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WSTĘP 

 

Letnia szkoła jest wydarzeniem niecierpliwie wyczekiwanym przez 

studentów Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, a także przez wielbicieli 

Bhagawana. Uczelnia ta otrzymała błogosławieństwo Bhagawana na 

zorganizowanie tej szkoły na początku tego roku akademickiego. Zdawało się to 

być zwiastunem 75 roku adwentu Bhagawana i podkreśleniem ważnego tematu 

tego roku – duchowego rozwoju Jego misji. Tematyka tej szkoły dotyczyła kultury i 

duchowości Indii. 

Bhagawan w swoim nieskończonym współczuciu wygłosił aż piętnaście 

dyskursów, które stanowiły materiał nauczania letniej szkoły. Poszczególne tematy 

były omawiane dogłębnie. Obejmowały one pańća bhuty, pańća kosze (pięć 

żywiołów, pięć powłok), świętość ludzkiego ciała, pojęcia dharmy, prejasu i śrejasu 

(obowiązek, piękno materialne i piękno duchowe), stany błogości, znaczenie 

zdyscyplinowanego życia studentów, a przede wszystkim wagę przedkładania 

interesu ojczyzny nad wszystko inne i służenie społeczeństwu. Wielkie wrażenie 

robiły dyskursy z licznymi historyjkami zaczerpniętymi z hinduskiej mitologii i 

kultury wzmocnionymi doniosłymi prawdami duchowymi wyrażonymi 

klarownym i eleganckim językiem. Niewątpliwie wizja Czcigodnego Rektora 

uczelni, mówiąca, że prawdziwa edukacja powinna prowadzić do świadomości 

siebie, ufności w siebie, zadowolenia z siebie, poświęcenia siebie i samorealizacji, 

pozwoliła lepiej pojąć poruszane zagadnienia wszystkim, a szczególnie studentom. 

Grama sewa (służba dla wsi) podjęta zaraz po święcie Daśara była praktycznym 

pokazem tych wedyjskich prawd w działaniu. 

Jak zwykle, boskie dyskursy zostały przetłumaczone na język angielski, aby 

mogli z nich skorzystać wielbiciele na całym świecie. W tym roku przekład ten 

wyróżnia się klarownością i elegancją. Jest to w całości wynik pełnej miłości i 

oddania pracy prof. G. Venkataramana, mojego poprzednika na stanowisku 

prorektora Sri Sathya Sai Instuitute of Higher Learning (Instytutu Wyższego 

Nauczania). Ta angielska wersja zawiera zbyt liczne duchowe wglądy, by je tu 

wyliczyć. Zmiana frazy w jednym miejscu, składni w innym lub przeniesienie idei 

do właściwego miejsca – takie narzędzia sprawiły, że dyskursy bardzo szybko 

wygłaszane przez Bhagawana stały się znacznie łatwiejsze do zrozumienia. 

Uczelnia jest mu za to bardzo wdzięczna. 

Mamy szczerą nadzieję, że ta kompilacja będzie trwale służyła wszystkim 

szukającym Prawdy – ludziom młodym i starszym. 

 
Prasanthi Nilayam (A.P.)  
Sierpień 2001 r. 
 

S.V. Giri, Prorektor  
Institut Wyższego Nauczania 

Śri Sathya Sai 
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1. Educare zamiast zwykłej edukacji 

 

Widja nama narasja rupamadhikam, praććhanna guptam dhanam 

Widja bhogakari jaśah sukhakari; widja gurunam guruh 

Widja bandhudźano wideśa gamane, widja paradewata 

Widja radźasu pudźjate na hi dhanam; widja wihinah paśuh. 

 

Wiedza przydaje człowiekowi piękna, jest jego ukrytym skarbem 
Przynosi wygody, szacunek i szczęście; to najwyższy nauczyciel 

Jest jak krewny, pomaga w zagranicznych podróżach, jest jak najwyższe bóstwo 
Nawet królowie czczą wiedzę a nie bogactwo; bez niej człowiek to zwierzę. 

 

 
Studenci, chłopcy i dziewczęta, nauczyciele i sponsorzy edukacji! 

Studenci muszą przede wszystkim doceniać wielkość i wspaniałość prawdziwej 
edukacji. Tylko taka edukacja jest prawdziwym pięknem, ukrytym skarbem 
człowieka i niezawodnym towarzyszem podróży zagranicznych. Jest też 
nauczycielem nauczycieli. Na dworze królów szacunkiem darzy się wiedzę, a nie 
bogactwo. Godnym pożałowanie głupcem jest ktoś, kto nie dąży do posiadania 
takiej wiecznej wiedzy. 

Ucieleśnienia miłości! Nie macie pojęcia o cierpieniu waszych rodziców, gdy 
opóźniacie się w nauce. Podobnie, Matka Bharat, matka tej ziemi, bardzo się smuci, 
gdy nie robicie postępów na polu moralności i duchowości. 

Dźanani dźanmabhumiśća swargadapi garijasi  
(Matka i ojczyzna są ważniejsze niż niebo). 

Własna matka i ojczyzna są ważniejsze niż samo niebo. Studenci muszą mocno 
postanowić, że oszczędzą ojczyźnie Bharatowi bólu i cierpienia wywołanych 
duchowemu zacofaniu. 

Dzisiejsi studenci wcale nie starają się zrozumieć świętości nauki. O jaką konkretnie 
chodzi edukację, którą studenci muszą nabyć? Czym jest to, co przyczynia się do 
prawdziwego postępu ludzkości? Czego oczekuje się od placówek oświatowych? 
Najważniejszym obowiązkiem studentów jest dociekanie odpowiedzi na takie 
pytania i dzielenie się nimi z innymi. 

Sama wiedza książkowa i gromadzenie informacji nie może przynieść wam 
szacunku w społeczeństwie. Na to potrzeba także kultury i związanego z nią 
udoskonalenia. Rutynowa uczoność jest negatywna, podczas gdy kultura jest 
pozytywna. Obie są potrzebne. O ile wiedza książkowa wyposaża was w fakty, 
kultura udoskonala i przekształca wewnętrzne jestestwo. Edukacja bez kultury jest 
jak pole bez wody, przewodnik bez prądu, dom bez oświetlenia i świątynia bez 
bóstwa. Zdobywanie takiego wykształcenia całkowicie pozbawia was steru. 

W przeszłości powstało wiele komitetów w celu opracowania rozmaitych reform 
naszych systemów edukacji. Jednak zalecenia tych komitetów nie były 
wprowadzane w życie. W tej sytuacji młodzież musi podążać za przykładami 
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szlachetnych ludzi starszych. Po głębokich dociekaniach dawni riszi (mędrcy) 
odkrywali prawdy, stosowali się do nich i czerpali stąd błogość, którą dzielili się z 
innymi. Studenci muszą naśladować ten chwalebny przykład naszych przodków, a 
nie zadowalać się wkuwaniem na pamięć. Sama wiedza książkowa ma niewielką 
wartość. 

 

Czym jest educare*? 

Słowo edukacja, szczególnie w takim znaczeniu, w jakim używa się go obecnie, 
odnosi się do wiedzy książkowej. Pochodzi ono od rdzenia educare. Czym jest 
educare? To ten rodzaj nauki, który wydobywa na wierzch czystość utajoną w 
sercu, darzy błogością i pozwala na rozpowszechnianie radości i szczęścia wśród 
innych. Edukacja wiąże się z wiedzą o ulotnym świecie i w najlepszym przypadku 
może prowadzić tylko do doczesnych przyjemności, które zawsze są tymczasowe. Z 
drugiej strony, educare darzy wewnętrzną błogością, która jest z natury wieczna.  

Duchowe serce jest głównym źródłem wszelkiej błogości. Wszystkie moce i 
potencjały obecne w zewnętrznym świecie są już obecne w waszym sercu. 
Nieświadomy swojej ogromnej wewnętrznej mocy człowiek jest dzisiaj 
zaabsorbowany zgłębianiem zewnętrznego świata. Jednak wszystko widzialne w 
zewnętrznym świecie jest tylko odbiciem wewnętrznego jestestwa. Dlatego 
człowiek musi kierować swoje widzenie ku wnętrzu, doświadczyć bezgranicznej 
wewnętrznej radości, a potem promieniować tę radość na świat zewnętrzny. 
Niestety, człowiek trwoni swój czas na zdobywanie doczesnej wiedzy i badanie 
zewnętrznego świata. Świecka wiedza jest niewątpliwie potrzebna, ale jej 
zdobywanie musi mieć fundamentalne (duchowe) podstawy. Badania i dociekania 
pozbawione fundamentalnej perspektywy są całkowicie bezsensowne.  

Mamy tu srebrny kubek. Obok są inne przedmioty wykonane ze srebra, takie jak 
łyżka, talerz itd. Srebro zostało użyte do wyprodukowania wszystkich tych rzeczy. 
Metalu tego można też użyć do wytworzenia innych przedmiotów. Poza tym, 
srebrny talerz można przemienić w srebrny kubek lub coś innego. W tym 
przykładzie srebro jest fundamentalne, a przedmioty z niego wytworzone – wtórne. 
Podobnie, mamy wiedzę fundamentalną, która jest źródłem wszystkich innych 
form wiedzy. Ta fundamentalna wiedza, zwana atma-widją, jest utajona w sercu. 
Jest to wiedza o Jaźni. Nasi starożytni przodkowie mówili: 

widjam dźanmaśaktih, 

co znaczy, że atma-widja jest równoznaczna z mocą. Nabycie atma-widji daje moc 
mądrości. Musicie próbować pojąć ogromną moc leżącą za wiedzą o Jaźni, a nie 
marnować swojego życia na ciągłe dążenie do zdobycia doczesnej wiedzy. 

 

 

Prawdziwy cel edukacji 

                                                           
* Zgodnie ze słownikiem Oxford Dictionary słowo educate (kształcić) pochodzi od łacińskiego słowa 

educare wiążącego się z educere lub educe, które znaczą: wydobyć lub rozwinąć coś utajonego lub 
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W tym kraju są krory (dziesiątki milionów) wykształconych ludzi. Ale jaki mają oni 
wkład do pomyślności świata i ludzi? W jaki sposób pomagają społeczeństwu? W 
ogóle w żaden! Są natomiast całkowicie pochłonięci pogonią za własnymi 
samolubnymi interesami. Nikt nie działa dla dobra społeczeństwa. Tak nie 
powinno być. Powinniście pracować dla dobra społeczeństwa. Powinniście 
kierować się trzema kardynalnymi zasadami: 

Sarwe loka hite ratah, 

Sarwe samudita gunaih, 

Sarwe dźńana sampannah. 

Wszyscy muszą cieszyć się pomyślnością, trzeba pielęgnować wszystkie cnoty, 
wszyscy powinni posiąść wiedzę. 

Waszym pierwszym celem musi być praca na rzecz społeczeństwa. Następnie 
musicie próbować czynić innych szczęśliwymi. Ostatnim celem powinno być 
nabywanie bogactwa duchowej mądrości. Zatem, przede wszystkim musicie 
nieustępliwie starać się o rozwój społeczeństwa. Dla jego dobra musicie pracować 
ciężko i nieprzerwanie. Jesteście częścią społeczeństwa i wasze indywidualne dobro 
jest blisko związane z dobrem społeczeństwa jako całości. Zatem, musicie studiować 
nie dla pieniędzy, lecz by móc służyć społeczeństwu. Niestety, dzisiaj edukację 
sprowadzono do interesu, faktycznie zachłannego interesu. To, co otrzymaliście od 
społeczeństwa, trzeba zwrócić społeczeństwu – zwrócić z nawiązką. Możecie 
studiować dzięki infrastrukturze zapewnionej przez społeczeństwo. Czy, 
skorzystawszy w ten sposób, byłoby właściwe zapomnieć o tym, co otrzymaliście i 
skupić się na robieniu pieniędzy? Takie postępowanie byłoby niemoralne, gorszące 
i całkowicie sprzeczne z podstawową naturą człowieka. Jak zdecydowanie 

oświadczają Wedy, poświęcenie jest główną cechą człowieka: 

Na karmana, na pradźaja dhanena tjagenajke amritattwam anaśu. 

Ani działanie, ani potomstwo, ani bogactwo, lecz tylko poświęcenie prowadzi do 
nieśmiertelności. Wedy dalej zapewniają: 

Sahasra-śirsza Puruszah (Pan ma tysiąc głów). 

Bóg przenika wszechświat w różnorodnych formach, zapewniając tym prąd 
jedności ukryty pod pozorną różnorodnością świata zjawiskowego. 

Eko’ham, bahu sjam (jestem jeden, niech stanę się wieloma). 

Jest tylko Jeden, ale zwiedziony umysł postrzega Go jako wielość. Innymi słowy, 

pozorna różnorodność stworzenia jest w rzeczywistości aspektem jedności. Wedy 
mówią także: 

Saha nawawatu (razem bądźmy chronieni), 
Saha nau bhunaktu (razem bądźmy odżywiani), 

Saha wirjam karawawahaj (razem energicznie pracujmy). 

Znaczy to, że musimy żyć razem, zespołowo i zgodnie pracować, żyć w harmonii, 
mieć wzajemne zrozumienie i w ten sposób osiągnąć oświecenie. Są to kamienie 
węgielne kultury Bharatijów (Hindusów). Musicie przyswoić sobie płynące stąd 
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nauki, zastosować się do tych nakazów, doświadczyć prawdy, jaką niosą i dzielić się 
tym doświadczeniem z innymi. 

 

Postrzegajcie Boga we wszystkich, a wszechświat jako jedną rodzinę 

Studenci! Studiując, powinniście odłożyć na bok wszystkie myśli o pracy i 
zarobkach. Co jest takiego wielkiego w zarobkach? Nawet żebrak potrafi zdobyć 
pieniądze. Czy sądzicie, że uzyskanie pieniędzy jest wielkim osiągnięciem? 

Pieniądze stały się Bogiem, 

Przepych stał się wyznaniem, 

Samolubstwo stało się modą;  

Wraz z upadkiem prawości 

Władza pieniądza stała się potęgą. 

Egoizm stał się modą i każdy mu hołduje. Studenci! Porzućcie samolubstwo, a 
zamiast niego pielęgnujcie jedność, rozwijajcie miłość i kroczcie przez życie w duchu 
poświęcenia. Wtedy wasze życie będzie w stanie równowagi i automatycznie 
będziecie odczuwali szczęście. Nie czyńcie z wygód celu życia. Co jest wielkiego w 
tych wygodach, których wszyscy pragną? One wszystkie są przelotne – dzisiejszy 
komfort staje się jutrzejszym dyskomfortem. Pożywienie wydaje się bardzo 
apetyczne, gdy jesteście głodni, ale gdy wasz głód zostanie zaspokojony, już nie 
macie na nie ochoty. Zadajcie sobie pytanie, co odpowiada za pragnienie, frustrację 
i niepowodzenie. 

Mana ewa manuszjanam karanam bandhamokszajoh 

(Tylko umysł jest przyczyną zniewolenia i wyzwolenia człowieka). 

Wszystkie odczucia pochodzą z umysłu i tylko on jest odpowiedzialny za niewolę i 
wyzwolenie. W istocie umysł jest przyczyną wszystkiego. Gdzie konkretnie 
znajduje się umysł? Myślicie, że wewnątrz was. Nie! 

Mano mulam idam dźagat 

(Podstawą tego świata jest umysł). 

Umysł przenika cały świat, obejmując też was. Jest tu wiele żarówek i każda 
wysyła światło. Żarówki mogą być różne, ale przez wszystkie płynie ten sam prąd. 
Indywidualne ciała są jak różne żarówki, a atma – jak prąd. Jest ona 
wszechprzenikająca, jest obecna we wszystkich. 

Wcześniej Gubernator (Śmt. Rama Devi, główny gość tego dnia) powiedziała, że 
Bóg mieszka we wszystkich. 

Iśawasjam idam dźagat (Pan przenika cały ten świat). 
Iśwarah sarwa bhutanam (Bóg jest we wszystkich żywych istotach). 

Bóg jest obecny we wszystkich istotach, ale czy wy doświadczacie tej 
wszechobecnej boskości? Przy licznych okazjach Swami mówił wam: 

Deho Dewalajah prokto; dźiwo dewah sanatanah. 

(Mówi się, że ciało to mieszkanie Boga; zamieszkujący w nim duch jest wieczny.) 
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Ciało jest świątynią, a Bóg jej mieszkańcem. Skoro to ciało jest świątynią, to także 
nią jest tamto ciało i każde inne. Wszystkie ciała są świątyniami i ten sam Bóg 
mieszka w każdym z nich. Czy więc ma sens mówić, że lubicie kogoś, a nie lubicie 
kogoś innego? Ten sam Bóg jest obecny we wszystkich. Dlatego traktujcie cały 
wszechświat jako jedną wielką rodzinę i kochajcie wszystkich bez wyjątku. Gdy 
kogoś nienawidzicie, sprowadza się to do nienawidzenia siebie samego. Tak więc, 
nigdy nie rańcie i zawsze pomagajcie. Bez miłości nie ma Boga – Bóg jest miłością i 
miłość jest Bogiem; żyjcie w miłości. 

 

Ważna jest tylko miłość, a nie stopnie 

Studenci! Nie dopuszczajcie do siebie niepożądanych cech, takich jak nienawiść, 
zazdrość czy gniew. W to miejsce gorliwie rozwijajcie w sobie uczucie miłości w 
taki sposób, żebyście promieniowali nią wszędzie wokół siebie. 

Zaczynaj dzień miłością! 

Wypełniaj dzień miłością! 

Spędzaj dzień z miłością! 

Kończ dzień z miłością! 

Oto droga do Boga! 

Musicie rozwinąć ten pierwiastek miłości. Edukacja musi przemienić was w 
ucieleśnienia współczucia. Jaki pożytek z edukacji, która nie rozwija współczucia? 
Kiedyś Gandhi był bardzo przygnębiony. Gdy pewien Anglik spytał go o powód 
tego stanu, Gandhi odpowiedział: „Martwi mnie fakt, że dzisiejsza edukacja 
wychowuje ludzi o zatwardziałych sercach.” W tym tkwi problem. Dzisiejsza 
edukacja zamiast rozwijać współczucie, czyni ludzi o kamiennych sercach. 
Prawdziwa edukacja musi poruszać serce, wyzwalać strumień miłości, czynić ludzi 
współczujących i rozwijać boskie uczucia. Tylko taka edukacje jest potrzebą chwili. 

Ludzie są dumni ze swojego wykształcenia, ale stopnie nie są tak istotne. 

Czy umiejętność czytania i pisania czyni z kogoś wykształconym? 

Czy same stopnie czynią wykształconym? 

Jak ktoś może stać się uczonym bez dobra i mądrości? 

Jeśli zarobienie na życie jest oznaką edukacji, 

To co powiedzieć o ptakach i zwierzętach? 

Jakie stopnie otrzymały ptaki i zwierzęta? Żadne! Edukacja nie może służyć do 
zapewnienia bytu, lecz do prowadzenia waszego życia właściwą ścieżką. Jednak 
dzisiaj ludzie myślą o edukacji jako przepustce do pracy i wygód. Jest to kolosalny 
błąd. To bezbożne łączenie wykształcenia i zatrudnienia musi zostać całkowicie 
wyeliminowane. Każdy domaga się pracy. Praca, praca, praca! Czy ktokolwiek 
rozumie prawdziwe znaczenie słowa praca? Wszelką aktywność, włącznie z 
obowiązkami domowymi, można określić mianem pracy. Dlatego, nie myślcie o 
zatrudnieniu jako jedynej pracy, którą musicie wykonywać. Trzymajcie się pracy, 
jak najbardziej, ale jednocześnie nie zapominajcie służyć swoim rodzicom i 
społeczeństwu. Pamiętajcie, że wasze dobro ściśle wiąże się z dobrem 
społeczeństwa. Zatem, nie myślcie, że studiujecie tylko po to, by otrzymać dobrą 
pracę. Musicie tak studiować, aby móc skutecznie wypełniać swoje rozmaite 
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obowiązki. Prawdziwa edukacja to taka, która pozwala wam przemieniać każdą 
pracę w oddawanie czci. Obowiązek to Bóg. Możecie angażować się w dowolne 
działania, ale możecie transformować je w oddawanie czci przez traktowanie tej 
pracy jako czynności wykonywanej dla przyjemności Boga i jako ofiary dla Boga. 

 

Kochajcie i służcie ojczyźnie 

Dzisiaj studenci śpieszą do biura paszportów jeszcze zanim otrzymają stopień! 
Wszyscy szaleją na punkcie wyjazdu za granicę. Wyjazd za granicę stał się krzykiem 
mody. Co takiego możecie znaleźć za granicą, czego nie ma tutaj? 

Janna Bharate, tanna Bharata. 

(Czego nie ma w Bharacie, tego nie ma poza Bharatem.) 

To, czego nie można znaleźć w Indiach, nie można znaleźć nigdzie indziej na 
świecie. Ludzie stali się ślepi na wspaniałość i świętość Bharatu. Ten kraj jest tjaga 

bhumi (ziemią poświęcenia), joga bhumi (ziemią jogi) i karma bhumi (ziemią 
świętego czynu). Ale dzisiaj ludzie próbują zmienić tę świętą ziemię w bhoga 

bhumi (ziemię błahych przyjemności). Bhoga to nie przyjemność, jak ludzie sobie 
wyobrażają, lecz jest to roga, czyli choroba! Dlatego, nie dajcie się ponieść tej 
szalonej pogoni za wyjazdem za granicę, lecz zostańcie tutaj i służcie i brońcie tego 
kraju. 

To jest moja ojczyzna, 

To jest mój język ojczysty, 

To jest moja religia; 

Czy jest taki bezduszny człowiek, który nie potrafi tego ogłosić? 

Nie ma kraju większego niż wasza ojczyzna Bharat. Jakże święta to ziemia! Był czas, 
kiedy Indie były światłem przewodnim dla całego świata. Przodowały we 
wszystkich sferach ludzkiej aktywności – politycznej, etycznej, moralnej i duchowej. 
Jak możecie myśleć o porzuceniu kraju z tak chwalebnym dziedzictwem? Jeśli nie 
kochacie ziemi swojego urodzenia, jak wyobrażacie sobie miłość do kraju, do 
którego chcecie wyemigrować? Ponieważ tu jest kraj waszego urodzenia, musicie 
kochać go, służyć mu i usilnie dążyć do poprawienia go. Oto sposób, w jaki musicie 
dojść do spełnienia w swoim życiu. 

 

Rozwijajcie właściwe rozróżnianie 

Studenci! Świeckie wykształcenie jest niewątpliwie potrzebne, ale wraz z nim 
musicie też przyswajać sobie nauki duchowe. Społeczność czy społeczeństwo 
pozbawione wartości moralnych i duchowych nigdy nie zazna pokoju. Nauki 
świeckie i duchowe wzajemnie się uzupełniają – jedne są negatywne, drugie – 
pozytywne. Niestety, dzisiejsi studenci zadowalają się tylko tą negatywną częścią. 
To niedobrze. Jeśli zaniedbacie nauki duchowe, będziecie jak latawiec, który zerwał 
się z uwięzi – nikt nie może powiedzieć, gdzie taki latawiec spadnie. Dlatego do 
nauki musicie podchodzić w sposób zrównoważony, patrząc w przyszłość 
całościowo. 
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Studenci! Wszyscy jesteście dobrzy. Młodość to święty okres życia, a wy wszyscy 
jesteście pełni świętych uczuć. Ale zanim cokolwiek zrobicie, zatrzymajcie się, 
pomyślcie i zastanówcie się nad tym, co zaraz zrobicie. Nigdy nie śpieszcie się. 
Pamiętajcie, że pośpiech prowadzi do strat. Unikajcie odruchowych działań; 
poświęćcie trochę czasu na przemyślenie. Zawsze, gdy zrodzi się w was jakaś myśl, 
by coś zrobić, zatrzymajcie się i zadajcie sobie pytanie: „Czy jest to dobre, czy złe?” 
Bardzo ważne jest, abyście właściwie korzystali ze zdolności rozróżniania. 
Powinniście korzystać z rozróżniania fundamentalnego, a nie indywidualnego. 
Wasze czyny powinny przynosić korzyść innym – o to chodzi w fundamentalnym 
rozróżnianiu. Unikajcie pośpiechu, bądźcie cierpliwi, decydujcie ostrożnie, bacząc na 
fundamentalne rozróżnianie, i dopiero potem działajcie. 

 

Pierwiastek „ja” 

Gubernator przekazała wam wiele rozsądnych i dobrych rad w oparciu o jej 
różnorodne doświadczenia. Między innymi mówiła o ufności w siebie. Wszyscy 
musicie mieć zaufanie do siebie. Takie zaufanie prowadzi do poświęcenia siebie, 
które z kolei przynosi zadowolenie z siebie. Zwieńczeniem tego wszystkiego jest 
samorealizacja. Ufność w siebie jest fundamentem, poświęcenie – ścianą, 
zadowolenie – dachem, a samorealizacja – życiem w takim pomieszczeniu. Czy 
można mieć pokój z samymi ścianami i dachem, ale bez fundamentów? To 
niemożliwe. Dlatego musicie najpierw rozwinąć ufność w siebie..  

A do czego odnosi się to „ja” występujące w określeniu ufność do siebie? Jest to 
Jaźń oznaczająca Boga [na ufność w siebie Swami często używa określenia atma 

wiśwasam, wszechobecna atma]. Jaźń także znaczy “ja.” Każdy, gdy się 
przedstawia, używa słowa ja. Wedanta klarownie wyjaśnia, co ono dokładnie 
oznacza. Wedanta mówi: „Poznaj najpierw siebie.” Nie ma większego sensu 
poznawanie innych rzeczy, bez jakiejś wiedzy o własnej jaźni. Ludzie powiadają: 
„To jest moje ciało, mój umysł, moja ręka, moja noga, moje oko” itd. Gdy mówicie 
„mój,” jasno daje to do zrozumienia, że jesteście odrębni i oddzielni od tego, do 
czego się odnosicie. To prowadzi nas do fundamentalnego pytania wedanty: „Kim 
jestem?” Mówicie: „Moja ręka” – kim jest ten, który jest związany ze słowem moja? 
Musicie dostrzec tutaj oddzielność. Gdy mówię: „To jest moja chusteczka,” znaczy 
to, że chusteczka jest oddzielona ode mnie. „To jest moja szklanka” znaczy, że 
szklanka jest oddzielona ode mnie. Podobnie, gdy mówicie: „Moje ciało,” znaczy to, 
że wy nie jesteście ciałem, lecz czymś osobnym. Czym więc konkretnie jest to „ja”? 
Jeśli w ten sposób będziecie dogłębnie dociekać, w końcu poznacie odpowiedź na 
pytanie „Kim jestem?” 

Powiedzmy, że zwrócicie się do tej widowni z pytaniem: „Kto tu jest Ramayya?” 
Ktoś wstanie i powie: „Ja.” Tak samo, gdy spytacie, kto jest Venkayyą, 
Lakshmammą itp., odpowiednia osoba wstanie i powie: „Ja.” Każdy mówi „ja.” 
Imiona są różne, ludzie za nimi stojący są różni, ale każdy mówi :ja.” Odpowiedź 
„ja” jest taka sama, zatem jest fundamentalna. Dlatego, gdy będziecie znali 
odpowiedź na pytanie „Kim jestem?,” będziecie też wiedzieli, kim są wszyscy inni, a 
w rzeczywistości będziecie znali cały świat. Dzieje się tak dlatego, że wszystko 
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zawiera się w pierwiastku ja. Taka jest esencja adwajty, filozofii niedwoistości. 
Święte pisma stwierdzają: 

Ekam sat wiprah bahudha wadanti, 

czyli prawda jest jedna, ale mędrcy rozmaicie ją nazywają. 

 

Edukacja musi uszlachetniać umysł 

Kim jest człowiek? Ktoś obdarzony umysłem to człowiek. Osoba bez zdolności 
myślenia nigdy nie może być życzliwa lub współczująca. Prawdziwym człowiekiem 
jest ten, kto odruchowo pomaga tym, którzy cierpią i wołają o pomoc, kto chętnie 
ociera łzy innym. Powinniście więc zawsze starać się pomagać i nieść ulgę w 
cierpieniu innych. 

Studenci! Wszyscy gorliwie studiujecie i zdobywacie wyższe stopnie. Niezależnie od 
kwalifikacji, jakie osiągniecie, nigdy nie zapominajcie o swojej ojczyźnie i jej 
wspaniałej kulturze. Kultura Bharatijów opiera się na szlachetnej i wzniosłej 
zasadzie odnajdywania jedności w różnorodności. Nie ma w niej miejsca na rozpad 
czy działania stwarzające podziały. Obojętnie w jakiej sferze życia się znajdziecie, 
zadbajcie o to, by wasze wykształcenie niosło korzyść innym. Wiedza, jaką 
zdobyliście, musi przekładać się na służbę dla dobra całego świata. 

Obecnie inżynieria i kształcenie medyczne stały się oszałamiającym interesem. Aby 
zapewnić sobie miejsce w medycznym koledżu, trzeba wybulić ogromną opłatę 
dwudziestu lakhów (setek tysięcy) rupii. Co zyskujecie z wydania dwudziestu 
lakhów i zdobycia stopnia? O wiele ulokować te pieniądze w banku i wygodnie 
żyć z odsetek! Gdy ktoś wyda tak wielkie sumy na stopień medyczny, później cała 
jego uwaga będzie skierowana na odzyskanie zainwestowanych pieniędzy na 
wszelkie sposoby, uczciwe bądź nie. Niebotyczne opłaty za naukę są główną 
przyczyną upadku wartości w edukacji. 

Nie powinno się wydawać ogromnych sum na uzyskanie stopni. Nie szkodzi, że 
ktoś nie dostanie się na kierunek, na którym chciałby studiować. Gdy studenta ze 
wsi spytać: „Co robisz?,” on odpowiada: Nenu ćaduwukontunnanu (kupuję 
edukację) zamiast Nenu ćaduwukuntunnanu (studiuję). Dzisiaj nawet nauka w 
szkole podstawowej stała się bardzo kosztowna – trzeba z wyprzedzeniem wpłacić 
20 000 rupii. Edukacja jest sprzedawana za pieniądze na wszystkich poziomach – 
od przedszkola po uczelnie wyższe, a nawet na poziomie studiów doktoranckich. 
Jak można oczekiwać od ludzi, którzy w ten sposób kupili wykształcenie za 
ogromną cenę, by w ogóle pomyśleli o wykorzystaniu zdobytej wiedzy dla dobra 
społeczeństwa? Tacy ludzie niezmiennie utrzymują, że wydawszy takie pieniądze i 
finansowo obciążając tym rodziców, koniecznie muszą zarobić tyle pieniędzy, ile 
zdołają, by zrównoważyć środki zainwestowane w kształcenie. Przede wszystkim 
nie ma potrzeby takiego wydawania pieniędzy, ani uciekania się później do 
niepożądanych praktyk, tłumacząc to odzyskiwaniem wydatków. Czy, obojętnie jak 
ograniczone macie wykształcenie, nie możecie się wyżywić? Bóg dał wam jeden 
żołądek, ale dwie ręce. Czy jednego żołądka nie można napełnić, pracując dwoma 
rekami? Czy trzeba ludzkich narodzin, by napełniać żołądek? Czy ptaki i zwierzęta 
nie otrzymują swojego pożywienia bez korzystania z edukacji? Nie czyńcie z 
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żołądka wymówki na zdobywanie wykształcenia! Studiować musicie po to, aby 
uświęcić umysł i mieć szlachetne myśli. 

 

Samorealizacja musi być celem życia 

To wszystko to dopiero początek – będzie piętnaście kolejnych dni tej letniej szkoły! 
Wielu uczonych będzie do was przemawiać i dzielić się z wami swoimi 
doświadczeniami, tak jak dzisiaj rano zrobiła to Gubernator. Musicie uczyć się z 
doświadczeń. Musicie je przetrawiać i wyciągnięte z nich nauki wcielać w życie. 
Zanim coś zrobicie, musicie być ostrożni, wyciągać własne wnioski, stosując 
właściwe rozróżnianie. W przeciwnym przypadku istnieje ryzyko, że wasza widja 
(edukacja) stanie się awidją (ignorancją). 

Współczesna edukacja jest wysoce sztuczna. Wam potrzeba nie takiej edukacji, lecz 
educare. To ostatnie odnosi się do serca, podczas gdy edukacja [taka jak obecnie jest 
przekazywana] odnosi się wyłącznie do głowy. Tylko z serca płyną ludzkie 
wartości, które są wieczne – współczucie, wyrozumiałość, tolerancja, prawda, 
poświęcenie. One wszystkie pochodzą tylko z serca. Współczesna edukacja zajmuje 
się prawie wyłącznie sprawami i rzeczami doczesnymi, a ich treść i natura 
zmieniają się wraz z upływem czasu. Wartości związane z sercem są natomiast 
wieczne. 

Serce nazywa się hridaja, co znaczy, że serce (hrid) jest siedliskiem daji, czyli 
współczucia. Głowa, z drugiej strony, może być źródłem konfliktów i zamętu. 
Prawdziwa edukacja to taka, która rozwija zalety, moralność, prawdę, współczucie, 
zdyscyplinowanie i obowiązkowość. Nie wystarczy być tylko inteligentnym. 
Możecie być bardzo sprytni, ale sprytny jest też lis! Czy lis otrzymał jakieś 
wykształcenie? Zatem, stanie się sprytnym nie jest celem edukacji. Edukacja musi 
rozwijać mądrość, która wypływa z serca, a nie tylko talenty i przebiegłość. Niech 
waszym przewodnikiem będzie tylko serce, zwłaszcza w relacjach międzyludzkich – 
niezależnie gdzie się znajdziecie i kiedy. 

Wszyscy bardzo dobrze znacie system kształcenia przyjęty w naszej uczelni. 
Edukacja w placówkach Swamiego jest całkowicie darmowa – od przedszkola po 
studia i poza nie. Czego oczekuje się od was w odpłacie? Po prostu tego, byście po 
wyjściu na szeroki świat zachowywali się jak idealni obywatele. Dzielcie się 
swobodnie i z radością wszystkim tym, czego się tutaj nauczyliście. Skoro 
zdobyliście tutaj wykształcenie darmowo, byłoby niewłaściwe, gdybyście później 
robili na nim pieniądze i handlowali nim. Takie postępowanie byłoby wysoce 
nieetyczne i niegodne. Nie zbaczajcie na takie niewłaściwe ścieżki. Z miłością 
dzielcie się tym, co macie – nie tylko okazjonalnie, ale cały czas. Tylko wtedy, gdy 
będziecie tak postępować, będziecie mogli utrzymywać, że zdobyliście prawdziwe 
wykształcenie. 

Nie stawajcie się tylko czytelnikami książek, cały czas trwając pogrążeni w 
studiowaniu. Gdy wracacie z koledżu do akademika, odprężcie się przez jakiś czas, 
zagrajcie w jakąś grę lub śpiewajcie. Zarezerwujcie też czas na służbę. Zachowujcie 
jednak równowagę – nie powinniście ani cały czas uczyć się, ani cały czas grać. Gdy 
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skończycie studia, nie pakujcie swoich książek, by je gdzieś odłożyć lub wyrzucić! 
Zachowajcie je i dalej z nich korzystajcie. Krótko mówiąc, zachowajcie równowagę. 

Przy wcześniejszej okazji Swami zwrócił wam uwagę na przykład Napoleona jako 
doskonały wzór ścisłej dyscypliny. Napoleon w pełni panował zarówno nad 
głodem, jak i nad snem. Wy też powinniście być tacy. Z chwilą opuszczenia tej 
uczelni nie staczajcie się do nawyków lenistwa. Lenistwa musicie unikać za wszelką 
cenę. Lenistwo to rdza i kurz (gra ang. słów rust i dust), podczas gdy 
urzeczywistnianie to rzeczy najlepsze i odpoczynek (ang. best i rest). Samorealizacja 
musi być waszym celem życia, a lenistwo może sprawić, że cel ten stanie się 
nieuchwytny. 

Należy też unikać gadulstwa. Gadatliwość szkodzi pamięci i otępia intelekt. Dlatego 
nie rozmawiajcie nadmiernie. Inni mogą wciągać was w bezcelowe rozmowy, ale 
wy powinniście zręcznie wykręcać się. Nie zawsze możecie być do usług, ale zawsze 
możecie mówić grzecznie! Mówcie tylko wtedy, gdy musicie, a gdy to robicie, 
mówcie słodko, zawsze bądźcie uprzejmi i nigdy nie zaniedbujcie okazywania 
szacunku rodzicom. Naprawdę wykształconą osobą możecie być nazywani tylko 
wtedy, gdy zachowujecie się w ten sposób i swoje postępowanie opieracie na 
miłości. 

Ucieleśnienia miłości! W nadchodzących dniach Swami opowie wam o wielu 
innych rzeczach. Musicie słuchać uważnie i przyswajać sobie przekazywane nauki. 
Później musicie przypomnieć sobie i przemyśleć te nauki. Tak jak krowa po 
początkowym pasieniu się odchodzi w spokojne miejsce i przeżuwa trawę, wy też 
gdy znajdziecie się z powrotem w swoim pokoju, musicie zastanowić się nad tym, 
co usłyszeliście. To, co przyjmujecie przez uszy, jest edukacją, ale dopiero gdy 
przyswoicie sobie i zastosujecie w praktyce to, czego wysłuchaliście, edukacja ta 
przemieni się w educare. Tak więc, tutaj macie edukację, a w swoim pokoju – 
educare! Tylko wtedy, gdy przetrawicie nauki i wcielicie je w życie, będziecie mogli 
cieszyć się puszti (zdrowiem) i santuszti (zadowoleniem). 

Na zakończenie boskiego dyskursu na polecenie Bhagawana odśpiewano hymn 
narodowy. 

 

Dyskurs inauguracyjny, rano15 maja 2000 r.. 
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2. Świętość pięciu żywiołów 

 
 

Obecna w najmniejszej rzeczy z najmniejszych, 

A także w największej z największych, 

Jaśniejąca jako wszechobecny świadek 

Jest nieśmiertelna Jaźń. 

Znana jako atma jednostki 

I jako brahman w kosmosie, 

Atma jest brahmanem a brahman – atmą. 

 

 

Ucieleśnienia miłości! 

Pięć żywiołów, z których zbudowany jest cały kosmos, jest obecnych także w 
człowieku. Żywioły te, a mianowicie prithwi, dźala, agni, waju i akaśa (ziemia, 
woda, ogień, wiatr bądź powietrze i eter), są przez nas postrzegane poprzez odczucia 
śabdy, sparśy, rupy, rasy i gandhy (dźwięku, dotyku, wyglądu bądź formy, smaku i 
zapachu). Kriszna nazywał Ardźunę Partha, gdyż był on synem Matki Ziemi 
(Pritha). W rzeczy samej, każdego człowieka można nazwać partha, ponieważ każdy 
jest synem Matki Ziemi. 

 

Natura żywiołów 

Pierwszy żywioł, ziemię, można postrzegać za pośrednictwem wszystkich pięciu 
odczuć – dźwięku, dotyku itd. Każdy z pięciu żywiołów, z których składa się 
przyroda, posiada bardzo wielką moc. Tak więc, ziemia ma zdolność bardzo 
szybkiego poruszania się w przestrzeni [wokół Słońca], a także rotacji wokół 
własnej osi. Ma ona rozmaite cechy i atrybuty. Na swojej powierzchni utrzymuje 
liczne obiekty, takie jak góry, lasy, miasta. wioski, oceany, rzeki itd. Niedouczeni 
ludzie zastanawiają się: „Skoro ziemia obraca się, dlaczego te obiekty nie 
przesuwają się i nie poruszają?” Odpowiedź na ten pozorny paradoks leży w fakcie, 
że ziemia nie jest niezależna, lecz podporządkowana ukrytej boskiej mocy wewnątrz 
niej. Góry, miasta, lasy i cała reszta obiektów utrzymywana jest bezpiecznie przez tę 
niewidzialną moc, która nie pozwala im na przesuwanie się, mimo szybkiej rotacji 
ziemi. Wyobraźcie sobie los pasażerów pociągu, gdyby tory kolejowe także 
poruszały się tak szybko jak pociąg! Tory nie poruszają się, gdyż są dobrze 
umocowane. Wszystkie obiekty na powierzchni ziemi, od gór po oceany, są mocno 
zakotwiczone przez niewidoczne siły grawitacji. Grawitacja jest skutkiem woli 
Boga. Zatem, ziemia dostarcza dobrego przykładu subtelnych aspektów 
mistrzowskiego planu Boga. 

Ponieważ ziemia jest przesycona boską mocą, jest ona niczym innym jak angą, czyli 
członkiem bądź częścią, Boga. Nasze ciało ma wiele kończyn i narządów, takich jak 
ręce, stopy, nos, oczy, uszy itd. Podobnie, każdy człowiek jest członkiem 
społeczeństwa czy społeczności. Różne społeczności stanowią członki ludzkości, 
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która jest częścią przyrody bądź stworzenia, które z kolei jest częścią Boga. Dlatego 
też często mówi się, że Bóg w subtelnej postaci przenika cały wszechświat. 

Ziemia jest bardzo wielka, ale Bóg, który jest nieskończony i najsubtelniejszy, swoją 
boską mocą przesyca całą ziemię. Ponieważ ziemia ma guny (atrybuty, cechy), nie 
jest niezależna. Dopóki istnieją guny, nie można mówić o niezależności. W miarę 
ubywania tych atrybutów, wzrasta subtelność związanej z nimi rzeczy. Ziemia ma 
wszystkie cechy: dźwięk, dotyk, kształt, smak i zapach. Dlatego jest skończona. Poza 
tym, ten pełny zestaw atrybutów wywołuje efekt wiązania, który utrudnia 
poruszanie (na przykład, nie można przesunąć góry). 

Woda jest następnym spośród pięciu żywiołów. Jest obecna wszędzie na ziemi, 
chociaż jej obecność nie zawsze jest widoczna czy oczywista (szczególnie, gdy jest w 
postaci pary bądź wilgoci). W porównaniu do ziemi wodzie brakuje zapachu. Ma 
ona więc o jeden atrybut mniej, co czyni ją lżejszą i bardziej ruchliwą – może łatwo 
płynąć. 

Trzecim żywiołem jest ogień. Ma on o dwa atrybuty mniej niż ziemia (smak i 
zapach) i dlatego może rozprzestrzeniać się we wszystkich kierunkach, włącznie z 
pionowym. W swoim subtelnym aspekcie jest on obecny w ludziach, a nawet w 
wodzie. W ludziach znany jest pod nazwą dźatharagni, czyli ogień trawienny w 
żołądku. Ten w wodzie to badabagni (legendarna ognista podmorska klacz). Ogień 
w utajonej postaci znajduje się też w drewnie i kamieniach – to dlatego przy 
pocieraniu drewna o drewno i uderzaniu kamienia w kamień powstają iskry. 

Powietrze, czwarty żywioł, ma tylko dwa atrybuty – dźwięk i dotyk. Powietrze jest 
obecne wszędzie i jest niezbędne do życia. 

Ostatnim na liście żywiołów jest akaśa, czyli eter. Jest on prawdziwie 
wszechobecny – rozciąga się poza ziemię. Tę zdolność rozprzestrzeniania się posiada 
dlatego, że ma tylko jeden atrybut, mianowicie dźwięk. Wielu myśli, że akaśa 
znaczy niebo. To błąd. Akaśa znaczy eter. Jest on obecny nawet tutaj (Swami klepie 
w stojący przed Nim stół), a także tutaj (pokazuje mikrofon). Jedyną 
charakterystyką akaśy jest dźwięk – tam, gdzie jest dźwięk, tam też jest akaśa. 
Mówi się: 

Akaśam gaganam sunjam (akaśa to nieba pustka), 

co znaczy, że akaśa jest pustką przestrzeni. Chociaż jest obecna wszędzie, nie można 
jej zobaczyć. 

 

Szacunek dla Boga i przyrody 

Poza wszystkie pięć żywiołów dalece wykracza Paramatma (Wszechmocny Bóg). 
Jest Ona całkowicie pozbawiona atrybutów i jako taka jest subtelniejsza niż 
cokolwiek, co możemy sobie wyobrazić. Wykracza też poza przestrzeń i czas. Wedy 
mówią: 

Sarwatah pani padam tat sarwato 'kszi-śiro-mukham 

Jej ręce i stopy są wszędzie w stworzeniu. Chociaż Bóg wykracza poza wszystko, 
niemniej przesyca wszystkie pięć żywiołów, zapewniając im stosowne aspekty 
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swojej boskiej mocy. On sam nie ma atrybutów, ale jest w sposób wrodzony 
obecny we wszystkich istotach i rzeczach, nadając im odpowiednie atrybuty. 
Dlatego Gita oświadcza: 

Mamajwamśo dźiwaloke dźiwabhuta sanatana  

(wszystkie istoty są częścią mojego wiecznego Jestestwa). 

Zatem, wszystkie pięć żywiołów są aspektami Boga, Jego boskości i Jego 
najwyższej mocy. Właśnie dlatego nasi starożytni przodkowie oddawali cześć pięciu 
żywiołom, traktując je jako aspekty Wszechmocnego Boga. Czcili ziemię jako 
Boginię Matkę, rzeki jako rozmaite boginie i żywioły jako rozmaite bóstwa. 

Ziemia zawsze była czczona przez starożytnych Bharatu jako Matka Ziemia, gdyż to 
ziemia w takiej czy innej formie zapewnia pożywienie i podtrzymuje życie. 
Starożytni z wielką wdzięcznością mawiali: „O Matko Ziemio, mam jedzenie dzięki 
twojej dobroci.” Bez ziemi nie mielibyśmy zbóż, dlatego ziemię darzono wielkim 
szacunkiem i przyznawano status matki. Jednak naukowcy czczenie żywiołów 
traktują jako zachowanie zabobonne, a tych, którzy to robią, nazywają głupcami. 
Ci, którzy oddają cześć żywiołom, nie są głupcami, są nimi natomiast, ci, którzy ich 
w ten sposób krytykują. Tacy krytycy nie mają pojęcia o wewnętrznym znaczeniu 
tego rodzaju czczenia. Współcześni naukowcy zajmują się tylko materialną i 
nieożywioną stroną przyrody, a kompletnie nie znają zasad odbicia, reakcji i 
oddźwięku. Gdy uderzycie ręką w stół, ręka poczuje ból. Dlaczego? Z powodu 
reakcji. Wt działacie, a stół reaguje! To nie powinno dziwić. Odbicie, reakcja i 
oddźwięk stanowią trzy kardynalne zasady rządzące funkcjonowaniem stworzenia. 
Człowiek jest zrodzony z ziemi, dlatego te zasady są wbudowane też w niego. Gdy 
staniecie przed górą i krzykniecie, otrzymacie echo – jest to oddźwięk. 

Boski pierwiastek tkwi uśpiony w subtelnej formie w każdej rzeczy i każdej istocie 
stworzenia. Niemniej, bardzo trudno jest go dostrzec. Wszystko jest boskie i nikt nie 
może twierdzić, że coś jest boskie, a co innego nie jest takie. Światło słoneczne 
istnieje, ponieważ istnieje słońce. Tak samo, stworzenie mamy, ponieważ istnieje 
Stwórca. Wyobraźcie sobie o ile potężniejszy musi być Stwórca, skoro za pięcioma 
żywiołami wszechświata kryje się tak wielka moc! Ogień jest potężny, umysł jest 
potężny itd. Jeśli każdy składnik stworzenia jest obdarzony tak wielką mocą, czy 
nie dowodzi to tego, że Stwórca musi być nieskończenie bardziej potężny? Ale 
człowiek nie potrafi dostrzec tej oczywistej prawdy. Ludzie boją się bomb, ale nie 
boją się tych, którzy je wytwarzają. Faktycznie na ogół nawet nie wiedzą, kto 
zaprojektował i wytwarza tę śmiercionośną broń. Przedmiot wywołuje strach, ale 
nie osoba, która go stworzyła. Tak samo jest z przyrodą i Bogiem. Człowiek 
kamienieje w obliczu sił natury, ale nie boi się Boga. 

 

Subtelność Boga 

Zdumiewające są cudowne cechy Pana, 

Gdyż uświęcają wszystkie trzy światy; 

Niczym sierp, rozcinają światowe więzy, 

Są też szlachetnymi towarzyszkami 

I są jak świątynie, 
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W których mędrcy oddają Panu cześć. 

Nie da się w pełni opisać chwały Boga. Wszystko, co można wyśpiewać, jest 
dalekie od rzeczywistości. W istocie, próbowanie opisania czegoś, co jest 
nieopisywalne, jest bezcelowe. Należy natomiast zacząć od próby zrozumienia 
nauk, które płyną z przyrody. Jakże ogromny ciężar nosi ziemia! Niektórzy ludzie 
mówią: „Swami, nie chcę być ciężarem dla Matki Ziemi. Daj mi śmierć.” Czy 
obciążenie ziemi zmniejszy się po waszej śmierci? Wasza śmierć nie zrobi jej żadnej 
różnicy. Ciężar noszony przez ziemię zmniejszy się tylko wtedy, gdy zmniejszycie 
własny ciężar. Jaki prawdziwy ciężar nosicie? Waszym obciążeniem są pragnienia! 
Jeśli ograniczycie pragnienia, staniecie się lżejsi i zbliżycie się do Boga. Dlatego też 
Swami często mówi: „Mniejszy bagaż to większa wygoda i przyjemna podróż.” 
Musicie więc szczerze starać się zmniejszyć obciążenie pragnieniami. Gdy to 
zrobicie, przestaniecie też być ciężarem dla Boga. Wzrost waszych obciążeń tego 
rodzaju oznacza więcej pracy dla Boga! Ponieważ Bóg jest subtelny, sam nie nosi 
waszych ciężarów, ale sprawia, że każda osoba nosi swój ciężar w taki sposób, że 
wierzy, iż niesie go Bóg! W tym zawiera się subtelność Boga. Chociaż jest obecny w 
pięciu żywiołach, sprawia, że wydaje się, iż to same żywioły robią wszystko. 

O tej subtelności Pana pięknie śpiewały gopiki (mleczarki). Mówiły: 

O Kriszno! Czy w ogóle możemy Cię poznać?! 

Jesteś subtelniejszy niż atom i potężniejszy niż cokolwiek, 

Jesteś tym, który podtrzymuje wszystkie 84 lakhy gatunków! 

Czy w ogóle możemy Cię poznać, o Kriszno?! 

Nikt nie jest w stanie pojąć głębi boskości. 

 

Głębsze znaczenie żywiołów 

Arvind (student, który przemawiał przed dyskursem Bhagawana) prosił Swamiego, 
aby ten wyjaśnił naturę pięciu żywiołów. We wszechświecie nie ma niczego poza 
tymi pięcioma żywiołami, gdyż każdy jego składnik składa się z nich i tylko z nich. 
Nie ma miejsca, gdzie nie byłoby tych żywiołów. Przenikają one wszystko. Także 
ludzkie ciało jest pewną szczególną kombinacją pięciu żywiołów. Astrologiczny 
almanach (rocznik) nazywa się pańćangam (dosł. pięć składników), gdyż zawiera 
informacje o ciałach niebieskich, które składają się z pięciu żywiołów. Jest więc 
ważne, abyście w pełni zrozumieli znaczenie pięciu żywiołów. 

Rozważmy najpierw eter, który ma dźwięk jako jedyny atrybut. Chociaż możliwe są 
niezliczone rodzaje dźwięków, podstawowym jest pierwotny dźwięk AUM. I 
właśnie na nim, na omkarze, musicie się skupiać. Dźwięk ten ma trzy zgłoski: A 
(akaram), U (ukaram) i M (makaram), które łączą się w AUM. Ludzka istota jest 
ucieleśnieniem tych trzech składowych symboli. Fundamentalna omkara stanowi 
samą formę akaśy. Człowiek musi z nią współbrzmieć. 

Następny żywioł, waju, czyli wiatr lub powietrze, podtrzymuje życie. Bez powietrza 
życie jest niemożliwe. Proces oddychania składa się z wdechu i wydechu, co 
symbolizuje so’ham. So (sa) jest związane z wdechem, a ham (aham) – z 
wydechem. Ponieważ wdychamy tlen, a wydychamy dwutlenek węgla, so wiąże 
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się z życiodajnym tlenem, a ham – z zanieczyszczającym dwutlenkiem węgla. Jakie 
wewnętrzne znaczenie ma proces oddychania? Znaczy on po prostu, że musimy 
przyjmować to, co jest dobre, a odrzucać to, co jest złe. Taką naukę poprzez so’ham 
przekazuje nam żywioł powietrza 21 600 razy na dzień. Ciało także przyjmuje 
pożywienie, a wydala odchody. 

Bóg obdarzył nas kończynami i narządami, abyśmy mogli przyjmować to, co jest 
dobre, a odrzucać rzeczy niepożądane. Ale nikt nie stara się pojąć tej podstawowej 
prawdy. Nawet gdy ktoś rozumie tę zasadę, traktuje ją raczej od niechcenia i często 
nie bierze jej pod uwagę. Jest to niewłaściwa postawa. Odrzucanie wszystkiego, co 
jest szkodliwe, musi stać się sprawą nadrzędną. 

Rozważmy drzewa. Rzadko przyjmujemy, że są one żywe. Ale one nie tylko żyją, 
lecz także przekazują nam ważną naukę o poświęceniu. Wchłaniają bowiem 
dwutlenek węgla (który my wydychamy) i chętnie oddają służący nam tlen. Czy 
człowiek ma tyle inteligencji czy wrażliwości co drzewa? Chociaż rodzi się jako 
człowiek, pod względem poświęcenia i odwzajemniania się dobrem za zło jest 
gorszy od drzew. Człowiek, który otrzymał błogosławieństwo tak wielu 
umiejętności, inteligencji i rozmaitych zdolności, musi uczciwie praktykować 
poświęcenie. Zawsze musi trwać w czystości, zdecydowanie odrzucając wszystko, co 
jest złe, i akceptować to, co jest dobre. 

Kolejnym żywiołem jest ogień. Ma on zdolność spalania wszystkiego na swojej 
drodze, bez jakiegokolwiek rozróżniania. Ta cecha ścisłej bezstronności jest 
podstawą dźńanagni, czyli ognia mądrości, który spala wszystkie doczesne 
przywiązania. Nikt nawet nie próbuje zrozumieć rozmaitych przejawów ognia, 
takich jak dźatharagni, pranagni i badabagni. W człowieku drzemią rozmaite 
utajone skarby, ale on jest zupełnie ich nieświadomy, gdyż brakuje mu wiedzy o 
Jaźni. Ta atmadźńana jest prawdziwą wiedzą, której boleśnie dzisiaj potrzeba. 
Człowiek opanował wiedzę doczesną, materialną, ale zupełnie nie zna wiedzy o 
Jaźni. Agni swoim olśniewającym blaskiem rozgłasza cnoty atmadźńany. Święte 
pisma mówią: 

Tamaso ma dźjotir gamaja. 

Od ciemności prowadź mnie do światła. Agni uczy, że ogień mądrości poprowadzi 
nas do światła. 

Święte imię Rama posiada moc prowadzenia nas od ciemności do światła. Słowo 
Rama składa się z trzech sylab: ra, a i ma (w sanskrycie pierwsze a jest długie, 
Raama). Ra oznacza pierwiastek ognia, a reprezentuje księżyc, zaś ma – słońce. 
Pierwiastek ognia niszczy wszelkie zło i grzech, księżyca łagodzi namiętności i 
przynosi pokój, a słońca darzy promiennością, gdy zło zostaje zniszczone i 
zapanowuje pokój. Tak więc, imię Rama w pełni ucieleśnia całą mądrość. Posiada 
ono moc niszczenia zła, sprowadzania pokoju i darzenia promiennością. Takie jest 
wewnętrzne znaczenie imienia nadanego przez Wasiszthę pierworodnemu synowi 
króla Daśarathy. Zatem, pierwiastek ognia ma głębokie znaczenie. 

Po żywiole ognia mamy wodę. Jest ona prześwięta i zasadnicza dla życia. W niej 
znajduje się życiodajna siła. Właśnie dlatego osobę, która zemdlała, skrapia się 
wodą. Przed jedzeniem pożywienie ofiarujecie Bogu, recytując modlitwę 
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Brahmarpanam. Co dzieje się ze spożytym pożywieniem? Kto znajduje się 
wewnątrz was, kto z pożywienia wydobywa witalność i rozprowadza ją do 
rozmaitych narządów ciała? Tym bóstwem jest Wajśwanara. Mówi ono: „O 
człowieku! Zrozum, że to ja jestem tą wewnętrzną siłą, która zajmuje się 
trawieniem i przyswajaniem.” To wyraża śloka (werset) Aham Vajśwanara 
modlitwy Brahmarpanam. 

Jeśli chodzi o ziemię, ona pomaga na niezliczone sposoby. Jest podstawą cegieł, 
które używamy do budowania, i zapewnia platformę dla wznoszonych budowli. 
Ziemia utrzymuje drzewa i dostarcza zbóż. I daje nam miejsce wypoczynku. Trudno 
znaleźć cokolwiek, czego ona nie daje. Chociaż zapewnia tak liczne dobra, nie 
oczekuje niczego. Ale człowiek nie czerpie stąd nauki. 

 

Zewnętrzne zanieczyszczenia stanowią odbicie zanieczyszczeń wewnętrznych  

Mówi się, że obecny wiek kali dostarcza najłatwiejszej ścieżki do wyzwolenia. 
Niestety, człowiek nie bierze pod uwagę tej oferowanej mu złotej sposobności. 
Dzisiaj stał się on bardzo sprytny czy inteligentny (w czysto przyziemnym sensie). 
Świecka edukacja stała się powszechna i takie szkoły można spotkać na każdym 
rogu ulicy. Na zarobienie pieniędzy wynaleziono milion sposobów. Przebiegły typ 
dał w gazetach ogłoszenie, że za jedną rupię ujawni pewną metodę pozbycia się 
komarów w domu. Mnóstwo ludzi dało się oszukać i człowiek ten zebrał dużo 
pieniędzy. Gdy ludzie pytali go o obiecany środek, on po prostu odpowiadał: „Weź 
kamień i zmiażdż każdego komara wszędzie, gdzie go zobaczysz!” Czy jest to 
sensowny sposób na problem komarów? Niemniej, naciągacz zdołał nabrać wielu 
ludzi. Obmyślono rozliczne strategie tego rodzaju, aby podstępem wydobyć 
pieniądze od łatwowiernych ludzi. 

Wprawdzie człowiek opanował wiele sposobów gromadzenia bogactwa i robienia 
fortuny, ale szczęście go omija. Dlaczego? Ponieważ jego postępowanie jest 
niewłaściwe. Do dobrego postępowania niezbędne są cnoty. Moralna osoba może 
dokonać wszystkiego. Syn pozbawiony moralności i życie bez sensownego celu nie 
mają wartości. Życie bez cnót nie ma żadnego sensu. Właściwe postępowanie 
powinno być prawdziwą podstawą życia. Jednak współczesnemu człowiekowi 
całkowicie brakuje charakteru i cnót. Nic dziwnego więc, że umykają mu zarówno 
spokój, jak i szczęście. Na skutek złego postępowania i niemoralnych zachowań 
wszędzie mamy zanieczyszczenia – w powietrzu, wodzie, ziemi i pożywieniu. 
Skutkiem niegodnego zachowania człowieka wszystkie żywioły zostały poważnie 
zanieczyszczone. Czy zanieczyszczenie żywiołów byłoby do pomyślenia, gdyby 
człowiek zachowywał się właściwie? Wszystkiemu temu winne są powszechne 
niemoralne odczucia i niewłaściwe zachowanie. Szybki upadek takich cnót jak 
miłość, współczucie czy wyrozumiałość jest bezpośrednio odpowiedzialny za 
wszedzie widoczne dzisiaj zanieczyszczenie. Faktycznie, można nawet powiedzieć, że 
pięć żywiołów boi się człowieka! Żywioły, tak jak je stworzył Bóg, są czyste i 
święte. Nie ma w nich niczego złego. To złe prowadzenie się człowieka 
doprowadziło do ich zanieczyszczenia. Jego wewnętrzna nieczystość przejawia się 
jako zanieczyszczenia na zewnątrz. Oto przykład. 
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Woda rzeki Ganges jest czysta. Jednakże, jeśli taką wodą napełnicie kolorową 
butelkę, ona też wyda się kolorowa. Gdy butelka jest czerwona, woda jawi się też 
czerwona, gdy jest niebieska, woda jawi się też niebieska. Skąd pochodzi ta barwa? 
Z wody, czy z butelki? Woda Gangesu jest z natury czysta, zatem kolor pochodzi od 
butelki zawierającej wodę. Człowiek jest jak tak butelka. Gdy dominują u niego złe 
myśli, ciało oddaje się złym poczynaniom; gdy przeważają dobre myśli, ciało 
wykonuje dobre czyny. Ciało nie odpowiada za działania – odpowiadają za nie 
myśli, które popychają ciało do działania. Złe uczucia, złe myśli i złe towarzystwo 
dostarczają bodźców do złych postępków. Musicie zrozumieć ten podstawowy fakt. 

Powinniście mieć dobre myśli i starać się o czystość charakteru. Uznając pięć 
żywiołów za dar Boga, musicie uszanować ich świętość. Musicie korzystać z nich 
we właściwy i godny sposób. Dlaczego śpiewacie bhadźany? Dociekajcie sensu tej 
praktyki. Śpiewanie bhadźanów daje okazję wypowiadania imienia Pana w sposób 
słodki i miły. Wtedy wibracje związane z boskim imieniem przesycają atmosferę i 
oczyszczają ją. Zawarte w niej zanieczyszczenia są usuwane. Tak więc, 
podstawowym celem śpiewania bhadźanów jest zamiana zła na dobro. 

Studenci! 

Jaki płomień, taki dym. 

Jaki dym, taka chmura. 

Jaka chmura, taki deszcz. 

Jaki deszcz, takie zbiory. 

Jakie zbiory, takie pożywienie. 

Zatem, jeśli pożywienie ma być czyste, na samym początku musi być dym, tj. 
płomień. Gdy pali się śmieciami, zanieczyszczony dym przechodzi całą tę drogę do 
pożywienia. Spożywanie takiego pożywienia skutkuje chorobami. W ten sposób 
zanieczyszczone pożywienie odpowiada za większość złych myśli i czynów, jakie 
widzimy dzisiaj. Woda morska jest słona, ale kiedy wyparuje, para jest wolna od 
soli. Później para staje się chmurą, która też zawiera czystą słodką wodę. Padający 
deszcz sprowadza tę czystą wodę na ziemię. Jest to miłość Boga przejawiająca się w 
postaci deszczu, który niesie wodę tak czystą, jak ta z Gangesu. W podobny sposób 
buddhi (intelekt), to gorejące słońce, musi destylować uczucia, odrzucając wszystkie 
złe. W rezultacie powstanie para dobrych cech. Gdy zbierze się dostateczna ilość 
pary, pojawi się deszcz miłości. Chmura, z której pochodzi ten deszcz, jest prawdą. 
Zatem, prawda jest źródłem kropli miłości. Deszcz miłości ostatecznie przynosi plon 
łaski Boga.  

Gdy będziecie stale recytować imię Boga, zanieczyszczona atmosfera będzie 
automatycznie oczyszczana. Boskie wibracje pochodzące z recytowania boskiego 
imienia mieszają się z atmosferą i rozchodzą się wszędzie, w rzeczywistości po 
całym świecie. Program radiowy jest nadawany z Delhi, ale w ułamku sekundy 
możecie usłyszeć go tutaj. W jaki sposób? To dzięki propagacji, rozchodzeniu się 
wibracji. Dlatego też dobre dźwięki i święte wibracje wywołanie śpiewaniem 
bhadźanów rozchodzą się, oczyszczają atmosferę i pomagają w wytwarzaniu 
dobrego pożywienia. Ponadto, gdy oddychacie oczyszczonym powietrzem, pomaga 
to w trzymaniu z daleka złych myśli. 
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Miłość Boga jest wszechobecna 

Ucieleśnienia miłości! Wszyscy powinniście żyć w miłości. Gdy ktokolwiek tak żyje, 
miłość obejmuje cały świat. Swami jest żywym tego dowodem. Swami zawsze jest 
ucieleśnieniem miłości i nigdy nie ma w Nim ani śladu gniewu. Czasami może 
wydać się, że Swami „syczy,” ale nawet to wypływa z miłości Swamiego! Czasami, 
gdy pada deszcz, z nieba leci grad. Te lodowe kulki mogą być twarde, ale i one 
składają się z wody. W podobny sposób, reprymendy Swamiego także stanowią 
część nieustannej ulewy miłości. Nigdy nie zapominajcie, że nawet gdy Swami 
wydaje się besztać was, jest to tylko część Jego miłości i jest to robione dla waszego 
dobra. Swami jest od stóp do głów niczym innym jak miłością. Tak jest zawsze. 
Stale kierujcie się ku pierwiastkowi miłości. Pięć żywiołów postrzegajcie jako 
przesycone miłością. Zawsze wypełniajcie swój obowiązek i wykonujcie święte 
czyny. Sami odpowiadacie za wasz duchowy rozwój. 

Uddhared atmanatmanam. 

Należy pracować dla własnego rozwoju. Tak powinniście podchodzić do duchowej 
filozofii. 

W Wedach wielokrotnie występuje rdzeń wid. Można go spotkać we wszystkich 
formach nauki bądź kształcenia. Wedy stanowią pełny zbiór wszystkich prawd, 
które rozpoznali i praktykowali starożytni riszi. Tych, którzy przestrzegają zawartych 
w nich nauk, Wedy darzą błogością i szczęściem. Nie ma w nich ani odrobiny 
niczego złego. Podążanie za tymi naukami prowadzi tylko do dobra. 

Bóg jest wszędzie, chociaż oko może bezpośrednio Go nie widzieć. Bóg jest obecny 
nawet w powietrzu, ale nie możecie Go tam dostrzec. Syrop jest słodki. Dlaczego? 
Ponieważ zawiera cukier. Czy w syropie możecie zobaczyć cukier? Nie. Czy dlatego, 
że nie możecie go tam zobaczyć, możecie przeczyć faktowi obecności cukru w 
syropie? Zaprzeczanie byłoby głupotą. Jak możecie przekonać się, że w syropie jest 
cukier? Przez doświadczenie. Tak jak cukier jest podstawą słodyczy syropu, tak Bóg 
jest podstawą miłości, która jest wszechobecna. Bóg jest wszechprzenikający, a Jego 
obecność – słodka jak nektar. Gdy wasze serce będzie przepełnione miłością, wtedy 
niezawodnie wszędzie doświadczycie Jego obecności i słodyczy. Życie stanie się dla 
was zawsze słodkie i będziecie mogli dzielić się tą słodyczą z innymi. 

Dziecko pije mleko matki i odczuwa jego słodycz. Czy matka dodała do tego mleka 
cukru? Nie. Mleko matki jest z natury słodkie. Takim uczynił je Bóg. Tak samo, 
miłość Boga jest słodka i jest obecna wszędzie. Do was należy wydobycie tej 
słodyczy i cieszenie się nią, tak samo jak dziecko ssie mleko matki, albo nawet jak 
pszczoła wysysa miód z kwiatów. Czy kwiaty zapraszają pszczoły? Nie. Pszczoły 
przylatują do kwiatów spontanicznie. Wy powinniście podobnie szukać 
szlachetnych dusz i od nich przyswajać sobie dobre rzeczy. 

Satsangatwe nissangatwam 

Nissangatwe nirmohatwam 

Nirmohatwe niśćalatattwam 

Niśćalatattwe dźiwanmuktih. 
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(Dobre towarzystwo prowadzi do nieprzywiązania, 
Nieprzywiązanie czyni człowieka wolnym od złudzenia; 

Wolność od złudzenia prowadzi do stałości umysłu; 
Stałość umysłu wiedzie do wyzwolenia.) 

Tjadźa durdźana sansargam, 

Bhadźa sadhu samagamam, 

Kuru punjamahoratram. 

(Porzuć towarzystwo ludzi niegodziwych, 

Bierz udział w spotkaniach ludzi pobożnych, 

Stale wykonuj dobre uczynki.) 

Oto sposób na uświęcenie ludzkiego życia. Chociaż istnieją liczne sposobności na 

kroczenie właściwą ścieżką, ludzie omijają je, przez co marnują swój czas. Ludzie 

zdają się rozkoszować złym towarzystwem, nawet jeśli muszą za to płacić. Dlaczego 

musicie szukać złych myśli i złego towarzystwa? Dlaczego nie przyjmujecie dobra 

ofiarowanego wam bezpłatnie? Odrzucanie dobra i przyjmowanie samego zła jest 

poważnym błędem. Tak zachowuje się tylko głupiec, który nie potrafi odróżniać zła 

od dobra. 

 

Stworzenie jest doskonałe 

Ucieleśnienia miłości! Zawsze powinniście trwać w miłości. Miłość nie ma formy. 

Nie ma pragnień. Ona nie żąda odsetek, ani ich nie daje. Nie oddaje się kupowaniu 

i sprzedawaniu, ani żadnym innym biznesowym transakcjom. Pozostaje niezależna 

jako miłość i można ją zdobyć tylko samą miłością. Wy, jako ucieleśnienia miłości, 

musicie też postrzegać wszystkich innych jako ucieleśnienia miłości. Człowiek 

składa się z pięciu żywiołów, z których każdy ma boskie pochodzenie. Wszystkie 

one są święte i nie ma w nich niczego złego. Jeśli dzisiaj są zanieczyszczone, za to 

okropne zbezczeszczenie odpowiada wyłącznie człowiek. 

Oto ilustrująca to historyjka. Pewnego razu Narada poszedł po darśan Pana 

Wisznu. Pan uśmiechnął się i spytał: „Narado, skąd przychodzisz?” Mędrzec 

odpowiedział: „Swami, nie mam ani domu, ani rodziny. Ciągle podróżuję. Wędruję 

po trzech światach nieprzerwanie wyśpiewując Twoją chwałę.” Wisznu powiedział: 

„Tak? Bardzo dobrze. Powiedz mi, czy zrozumiałeś tajemnice mojego stworzenia?” 

Narada odrzekł: „Panie, czy sugerujesz, że go nie rozumiem? Oczywiście, że 

rozumiem.” Wisznu dalej pytał: „W takim razie musisz przyznać, że w moim 

stworzeniu nie ma niczego złego. Czy widziałeś cokolwiek złego?” Narada myślał 

przez chwilę po czym odpowiedział: „Panie, wybacz mi, ale widziałem jedną rzecz, 

która jest zła.” Wisznu zawołał: „Co! Coś złego w moim stworzeniu? Niemożliwe! W 

nim nie ma absolutnie niczego złego.” Narada niezdecydowanie rzekł: „Panie, jest 

w nim jedna rzecz, która jest obrzydliwa.” Wisznu spytał więc: „ Co to jest?” Narada 

wyszeptał: „Są to odchody. Są absolutnie paskudne i nikt nie może się do nich 

zbliżyć. Dlaczego stworzyłeś taką rzecz?” Wisznu stwierdził: „Narado, jesteś w 

błędzie. Idź i spytaj kał, kto go stworzył?” Narada opierał się, tłumacząc, że nie 

może się do niego zbliżyć. Ale Wisznu był nieugięty i polecił Naradzie, aby tak 
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postąpił. Polecenia Pana nie można nie posłuchać, więc Narada niechętnie udał się 

na miejsce odchodów. Gdy podchodził, kał rzekł: „Stop! Nie podchodź do mnie. 

Trzymaj się z dala.” Zupełnie zaskoczony Narada ze złością spytał: „Co? Ty, cuchnąca 

rzecz, świętej osobie takiej jak ja każesz, aby trzymała się z dala?” Kał wyjaśnił: 

„Wczoraj o tej porze ja też byłem święty. Byłem dobrym pożywieniem w postaci 

smacznej potrawy godnej ofiarowania Panu. Potem zetknąłem się z człowiekiem i 

oto co się ze mną stało! Jeden zły wystarczy – nie chcę twojego towarzystwa po raz 

drugi!” W ten sposób zło rodzi się z przebywania w złym towarzystwie. Tego 

podstawowego faktu dzisiaj się nie rozumie właściwie i nie docenia. 

Kiedyś był człowiek, którego syna pewnego dnia użądlił skorpion. Chłopiec głośno 

płakał z bólu, a zrozpaczony ojciec pobiegł po pomoc do lekarza. Lekarzowi 

powiedział: „Proszę pana, mojego syna użądlił skorpion. Teraz żałośnie płacze. 

Proszę o jakieś przeciwbólowe lekarstwo.” Lekarz dał mu maść, mówiąc: „Zaaplikuj 

to w miejscu, gdzie skorpion go użądlił.” Człowiek ten pośpiesznie wrócił do domu i 

spytał syna: „Gdzie użądlił cię ten skorpion?” Chłopiec, wskazując na kąt w pokoju, 

odrzekł: „Tam.” Wtedy niemądry ojciec zaaplikował maść kątowi pokoju! 

W tak samo głupi sposób zachowuje się większość dzisiejszych aspirantów. Musicie 

starannie rozpoznać źródło zła i wtedy zastosować odpowiednie środki zaradcze. 

Nie obwiniajcie innych. Problem leży w was, w waszej łatwowierności, w waszej 

podatności i waszej gotowości oraz w skłonności do kroczenia złą ścieżką. Dlatego 

zamiast oskarżać innych o psucie was, koncentrujcie się na korygowaniu swoich 

uczuć, myśli i czynów. Zrozumcie duchową podstawę pięciu żywiołów i pięciu 

pierwiastków życia (pańća pran). Już samo poprawne rozumienie tych rzeczy 

nakieruje was na właściwą ścieżkę i usunie wasze nieszczęścia. Żywioły są bardzo 

cenne i święte, trzeba więc korzystać z nich i doświadczać ich ze czcią. 

Ucieleśnienia miłości! W stworzeniu nie ma niczego złego. Jeśli jakieś rzeczy takie 

się wydają, jest to w całości skutek złego widzenia. Ukryte wewnątrz złe uczucia 

stwarzają wrażenie, że pewne rzeczy są złe. Dlatego ważne jest, aby rozwijać czyste 

i pełne miłości uczucia. Zawsze bądźcie zatopieni w myślach o Bogu i stale 

recytujcie Jego imię. Zawsze bądźcie pełni boskich uczuć. Takie praktyki, gdy są 

sumiennie przestrzegane, gwarantują usunięcie z was wszystkich zanieczyszczeń. 

Nigdy nie oddawajcie się złym poczynaniom, nigdy nie krytykujcie innych, nie 

obwiniajcie ani nie oskarżajcie innych. Złe myśli zanieczyszczają powietrze, a także 

zarażają innych – złe wibracje w taki sposób się rozprzestrzeniają. Tak więc, 

zwracajcie szczególną uwagę, aby unikać złego towarzystwa i złych zachowań. Nie 

patrzcie złym wzrokiem – to prowadzi do szkód. Kićaka patrzył pożądliwie i drogo 

za to zapłacił, gdyż Bhima zabił go gołymi rękami. Nie ulegajcie złym radom. Kajka 

wysłuchiwała takich słów ze strony Manthary i co ją później spotkało? Nikt dobrze 

nie myśli o Kajce. Zyskała tak złą sławę, że nikt dziewczynce nie nada jej imienia! 

Złe rady zrujnowały też Durjodhanę i Duhśasanę. Oni nieprzerwanie nękali 

szlachetnych Pandawów i w końcu spotkała ich śmierć. Nigdy więc nie słuchajcie 

złych rzeczy. 
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Pielęgnujcie opanowanie i ducha poświęcenia 

Swami chce dać studentom ważną radę. Ludzie mogą mówić wam rozmaite rzeczy, 

które sprawiają wam ból. Zapomnijcie o nich i nie powtarzajcie ich innym. Skoro 

wywołały w was ból, zrobią też to samo w innych. Po co więc powtarzać? 

Powiedzmy, że ktoś oskarża was o coś, czego nie zrobiliście. Czujecie się urażeni. 

Jeśli teraz powiecie o tym rodzicom, im też będzie przykro. Zatem, uczcie się 

ignorować złe i niewłaściwe uwagi ze strony innych. Zdarza się, że nie da się nie 

podsłuchać tego, co inni mówią, ale niech to w was się nie utrwala. Puszczajcie to 

mimo uszu i zapomnijcie o tym. Zawsze unikajcie złych myśli, złych spojrzeń, złych 

uczuć i złych uczynków. Bądźcie natomiast zawsze święci i czyńcie tylko dobro. 

Czy wiecie po co Bóg dał wam oczy? Czy po to, by syciły wzrok wszystkim? Nie! 

Bóg dał dar widzenia po to, abyście mieli Jego darśan i odczuwali błogość, widząc 

Jego piękno. Oczy są święte. Trzeba ich używać tylko do świętych celów. 

Wszystkie pięć żywiołów, a wręcz całe stworzenie jest święte. Jesteście częścią 

stworzenia, które jest częścią Boga. Dlatego i wy też jesteście święci. Wszystko w 

stworzeniu jest aspektem boskości. Rozwijajcie takie uczucia i taką świadomość. 

Wtedy z pewnością doświadczycie Boga. W stworzeniu nic nie jest złe. Narada 

myślał, że odchody są złe. Czy byłoby to dobrze dla ciała, gdyby pozostały w nim 

na stałe? Oczywiście, że nie. Dlatego Bóg zapewnił ich wydalanie – jest to dla 

waszego dobra. Wszystko, co robi Bóg, jest dla dobra i tylko dobra. 

Wszystko w stworzeniu traktujcie jako dobre. Cierpienie i ból są też dobre! Gdy 

zdarzy się wam doświadczać bólu czy cierpienia, powiedzcie sobie: „Jest to dla mnie 

dobre, jest to dla mnie dobre, ...” Pochwały i krytykę przyjmujcie w taki sam 

sposób i bądźcie spokojni nawet, gdy ktoś was lży. Jest to polecana joga, a 

poświęcenie jest polecaną ścieżką. Nie ma jogi wyższej niż opanowanie i nie ma 

lepszej ścieżki niż poświęcenie. Jest to najlepszy sposób na osiągnięcie czystości i 

świętości. 

Głęboko zastanawiajcie się nad znaczeniem pięciu żywiołów i zdajcie sobie sprawę 

z tego, że sami się z nich składacie. Dołóżcie wszelkich starań, aby w odpowiedni 

sposób okazywać cześć żywiołom. Wasz oddech musi zawsze rozbrzmiewać 

recytacją imienia Boga. Zawsze wyśpiewujcie Jego chwałę. 

 

Bhagawan zakończył ten dyskurs śpiewem bhadźanu: Hari bhadźan bina sukha 

śanti nahi. 

Wieczorem dnia 16 maja 2000 r. 

. 
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3. Wewnętrzna triada 

 

Złe myśli czynią człowieka niegodziwym, 

Dobre myśli czynią go szlachetnym. 

Ale gdy myśli zostaną całkowicie stłumione, 

Wtedy człowiek dostępuje pokoju. 

Oto słowo Sai. 

 

Ucieleśnienia miłości, chłopcy i dziewczęta! 

Człowiek jest koronnym klejnotem tego rozległego stworzenia. Wśród żywych istot 

stoi on najwyżej i jest najszlachetniejszy. Ze wszystkich narodzin ludzkie narodziny 

są najwyższe. Nie podlega więc dyskusji, że życie trzeba wieść właściwie. 

Skąd ludzkie życie czerpie swoją świętość? Co mu nadaje wartość? Czy wartość ta 

pochodzi z ciała bądź ludzkiej formy? Nie! Ciało składa się z pięciu żywiołów. Z 

tego punktu widzenia ciało można rozpatrywać jako składające się z mięśni i kości i 

posiadające w sobie cuchnące niewydalone odchody i mocz. Jednak, to samo ciało 

jest też mieszkaniem atmy. I właśnie to czyni je tak cennym. 

 

Trzy pierwiastki reprezentowane przez Triadę 

Ucieleśnienia miłości! Deepak Anand (student, który przemawiał wcześniej) zadał 

pytanie: „Kim są rodzice Brahmy, Wisznu i Maheśwary (Śiwy)?” Nikt nie zna 

odpowiedzi na to pytanie. Ani upaniszady, ani rozmaite inne święte pisma nie 

rzucają żadnego światła na ten temat. Brahma, Wisznu i Maheśwara nie mają 

fizycznych form, ale są gunaswarupami (ucieleśnieniami gun), co znaczy, że mają 

szczególne cechy i atrybuty. Ich obecność wewnątrz ciała, wraz z uśpionymi 

gunami i wrodzonymi skłonnościami danej osoby, motywuje wszystkie uczucia, 

myśli i czyny. Dzisiejszy człowiek nie rozumie nawet właściwego znaczenia ludzkiej 

istoty. Jak więc może przyjąć do wiadomości, że ma boskie pochodzenie? Waszym 

pierwszym zadaniem powinno być zrozumienie, że Brahma, Wisznu i Maheśwara 

znajdują się w sposób wrodzony wewnątrz was. 

Iśawasjam idam dźagat (Pan przenika ten świat) 

Bóg przenika cały wszechświat i mieszka we wszystkich istotach. Jest waszym 

wewnętrznym mieszkańcem. Jest On atmą. Dla tej atmy, która jest obecna we 

wszystkich, śruti, czyli święte teksty, mają specjalną nazwę: hridaja. Hridaja odnosi 

się do (duchowego) serca. Atma, bądź hridaja, znana jest także jako Iśwara. Umysł 

rodzi się z atmy i jest ucieleśnieniem Wisznu. Wedy mówią: 

Wiśwam Wisznu majam dźagat 

Wisznu przenika cały wszechświat. To samo dotyczy umysłu. 

Manomulam idam dźagat (umysł podstawą tego świata). 
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Ponieważ umysł także przenika cały wszechświat, utożsamia się go z Wisznu. Tak 

więc, Iśwara i Wisznu są obecni we wszystkich ludziach. 

Iśwara sarwa bhutanam. 

Iśwara mieszka we wszystkich istotach. Pierwiastek Wisznu rodzi się z pierwiastka 

Iśwary. 

Dalej mamy Brahmę. Brahmę tradycyjnie przedstawia się jako siedzącego w 

kwiecie lotosu, który wyłania się z pępka Wisznu. Brahmę w człowieku łączy się z 

mową. Jest on wakswarupą, tj. przejawia się jako wypowiadane słowa. Ponieważ 

umysł jest źródłem słowa, Brahmę przedstawia się jako wyłaniającego się z 

Wisznu. 

Święte pisma opisują Boga następująco: 

Śabda brahmamaji, ćaraćaramaji, dźjotirmaji, wagmaji, 

nitjanadamaji, paratparamaji, majamaji i śrimaji 

(Bóg jest ucieleśnieniem dźwięku, ruchliwości i nieruchliwości, światła, 

mowy, wiecznej błogości, najwyższego majestatu, ułudy i bogactwa). 

Wszechmocny Bóg jest pierwotnym dźwiękiem, rzeczami nieożywionymi i żywymi 

istotami, boskim światłem, słowem, wieczną błogością, najwyższym, ułudą i 

ostatecznym bogactwem. Jest to pełny opis Boga. Boskość w człowieku przejawia 

się w postaci trzech pierwiastków: atmy, umysłu i słowa. Maheśwara, Wisznu i 

Brahma są związani z tymi trzema wzajemnie powiązanymi pierwiastkami. 

Brahma, Wisznu i Iśwara nie mają konkretnej formy, lecz przejawiają się w 

człowieku w postaci trzech wymienionych pierwiastków. 

 

Dawajcie wyraz boskim pierwiastkom poprzez czyste uczucia, myśli i słowa 

Jaką formę ma atma? Jaką formę ma Iśwara? Atma jest czystą bądź absolutną 

świadomością, a świadomość nie ma formy. Absolutna świadomość w człowieku 

funkcjonuje jako sumienie. Jej miejscem jest serce. Z atmy rodzi się umysł, który ma 

zdolność postrzegania. To właśnie umysł pozwala nam postrzegać tak świat 

zewnętrzny, jak i świat wewnętrzny. Jest on też źródłem słowa i mowy. Czasami 

Swami przypomina wam, że jesteście nie kimś jednym, lecz trzema. 

Nie jesteś tym, o którym myślisz, że nim jesteś. 

Nie jesteś tym, o którym inni myślą, że nim jesteś. 

Jesteś Tym, którym naprawdę jesteś! 

To zasadniczo implikuje, że jesteście zebranymi w jedno trzema pierwiastkami. 

Jesteście połączeniem serca, umysłu i ciała, a Iśwara, Wisznu i Brahma stanowią 

subtelną podstawę tych trzech aspektów was. 

Wcześniej Swami mówił, że Wisznu jest wszechobecny. Zatem w pewnym sensie 

reprezentuje On ogrom. Umysł także jest rozległy i wszechobecny – przenika cały 

świat. 

Manomulam idam dźagat. 



 
Seminaria Sai w Brindawanie 2000 
 
 

str. 28 
©Organizacja Sathya Sai   

Umysłu nie ogranicza ani przestrzeń, ani czas – może udać się w dowolne miejsce w 

dowolnym czasie. Wiecie, że na kosmicznym poziomie Iśwara, Wisznu i Brahma są 

nie tylko wszechobecni, ale też wykraczają poza czas i przestrzeń. Są obecni 

wszędzie w postaci uniwersalnej świadomości, uniwersalnego umysłu i 

pierwotnego dźwięku, odpowiednio. Dokładnie ta sama Kosmiczna Triada jest w 

sposób wrodzony obecna w człowieku. 

Anoranijan mahato mahijan 

(mniejszy od atomu, większy od rzeczy największej). 

Ten, który przenika kosmos, jest obecny także w maleńkim atomie. Boska moc, 

która ożywia kosmos, panuje też nad atomem. Triady w kosmosie nie da się 

bezpośrednio zobaczyć. Jednak, jeśli zrozumiemy pierwiastek Triady w sobie, wtedy 

łatwiej będzie pojąć ją w kosmosie. 

Duchowe serce symbolizuje Iśwarę. Osoba, która traktuje serce jako Iśwarę, nigdy 

nie żywi złych uczuć. Boga opisuje się jako: 

Nirgunam, nirandźanam, sanatana niketanam, nitja, śuddha, 

buddha, mukta i nirmala swarupinam. 

Znaczy to: wykracza On poza cechy, jest nieskalany, jest ostatecznym schronieniem, 

jest wieczny, czysty, mądry, wolny i jest ucieleśnieniem świętości. Jakże źle 

człowiek korzysta z ukrytej w nim boskiej mocy! Chociaż otrzymał dar 

nieskazitelnego serca, zachowuje się jak głupiec, jak gdyby wcale nie posiadał serca. 

Człowiek musi pamiętać, że serce jest siedzibą Boga, i żyć stale zatopiony w 

myślach o Bogu. 

Bóg niewątpliwie wykracza poza myśli, ale w człowieku przejawia się jako myśl, a 

także jako słowo. Jakie słowo? Słowo, które jest święte, niosące pomyślność, 

słodkie i życzliwe. Gdyby nasze słowa miały taką naturę, jakże słodka byłaby 

nasza mowa i rozmowy! 

Ucieleśnienia miłości! Tak jak Bóg milcząco kontroluje świat, tak my też musimy w 

pełni panować nad myślami, słowami i czynami. Musimy wypowiadać słodkie 

słowa, czyli okazywać brahmawak. Takie słowa popłyną z nas automatycznie, gdy 

w sercu doświadczymy Iśwary. 

A co z Wisznu? W jakiej formie jest obecny? Swami już wam mówił, że Wisznu jest 

ucieleśniony jako umysł. Umysł jest nadzwyczaj potężny i jest bardzo ważnym 

instrumentem człowieka. Musi więc być niesplamiony i słodki w swojej naturze. 

Wisznu jest zawsze spokojny i uśmiechnięty. Umysł, odzwierciedlając te aspekty, 

musi też być zawsze spokojny i musi promieniować radością. 

 

Bóg chce tylko, abyście o Nim myśleli 

Kiedyś grupa riszich (Sanaka, Sanat Kumara i inni) poszli po darśan Pana Wisznu. 

W powszechnym odczuciu uznaje się, że na takie okazje musimy chodzić stosownie 

i godnie ubrani. Ale ci mędrcy przyszli bez ubrań, niczym nowo narodzone dzieci. 

Postąpili tak, gdyż dzieci są czyste i bez świadomości ciała. Jakie jest głębsze 
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znaczenie tego, co ci mędrcy zrobili? Znaczy to, że aby doświadczyć czystego 

umysłu, musimy w pełni odrzucić świadomość ciała. Wisznu reprezentuje czysty 

umysł, dlatego mędrcy ci poszli bez odzienia. 

Tak jak są tutaj ochotnicy, u progu siedziby Wisznu stali dwaj strażnicy, Dźaja i 

Widźaja. Widząc nagich mędrców, zdecydowanie zaprotestowali i nie chcieli ich 

wpuścić. Powiedzieli: „W takim stanie nie możecie spotkać się z Bogiem!” Mędrcy 

odpowiedzieli: „Bóg jest czysty, niesplamiony, pierwotny i wykracza poza 

wszystkie atrybuty. Na darśan do takiego Pana należy przyjść w pierwotnej formie 

i my dokładnie to robimy.” Strażnicy nie chcieli przyjąć takiej argumentacji, więc 

wywiązała się gwałtowna dyskusja. Na Dźaję i Widźaję mędrcy rzucili klątwę, aby 

urodzili się jako rakszasy (demony) na ziemi. Oni poskarżyli się Wisznu: „O Panie! 

Nie mamy innych pragnień jak tylko czerpać błogość widzenia Ciebie. Twój darśan 

jest naszą radością. Twój sparśan jest naszym pokarmem. Twój sambhaszan jest 

naszym oddechem. Pragniemy tylko Twojego darśanu, sparśanu i sambhaszanu. 

Co nas teraz czeka?” Wisznu odrzekł: „Nie możecie uniknąć tej klątwy i musicie 

urodzić się jako demony. Musicie przeżyć w ten sposób dziewięć narodzin. Ale we 

wszystkich będziecie dobrzy i oddani mnie. Tym zaskarbicie sobie moją łaskę i w 

odpowiednim czasie obaj wrócicie do mnie.” Strażnicy ubolewali: „O Panie, który 

przebywasz w umysłach mędrców, to oddzieli nas od Ciebie na bardzo długo!” Pan 

odpowiedział: „Cóż, mogę dać wam wybór, zamiast dziewięciu narodzin możecie 

wybrać tylko trzy narodziny, ale w nich będziecie mnie nienawidzili, stale mnie 

obrażali i będziecie moimi wrogami! Czy chcecie tego? Wybór należy do was.” 

Dźaja i Widźaja stwierdzili: „Nie dbamy o to, czy będziemy musieli sławić Cię lub 

obrażać. Chcemy tylko wrócić tu najszybciej jak to tylko możliwe.” 

Sarwada sarwa kaleszu sarwatra Hari duszanam! 

Zawsze i wszędzie grzeszyć przeciwko Panu! Dźaja i Widźaja to właśnie robili. Nie 

wahali się uciekać do ścieżki obelg, ponieważ dawało im to szansę na szybszy 

powrót do Pana. 

Gdyby ktoś nazwał Krisznę złodziejem, Jego wielbiciele natychmiast by 

zaprotestowali i rzuciliby się na osobę, która to powiedziała. Ale gdy śpiewacie z 

miłością i oddaniem: 

Ćitta ćora Jaśoda ke bal, 

Nawanita ćora gopal 

(Złodzieju serc, chłopcze Jaśody, Złodzieju masła – pasterzu), 

wszyscy przyłączają się do śpiewu i klaszczą do rytmu. Czy to oznacza nazywanie 

Kriszny złodziejem? Pobożna muzyka zapewnia słodycz pieśni i obraza znika. 

 

Ujarzmij umysł i mów mniej 

Wisznu jest manasswarupą (ucieleśnieniem umysłu), czyli kimś, kto przejawia się 

jako umysł. On nie nosi śankhi (konchy), ćakry (dysku) i gady (buławy). Takie 

popularne obrazy są wyczarowywane przez malarzy, głównie przez słynnego Ravi 
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Varmę. Wisznu jest ucieleśniony w czystym umyśle. Dlatego Swami, gdy daje 

sygnet z diamentem, niekiedy mówi: „Diament znaczy DIE MIND (ang. umrzyj 

umyśle).” Inaczej mówiąc, światowe myśli musimy unicestwić. Jak? Przez 

wycofanie ludzkiego umysłu, który bywa kapryśny i zawsze jest chwiejny, i 

zamienienie go na boski umysł, który jest czysty, zawsze stały i pełen miłości. 

Tak jak umysł człowieka jest przejawem Wisznu, tak słowo i mowa są przejawem 

Brahmy. Dlatego baczcie, aby nie popaść w niewłaściwe mówienie. Najlepszy 

sposób na zachowanie ostrożności w tym względzie jest maunam, czyli milczenie. 

Tak właśnie postępowali nasi riszi w starożytności. Mówienie pociąga za sobą 

dalsze mówienie i w końcu pojawia się ryzyko wypowiedzenia fałszu. Nadmierne 

mówienie może też spowodować niepożądane działania. Dlatego nasi riszi 

preferowali zachowanie milczenia przez większość czasu. Milczenie w tym 

kontekście nie oznacza samego braku mówienia czy konwersacji. Dla tych mędrców 

znaczyło także zaprzestanie myślenia. Myśl to zmarszczka w umyśle. Ciąg myśli 

może stać się falą, a wiele fal – sztormem. Dlatego najlepiej zachowywać stan 

spokoju, wolny od myśli. Tak podchodzono do tego dawniej. Dzisiaj umysł 

charakteryzuje się nadmiarem myśli. 

Co to jest? (Swami pokazuje słuchaczom chusteczkę.) Powinniście powiedzieć, że 

jest to kawałek tkaniny. Faktycznie jest to zbitka nici. Gdyby powyjmować z niej 

wszystkie nici, tkanina przestałaby istnieć. W taki sam sposób panowanie nad 

mową i wyeliminowanie myśli pozwala na stłumienie umysłu. Aby móc 

doświadczyć Wisznu, musicie mniej mówić. 

Macie zdolność mówienia, myślenia i odczuwania. Słowo reprezentuje Brahmę, 

umysł reprezentuje Wisznu, a serce reprezentuje Iśwarę. Tak więc wy sami 

reprezentujecie tę boską Triadę! 

Tridalam trigunam trinetram ća trijajudham 

Tridźanma papa sanharam eka bilwam Śiwarpanam. 

(Ofiaruj trójpłatkowy liść bilwy Panu Śiwie, trójokiemu, który nosi trzy rodzaje 

broni i potrafi zmazać grzechy popełnione w trzech inkarnacjach.) 

 

Zapomnijcie o przeszłości, żyjcie teraźniejszością i zapewnijcie sobie dobrą 

przyszłość 

Mówi się, że Iśwara ma troje oczu. Ludzie pytają: „Jak to możliwe?” Tutaj słowo 

oko nie odnosi się do fizycznego oka, lecz do zdolności postrzegania różnych 

okresów czasu. Jedno oko odnosi się do przeszłości, drugie – do teraźniejszości a 

trzecie – do przyszłości. Każdy człowiek zna przeszłość oraz teraźniejszość. Można 

więc zgodzić się, że człowiek posiada dwoje oczu. Nikt nie zna przyszłości, ale Bóg 

ją zna. Dlatego mówi się, że jedynie Bóg ma troje oczu, podczas gdy człowiek ma 

ich tylko dwoje. Ale jeśli w pełni panowaliście nad sobą w przeszłości i panujecie 

także w teraźniejszości, wtedy wasza przyszłość będzie spoczywać całkowicie w 

waszych rękach! 
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Najlepszy sposób na zadbanie o teraźniejszość jest dopilnowanie tego, by wasza 

mowa była zawsze święta. Gdzie powstają słowa? W umyśle. Zatem, dobra mowa 

implikuje, że umysł też jest dobry. Ponieważ umysł jest formą Wisznu, jeśli 

cieszycie się Jego łaską, wasze słowa automatycznie są czyste i słodkie. 

 

Wola Boga zawsze bierze górę 

Ucieleśnienia miłości! W rzeczywistości wszyscy jesteście ucieleśnieniami Triady, 

trzech atrybutów, trojga oczu i trzech przedziałów czasu (przeszłości, teraźniejszości i 

przyszłości). Musicie stale trwać w harmonii z Bogiem i zawsze skrupulatnie 

słuchać Jego poleceń. Nigdy nie postępujcie wbrew nim. Oto małe opowiadanie 

ilustrujące fakt, że wola Boga zawsze bierze górę, niezależnie od wszystkiego. 

Kiedyś Parwati powiedziała do Pana Śiwy: „Ty cały czas wędrujesz po światach, 

podczas gdy ja jestem tylko tutaj. Nie mam miejsca zamieszkania. Nie ma takiego 

miejsca, które moglibyśmy nazwać naszym domem. Nie mamy nawet szopy, gdzie 

moglibyśmy się schronić w czasie deszczu. Ponadto, po Twój darśan przychodzi 

bardzo wielu mędrców, a my nie mamy miejsca, gdzie moglibyśmy ich przyjmować 

i zakwaterować. Zbudujmy więc dom – będzie nam służył wielorako.” Widzimy tu 

gospodynię domową proszącą o dom – takie pragnienie jest naturalne dla kobiet! 

Śiwa odpowiedział: „Parwati, zbudowanie domu oznaczałoby początek wszelakich 

problemów. Po pierwsze, mielibyśmy towarzystwo szczurów. Aby nad nimi 

zapanować, musielibyśmy mieć kota. Aby wykarmić kota, musielibyśmy mieć 

krowę. Aby zadbać o krowę, musielibyśmy wynająć służącego. Za nim poszłyby 

dalsze potrzeby! Widzisz więc, że nasze problemy zwielokrotniłyby się. Nie 

uważam, że potrzebujemy domu.” Potem nastąpiła sprzeczka, w której Parwati 

twardo broniła swojego żądania, a Śiwa równie twardo odrzucał jej argumenty. 

Tak dzieje się w każdym domu – tak, nie!, tak, nie! W końcu rozdrażniona Parwati 

powiedziała: „Dlaczego jesteś tak uparty? Przecież nie proszę dla siebie, tylko dla 

Twoich wielbicieli. Jak bez domu mamy okazywać im gościnność?” Śiwa odrzekł: 

„Wiem, że potrzebujesz domu, ale na budowę nie jest to właściwy czas. Jeśli teraz 

go zbudujesz, jest mu pisane nieuchronne spalenie. Mam pewność, że właśnie to 

zrobiłby Agni, bóg ognia. Ja potrafię widzieć przyszłość, a ty nie masz tej zdolności.” 

Parwati jednak zaoponowała: „Panie, rozumiem, co mówisz. Ale przecież są w Tobie 

wszelkie moce. Poza tym rządzisz wszystkimi bóstwami, włącznie z Agnim. Jeśli 

nakażesz mu nie spalać naszego domu, czy może Ci odmówić?” W tej sytuacji Śiwa 

nie miał innego wyboru jak tylko pozwolić Parwati na rozpoczęcie budowy. Zgodził 

się też spotkać z Agnim i powiedzieć mu, aby nie spalał domu Parwati. Tuż przed 

odejściem Śiwy Parwati powiedziała: „Nie pozwolę Agniemu na spalenie domu, 

który zbuduję. Byłaby to dla mnie wielka zniewaga. Gdyby Agni Ci odmówił, daj 

mi sygnał, grając na swoim damaru (bębnie). Wtedy ja sama natychmiast podpalę 

dom, pozbawiając Agniego tej przyjemności.” Śiwa zgodził się i udał się na 

spotkanie z Agnim. 

Agni był zachwycony spotkaniem z Śiwą. Witając Go, rzekł: „Panie, jestem 

szczęśliwy, że przyszedłeś do mnie. Powiedz, proszę, co mogę dla Ciebie zrobić?” 
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Śiwa odpowiedział: „Własnych pragnień nie mam. Ale Parwati zbudowała dom i 

chce twojej obietnicy, że tego domu nie spalisz.” Agni chętnie złożył taką obietnicę, 

po czym powiedział: „Panie, od dawna marzyłem o zobaczeniu tandawy 

(kosmicznego tańca). Czy zechciałbyś zatańczyć ją dla mnie?” Aby zadowolić 

Agniego, Śiwa rozpoczął swoją tandawę. Musiał oczywiście grać przy tym na 

damaru, a Parwati, słysząc ten dźwięk, natychmiast podpaliła dom, który 

zbudowała!2 

Śiwa wrócił i zobaczył tlące się ruiny domu, który zbudowała Parwati. Spytał: 

„Parwati, co się stało? Agni obiecał mi, że nie spali twojego domu, a tu widzę go w 

popiołach.” Parwati odpowiedziała: „To ja go podpaliłam, a nie Agni. Skoro jednak 

Agni złożył ci obietnicę, o którą prosiłam, dlaczego zagrałeś na damaru?” Śiwa 

uśmiechnął się i rzekł: „Ach, stało się tak, gdyż po złożeniu obietnicy Agni poprosił 

mnie o zatańczenie tandawy. Musiałem go posłuchać. Jakże mógłbym odmówić? 

Gdy tańczyłem kosmiczny taniec, zapomniałem się i zagrałem na bębenku. To 

wszystko.” Po chwili dodał: „Od razu powiedziałem ci, że był to niepomyślny czas i 

że dom zostanie spalony. Ale ty nie chciałaś o tym słyszeć!” Płynące stąd przesłanie 

jest jasne: wola Boga zawsze jest górą i nikt nie może jej przeszkodzić. 

 

Uświęcajcie czas 

Wola Boga emanuje z serca i zawsze spełnia się. Gdy serce jest czyste, to myśli i 

czyny też są święte. Dlatego serce musimy zawsze utrzymywać w czystości. Jest to 

esencja pierwiastka Śiwy. Serce jest z natury czyste, święte i niosące pomyślność i 

nigdy nie powinniśmy dopuszczać do jego zanieczyszczenia. 

Ucieleśnienia miłości! Zawsze zachowujcie czystość serca. Nie ubliżajcie nikomu, nie 

krytykujcie innych i nigdy nie oskarżajcie nikogo. Wtedy w sercu będziecie widzieli 

Śiwę. Z czystego serca wyłania się czysty umysł. Swami nie ma na myśli małpiego 

umysłu, lecz nieskalany umysł, który symbolizuje Wisznu. Taki umysł jest 

przesycony miłością, jest pełny współczujących myśli, zawsze jest w stanie błogości 

i zawsze promienieje radością. W ten sposób w czystym umyśle można zobaczyć 

Wisznu. Podobnie, Brahma jaśnieje jako słowa zgodne z prawdą. Nie ma nic 

wyższego niż satja, czyli prawda. 

Stworzenie rodzi się z prawdy 

I ostatecznie rozpuszcza się w prawdzie. 

Nie ma żadnego miejsca, gdzie nie byłoby prawdy. 

O człowiecze! Bądź świadkiem chwały prawdy! 

Prawdziwe słowo to Brahma, czysty umysł to Wisznu, a czyste serce to Iśwara. 

Brahma, Wisznu i Maheśwara nie mają jakiejś szczególnej formy, ale reprezentują 

szczególne boskie atrybuty – wszystkie one kryją się w was. 

                                                           
2 W tym miejscu Swami przepięknie i melodyjnie zaśpiewał. Ponieważ tekstu tej pieśni nie da się 

przetłumaczyć bez umniejszenia wspniałości oryginału, nie podajemy go. Pieśń została przyjęta 

gromkimi oklaskami. 
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Bóg jest miłością, ale czasami wydaje się gniewać. Przedstawia się takim, aby 

uczyć. O tych dwóch aspektach Wedy mówią Rudra (gniewny aspekt) i Bhadra 

(aspekt pomyślny). Bóg spełnia te z waszych pragnień, które skutkują dobrem; nie 

spełnia ich, gdy prowadzą do szkody. W każdym przypadku przynosi wam tylko 

dobro. Jeśli w pełni Mu zawierzycie, jest gotowy pomóc wam na wszelkie możliwe 

sposoby. 

Wszyscy znacie historię Markandeji, chłopca, któremu pisane było żyć tylko 16 lat. 

On o tym nie wiedział, ale rodzice wiedzieli. Spędzili z nim 15 szczęśliwych lat. 

Rozpoczął się szesnasty rok i zbliżał się nieszczęsny dzień. Matkę i ojca ogarnął 

mrok – zaczęli gorzko płakać. Nie pojmując, o co chodzi, Markandeja spytał: 

„Mamo, dlaczego nagle tak bardzo posmutniałaś?” Przywoławszy go do siebie, 

rodzice wyjaśnili: „Synu, dzisiaj jest ostatni dzień twojego życia. To nasze 

nieszczęście.” Następnie przedstawili mu całą historię ograniczenia czasu jego życia. 

Markandeja był wstrząśnięty. W jednej chwili jednak zrozumiał sytuację i 

oświadczył: „Dotąd nie znałem tej tajemnicy i trwoniłem czas. Od teraz nie będę 

marnował ani chwili na nieświęte czyny. Cokolwiek zostało z mego życia, spędzę 

ten czas na ciągłe oddawanie czci Iśwarze.” Mówiąc to, pobiegł do pobliskiej 

świątyni Śiwy, mocno objął Jego lingam i wzywał Pana rozmaitymi imionami. 

Tymczasem nadeszła godzina śmierci i w świątyni zjawił się Jama, bóg śmierci, 

niosąc jamapaśę (powróz z pętlą), której używa do zabierania życia. Zobaczył, że 

Markandeja przylgnął w ciasnym uścisku do Śiwy. Zastanawiał się: „Jak mam 

zarzucić pętlę śmierci na samego Markandeję?” Trudno było związać samego 

chłopca, ale nadeszła chwila śmierci, więc trzeba było coś szybko zrobić. Jama 

zarzucił pętlę, która objęła Markandeję wraz z lingamem. Natychmiast przejawił się 

Śiwa i powiedział: „Jama! Ośmieliłeś się także na mnie zarzucić pętlę śmierci?!” 

Ostatecznie Jama został przeklęty, a Markandeja otrzymał dar nieśmiertelności. 

Czego uczy ta historia? Mówi ona, że jeśli macie pełną wiarę i jesteście 

zdecydowani, wtedy Pan jest gotów nawet anulować z góry ustalony los. 

Otrzymywana łaska jest proporcjonalna do intensywności modlitwy. 

Uświadomcie sobie tę prawdę i zachowajcie czystość serca. Bądźcie mocni w 

wierze, że serce to Iśwara, czysty umysł to Wisznu, a czysta mowa to Brahma. 

Mocno osadzeni w takim przekonaniu korzystajcie z danych przez Boga zdolności. 

Za tym na pewno przyjdą dobre skutki, a na końcu bez wątpienia połączycie się z 

Panem. Przyjemność i ból, których ludzie w życiu doświadczają, są wyłącznie 

skutkiem ich dobrych i złych czynów. 

Dzisiaj, dzięki Deepakowi Anandowi mieliście okazję wysłuchać omówienia tematu 

ukrytej Triady. W tym przypadku Swami po raz pierwszy ujawnił, jak można 

dostąpić darśanu Triady wewnątrz własnego jestestwa. Istnieje wiele podobnych 

tajemnic, których nie znacie. Ludzie nieświadomi takich niuansów boskiego 

Misterium marnują swój czas na błahe działania. 

Ucieleśnienia miłości! Czas jest bardzo święty i bardzo cenny. Bogu jako czasowi 

oddaje się cześć słowami: 
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Kalaja namah, kala kalaja namah, kala darpa damanaja namah, 

kala swarupaja namah, kala nijamitaja namah 

(Pokłony Temu, który jest czasem, jest ponad czasem, jest pogromcą 

czasu, ucieleśnieniem czasu, rządzi czasem). 

Są to wszystko opisy Boga w Jego aspekcie czasu. Niemniej, Bóg też wykracza poza 

czas i przestrzeń. Czas to życie, dlatego musi być uświęcany dobrymi słowami, 

dobrymi myślami i dobrymi uczuciami. 

Czysta mowa, czysty umysł i czyste serce są przejawieniami bezinteresownej 

miłości. 

Bhagawan zakończył dyskurs odśpiewaniem bhadźanu: Prema mudita ... 

16 maja 2000.r. 
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4. Ludzkie ciało i jego znaczenie 
 
 

Punarwittam, punarmitram, punarbharja, punarmahi –  

Etat sarwam punar labhjam, na śariram punah punah. 

(Można mieć ponownie bogactwo, przyjaciół, żonę, ziemię – 

To wszystko można odzyskać, ale nie ciało.) 

 
 
Ucieleśnienia miłości! 

Gdy straci się bogactwo, przyjaciół, mienie, a nawet żonę, można je ponownie 

odzyskać, ale z ludzkim ciałem tak nie jest – raz stracone, jest nie do odzyskania, 

obojętnie jak byśmy się starali. Ludzkie życie ma najwyższą wartość – jest święte, 

piękne i nieocenione. Dlatego podstawowym obowiązkiem każdego człowieka jest 

możliwie najwyższa troska o ciało. Ciało jest nieodzownym narzędziem do 

doświadczeń. Bez niego nic nie można zrobić, nie można wykonać nawet 

najprostszego zadania. Ludzkie ciało jest więc cenniejsze niż światowe bogactwa i 

inne materialne zdobycze. Życie musi być uświęcane przez właściwe korzystanie i 

angażowanie go w święte działania. Czas, który minął, nigdy nie wróci. Gdy Ganges 

zleje się z oceanem, nie możecie odzyskać ani kropli tej świętej wody. Podobnie, gdy 

życie wypłynie i ciało odejdzie, nie da się go odzyskać. 

 

Ciało dano nam, byśmy służyli 

Ludzie są cenniejsi niż całe bogactwo świata. W jaki sposób pieniądze nabierają 

wartości? Kto nadaje wartość pieniądzom, diamentom, złotu i ziemi? Odpowiada za 

to człowiek. Gdyby człowiek nie istniał, skąd te rzeczy nabrałyby wartości? Znikąd. 

Ludzkie życie jest bardzo rzadkie i cenne. Właśnie dlatego Wedy mówią: 

Dźantunam nara dźanma durlabham. 

(Spośród wszystkich żywych istot ludzkie narodziny są najrzadsze.) 

Ludzkie narodziny są rzadkim darem. Za pomocą ludzkiego ciała można osiągnąć 

nadzwyczajne rzeczy. Niemniej zdarza się, że aby osiągnąć wielkie cele, trzeba być 

gotowym poświęcić samo życie. 

Ucieleśnienia miłości! Zrozumienie roli i wartości ludzkiego ciała jest niezwykle 

ważne. To ono osłania znajdującą się wewnątrz niego boskość. Ciało jest jak żelazny 

sejf używany do przechowywania biżuterii i innych kosztowności. W przypadku ciała 

takimi kosztownościami są dobre uczucia, dobre myśli i cnoty. Gdy się je straci, nie da 

się łatwo ich odzyskać. Tylko cnoty nadają wartości ludzkiemu życiu. Cechy takie jak 

współczucie, wyrozumiałość i poświęcenie czynią ludzkie życie cennym. Ale dzisiaj 

człowiek nie ma najbledszego pojęcia, co się rozumienie pod pojęciem ludzkich 

wartości. 
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Ludzkie ciało jest też zegarem wyznaczającym czas i mijanie życia. Odlicza sekundy, 

minuty, dni, tygodnie, miesiące i lata. Człowiek wie, że życia ubywa, ale nie zadaje 

sobie trudu, by dociekać prawdziwego celu życia. Nikt nie może powiedzieć, kiedy ten 

zegar przestanie tykać. Jest więc niezmiernie ważne, by czynić właściwy z niego 

użytek, póki jest jeszcze dostępny. Ciało jest pojazdem w podróży życia. Jeśli pojazdu 

nie utrzymuje się właściwie, w drodze trzeba będzie stawić czoła poważnym 

problemom.  

Człowiek musi rozmyślać o znaczeniu cnót. Nie zna on odpowiedzi na pytania takie 

jak: „Czym jest boskość?,” „Czym jest jedność?,” „Czym jest stałość?,” „Czym jest 

bezinteresowność?” Nie znając odpowiedzi na tak ważne pytania, a kierowany 

chciwością i samolubstwem, rażąco nadużywa ciała. Nie po to dał je Bóg. Wedy 

głoszą: 

Paropakara artham idam śariram. 

(Służenie innym jest celem tego ciała.) 

Ciało dano nam, abyśmy służyli innym. Musicie mocno postanowić, że będziecie 

dbali nie tylko o siebie, ale też o innych. Niestety, dzisiaj człowiek nie wie, co służba 

oznacza. Esencję wszystkich 18 puran można podsumować jednym krótkim zdaniem: 

Zawsze pomagaj, nigdy nie szkodź. 

Chociaż Bóg dał ciało do służenia, człowiek zdaje się nie rozumieć, co „pomoc” 

oznacza, gdyż ciągle pogrążony jest w samolubstwie. Każdą jego myślą, każdym 

słowem i każdym czynem kieruje samolubstwo. Człowiek stał się marionetką w 

rękach samolubstwa i własnego interesu. Jak kukiełkę w ogóle można nazwać 

niezależną? Dlatego samolubstwo musi zostać bezwzględnie odrzucone, a 

bezinteresowność przyjęta całym sercem. Tylko wtedy prawdziwy cel ludzkiego ciała i 

ludzkiego życia może zostać urzeczywistniony. 

 

Pierwiastek „ja” 

Aby można było czerpać błogość, trzeba właściwie używać oprócz ciała także umysłu. 

W ciele znajdują się trzy ważne składniki: serce, umysł i mowa. Wedy serce nazywają 

atmą. Swami już powiedział wam, że Iśwarę (Śiwę) reprezentuje serce. Podobnie, 

umysł jest ucieleśnieniem Wisznu, a mowa – Brahmy. Tak więc, człowiek jest w 

istocie formą boskiej Triady. Trudno zrozumieć, dlaczego człowiek nie dostrzega swojej 

wrodzonej wartości i kryjącej się w nim boskości. Tylko ktoś, kto zna siebie, może znać 

innych. Należy dokładać starań, by zrozumieć znaczenie „ja.” 

Wszystko zawiera się w słowach, które wypowiadamy. Kiedyś pewien wielbiciel 

powiedział do Swamiego: „Chcę pokoju.” Swami odpowiedział: „Dlaczego tak bardzo 

cierpisz? Czy znasz znaczenie słowa ‘ja’ domyślnie występującego w twojej prośbie? 

Oznacza ono ego. Podobnie, słowo ‘chcę’ oznacza pragnienie. Usuń ego i pragnienie, a 

zostanie ci pokój!” Nie można szczędzić wysiłków na pokonanie ego. Ludzie myślą, że 

jest to bardzo trudne, ale myśleć tak to wielki błąd. W rzeczywistości bardzo łatwo 
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można pozbyć się ego. Przede wszystkim, dlaczego mielibyście w ogóle mieć ego? 

Istnieje prosta metoda na pozbycie się go. Myślicie, że „ja” jest związane z imieniem 

danym wam przy urodzeniu i że jest to coś trwałego. W związku z tym zapomnieliście 

swoje pierwotne imię. Trwałe jest to pierwotne imię, a nie imię nadane waszemu 

ciału przy urodzeniu. To nadane imię służy dopóty, dopóki istnieje obecne ciało. Gdy 

ciało ginie, nadane mu imię przestaje mieć znaczenie. Ile czasu przetrwa ciało? 

Nikt nie wie, kiedy odejdzie to ciało 

Złożone z pięciu żywiołów i pozbawione siły. 

Chociaż mówi się, że czas życia wynosi sto lat, 

Nie można być pewnym, kiedy przyjdzie śmierć. 

Może ona przyjść w dzieciństwie, młodości, wieku średnim lub na starość, 

Ale pewne jest, że któregoś dnia śmierć nastąpi. 

Inteligentnym jest tylko ten, kto za życia zrozumie swą prawdziwą naturę. 

Tę prawdę musimy koniecznie znać. 

Kim jest to „ja”? Kim „ja” jestem? To „ja” nie jest ciałem (deham), ani umysłem 

(manas), ani intelektem (buddhi), ani wewnętrznymi zmysłami (antahkarana). Ja to 

po prostu ja! To pierwotne „ja” przyszło razem z ciałem. W rzeczywistości „ja” jest 

waszym właściwym imieniem. Na tym świecie „ja”istnieją w bardzo dużej liczbie. 

Gdy poznacie siebie, poznacie też wszystkie inne „ja.” Właśnie dlatego tak ważne jest 

pytanie „Kim jestem?”  

Ucieleśnienia miłości! Nikt w ogóle nie stara się poznać tajemnic ludzkiego życia. Z 

życiem związanych jest wiele sekretów. Macie w sobie wiele skarbów. Wszelka moc i 

potencjały spotykane w przyrodzie są też obecne w sposób utajony w każdym 

człowieku. To, czego nie można znaleźć w ludzkiej istocie, nie można też znaleźć 

nigdzie indziej we wszechświecie. Nasi starożytni przodkowie mówili do tych, którzy 

podróżowali do innych krajów: „O głupcze! Dlaczego stajesz się włóczęgą, 

wędrującym po innych ziemiach? Wszystko, czego szukasz na zewnątrz, znajduje się 

już w tobie. Nie potrafisz dostrzec skarbów ukrytych wewnątrz siebie.” 

Wedy jasno przedstawiły znaczenie „ja.” „Ja” znane jest też jako wjakti. Kim jest to 

wjakti? Wjakti to taka osoba, która potrafi dostrzegać to, co jest subtelne i ukryte. Jest 

to ktoś, kto zrozumiał, że boskość tkwi ukryta w nim samym. Ktoś, kto nie wie o 

wrodzonej w nim boskości, nie zasługuje na miano człowiek. Musicie zrozumieć 

tożsamość jednostki z Bogiem. Tylko przestrzeganie satji i dharmy pozwala stać się 

wjakti. Stąd bierze się podwójna maksima świętych pism: 

Satjam wada, dharmam ćara. 

(Mów prawdę, przestrzegaj prawości.) 

Zawsze mówcie prawdę i zawsze kroczcie ścieżką prawości. Bóg dał wam ludzką 

postać, abyście mogli podążać tak świętą ścieżką. Dlatego należy dołożyć wszelkich 

starań, by wydobyć utajone ludzkie wartości. Nikt nie staje się uczonym czy 

wykształconym zaraz po urodzeniu. Takie kwalifikacje zdobywa się przez wiele lat i 
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wymagają one dużego wysiłku. Educare jest nazwą procesu, który wydobywa na 

wierzch uśpione cnoty i wartości. Świeckie nauczanie, które wszędzie proponuje się 

obecnie, to edukacja. Ponieważ zajmuje się ona wyłącznie światem zjawiskowym, jest 

sztuczna. Jak Swami często mówi, „Sztuka jest na zewnątrz, a serce w środku” (gra 

ang. słów: artificial, art i heart). Inaczej mówiąc, sztuka jest edukacją, a serce to 

educare. 

Przestudiował wszystko, 

Opanował wszystko, 

A mimo to głupcem pozostaje, 

Nie wiedząc nic o jaźni. 

Obojętnie jak wysokie ma wykształcenie, 

Albo jak wysokie stanowisko piastuje, 

Podły człowiek zawsze pozostanie podłym. 

Zbytnia uczoność 

Sprzyja tylko kłótliwości. 

Niezależnie jak wiele osiągnie, 

Uczony też któregoś dnia musi umrzeć. 

Zatem, szukaj tej najwyższej wiedzy, 

Która jako jedyna wiedzie do nieśmiertelności. 

Właśnie tę najwyższa wiedzę musicie naprawdę zdobyć. Czym jest to, co nie umiera? 

Tylko owo pierwotne „ja” jest wieczne i nieśmiertelne – nigdy nie umiera. Umysł, 

czyli forma Wisznu, rodzi się z „ja”i on też nie umiera. Triada Brahma, Wisznu i 

Maheśwara (Śiwa) mieszka w ludzkim ciele. Jest ona ucieleśnieniem prawdy. Zatem, 

gdy mówicie „ja,” słowo to w istocie zastępuje imię Boga, Boga wewnątrz was. 

Błędem jest więc utożsamianie „ja” z ciałem, jak to zawsze się czyni. „Ja” jest tym, co 

znajduje się wewnątrz ciała – jest to nazwa prawdy, gdy ta przejawia się w ludzkim 

ciele. 

 

Zawsze myślcie o Bogu – nie zniechęcajcie się! 

Człowiek jest świadomy jedynie bezwładnego ciała, które jest po prostu grubą 

materią. Wszystko, co możecie fizycznie zobaczyć w zewnętrznym świecie także składa 

się tylko z takiej materii. 

Jad driśjam tannaśjam. 

(To, co widzialne, to zniszczalne.) 

Wszystko, co można doświadczyć przez zmysły, jest ulotne. Mylimy rzeczy przelotne z 

prawdą. W rzeczy samej, całe stworzenie kiedyś zniknie, więc ono jest też 

tymczasowe. Niemniej, ciało ma swoją rolę do odegrania. Wzrok, na przykład, dano 

wam, abyście mogli widzieć świat zewnętrzny. Tak jest, ale nie powinniście 

poprzestawać na samym oglądaniu. Wasze widzenie powinno być święte, co oznacza 

waszą świadomość, że Bóg jest w sposób wrodzony obecny we wszystkich rzeczach, 

które fizycznie widzicie. 
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Musicie postarać się zrozumieć, że ciało jest tylko instrumentem danym wam w 

określonym celu. Musicie rozumieć ten cel. Zwrócił na to uwagę Adi Śankara. Gdy 

kiedyś szedł z uczniami, zauważył mężczyznę żywo wkuwającego reguły gramatyki 

Paniniego. Śankara podszedł do niego i spytał: „Dlaczego tak usilnie starasz się 

opanować gramatykę?” Ten odpowiedział: „Ponieważ chcę zostać uczonym.” Śankara 

dopytywał: „Co zyskasz przez stanie się uczonym?” Człowiek ten odparł: „Mogę zostać 

przyjęty na królewski dwór i zarabiać dużo pieniędzy.” Śankara dalej pytał: „Co 

zrobisz z pieniędzmi?” Mężczyzna miał na to gotową odpowiedź: „O, wtedy będę 

mógł zapewnić rodzinie szczęście.” Śankara kontynuował: „Co stanie się potem?” 

Mężczyzna pomyślał przez chwilę i odrzekł: „Cóż, sądzę, że umrę.” Śankara na to: „A 

co stanie się po śmierci?” Kiedy człowiek ten przyznał: „Nie wiem,” Śankara poradził 

mu: 

Bhadźa Gowindam, bhadźa Gowindam 

Gowindam bhadźa mudhamate 

Samprapte sannihite kale 

Nahi nahi rakszati dukrin karane. 

(Śpiewaj o chwale Pana Gowindy. Wypowiadaj imię Pana Gowindy. 

Nierozumny, powinieneś ciągle wymawiać imię Pana. 

Nie będzie to możliwe, gdy nadejdzie śmierć. 

Recytowanie gramatycznych reguł nie uratuje cię.) 

Ciało może żyć długo, ale kiedyś musi się rozpaść. 

Czy gdy przychodzi koniec 

I śmierć się zbliża, by cię zabrać, 

Gdy krewni tracą nadzieję i gotują się na twój zgon, 

Gdy twoja żona i dzieci żałośnie płaczą, 

Czy wtedy da się nagle myśleć o Bogu? 

Czy zda się na cokolwiek wzywanie o pomoc w ostatnim momencie? Nie! 

Właściwym postępowaniem jest przygotowanie się na to, co nieuchronne, od 

początku przez stałe pamiętanie o Bogu. Tylko On może was wyzwolić. Oprócz 

wyśpiewywania chwały Boga musicie angażować się we właściwe działania. Jakie 

działania? Takie, które wydobędą utajone wartości ludzkie. Ciało trzeba używać tylko 

do wykonywania dobrych czynów. Musicie wieść cnotliwe życie. Na koniec musicie 

porzucać ciało w obecności dobrych myśli. 

Ludzkie ciało nie jest wieczne. Zawiera składniki, które mogą psuć się, i cuchnące 

odchody. Jednocześnie w tym samym ciele znajdują się święte uczucia. Właśnie w 

celu zachowania tych ukrytych skarbów musicie właściwie dbać o ciało. Gdy 

skorzysta się z tych skarbów i je należycie użyje, ciało można porzucić. Jest to 

właściwe podejście do życia. Musicie całym sercem i entuzjastycznie angażować się w 

służbę. 

Na tapamsi na tirthanam 

Na śastranam, dźapa nahi 
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Sansara sagarotare 

Sadźdźana sewanam wina. 

(Nie wyrzeczeniami czy pielgrzymkami, 

Nie studiami świętych pism czy powtarzaniem imienia, 

Jedynie służeniem ludziom pobożnym i potrzebującym 

Można przekroczyć ocean sansary.) 

Oceanu życia nie da się przekroczyć ani pokutą, ani pielgrzymkami, ani studiowaniem 

świętych pism, ani nawet rytualnym recytowaniem imienia Pana. Tylko służba 

prowadzona w stosunku do szlachetnych dusz może was wyzwolić. W Gicie Kriszna 

mówi: 

Anitjam asukham lokam imam prapja bhadźaswa mam. 

(Na tym tymczasowym nieszczęsnym świecie to osiągając oddaj się w służbę mnie.) 

Prawdziwym powodem do ochraniania ciała jest to, że jest ono składnicą wielkich 

mocy i potencjałów. Prowadzicie medytacje. Jak to robicie? Korzystając z ciała. 

Dokonujecie transakcji biznesowych. W jaki sposób? Korzystając z ciała. Stajecie się 

wielkim uczonym. W jaki sposób? Wykorzystując zdolności ciała. Zatem, ciało jest 

bardzo ważne. Trzeba je więc używać właściwie, a ukrytych w nim cnót należy w 

pełni doświadczyć. 

 

Zachowujcie czystość i opierajcie się zanieczyszczaniu 

Nie popełniajcie błędu wyobrażania sobie, że ciało dano wam w celu doświadczania 

przyjemności, szukania wygód, upiększania i innych tej natury bezcelowych dążeń. 

Słabość do takich przyjemności, wygód i luksusów może być niebezpieczna. W jednej 

z wojen między Niemcami i Francją, Francja doznała sromotnej porażki. 

Zastanawiając się nad tym francuski głównodowodzący powiedział: „Przegraliśmy nie 

dlatego, że brakowało nam odwagi, ale dlatego, że okazaliśmy słabość do 

przyjemności.” Dogadzając zmysłom, możecie zrujnować sobie życie. Co zyskuje się ze 

zmysłowych przyjemności? Nic, ponieważ wszystkie te przyjemności są chwilowe. 

Bóg nie dawał tego ciała dla oddawania się przyjemnościom zmysłowym. 

Dakshinamurthy kiedyś spacerował wzdłuż brzegu morza. Był on prawdziwym 

ucieleśnieniem inteligencji i zawsze głęboko dociekał znaczenia tego, co oglądał. 

Patrząc na ocean, zauważył, że wiatr zanosił śmiecie na wodę. Ale były one wkrótce 

wyrzucane przez fale z powrotem na brzeg. To się powtarzało wielokrotnie. 

Dakshinamurthy wtedy zadał pytanie: „O potężny i niezgłębiony Oceanie, dlaczego 

nie możesz przyjąć tych maleńkich rzeczy, które wwiewa w ciebie wiatr? Dlaczego 

ciągle wyrzucasz je na brzeg? Dlaczego jesteś tak samolubny? Co straciłbyś ustępując 

trochę?” Potem usiadł do medytacji, podczas której usłyszał odpowiedź Oceanu: 

„Wewnątrz mnie znajdują się niezliczone skarby, takie jak perły, korale itd. Jeśli 

pozwolę na takie zanieczyszczanie, z czasem nieczystości te całkowicie mnie zaleją i 

obezwładnią. Nie chcę stać się nieczysty i brzydki. Nie śmiecie są moją ozdobą, lecz 

fale.” 
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Piękno wioski leży w domach, 

Dla oceanu ozdobą są fale, 

Niebu wspaniałości przydaje księżyc, 

Prawdziwą pięknością kobiety jest jej charakter, 

Zaś dla wielbiciela Śiwy 

Pięknem jest wibhuti zdobiące czoło. 

Należy nabywać to, co przydaje prawdziwego piękna. Dzisiaj człowiek odtrąca cnotę i 

w to miejsce kieruje się ku biżuterii, by uwydatnić swoje piękno. 

 

Dharma jest najlepszą ochroną 

Ucieleśnienia miłości! Macie przed sobą długą podróż. Musicie niewątpliwie dbać o 

swoje ciało, ale to nie znaczy, że macie rozwijać cielesną świadomość. Chrońcie swoje 

ciało, jak najbardziej, i dbajcie o zdrowie, ale używajcie ciała przede wszystkim do 

prowadzenia dobrych działań. 

Asthiram dźiwanam loke 

Asthiram jauwanam dhanam 

Asthiram dara putradi, 

Satjam kirti dwajam sthiram. 

(Nietrwałe jest życie na tym świecie, 

Przemijające są młodość i bogactwo, 

Niepewni są też żona i dzieci, 

Prawda i chwała to dwie rzeczy trwałe.) 

Na tym świecie życie, młodość, żona, dzieci itd. są niepewne. Tylko prawda i 

reputacja są trwałe. Musicie więc kroczyć ścieżką prawdy – tylko ona zapewni wam 

dobre imię. Musicie chronić prawdę, gdyż bez niej nie macie szansy być szanowani. 

Wśród polityków stało się modne nawoływanie młodzieży do bronienia kraju. 

Wszystko to jest próżnym gadaniem. Co zapewnia prawdziwą ochronę? Zapewni ją 

tylko satja i dharma. Gdy satja i dharma są podtrzymywane, one z kolei właściwie 

ochraniają kraj. 

Dharmo rakszati rakszitah. 

Dharma ewa hato hanti. 

(Dharma chroni tych, którzy chronią ją. 

Dharma uderza tylko w tych, którzy ranią.) 

Ten, kto chroni dharmę, będzie chroniony przez dharmę, ale ten, kto próbuje 

unicestwić dharmę, na pewno zostanie zniszczony. Czy po porzuceniu satji i dharmy 

jakikolwiek sens ma mówienie o ochronie kraju? Kraj może być chroniony tylko 

wtedy, gdy chroniona jest dharma. Ale dzisiaj ludzie zobojętnieli na dharmę. Nie ma 

sprawiedliwości, a prawda odeszła w ukrycie. Jak w tej sytuacji kraj ma być 

chroniony? Zamiast pompatycznie wypowiadać puste słowa, mówcy ci powinni 
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swoimi działaniami pokazywać, jak kraj powinien być chroniony. Słowa, jakich się 

używa, muszą odzwierciedlać sytuację i okoliczności. 

 

Słowa i zachowanie muszą odpowiadać zajmowanej pozycji 

Kiedyś pewien aktor przbył do króla na występy. Przyszedł w stroju sannjasina 

(ascety). Aktor pięknie śpiewał i elokwentnie rozprawiał o sprawach duchowych. 

Wygłosił też wykład na temat filozofii Adi Śankary. Król był bardzo zadowolony, 

więc zaoferował mu dużą ilość złota. Aktor powiedział: „Królu, sannjasin nie 

przyjmuje złota. Nie mogę go przyjąć.” Następnego dnia pojawił się jako tancerz. 

Bardzo ładnie tańczył i zadowolił wszystkich obecnych. Na koniec występu król 

ofiarował mu niewielki dar w postaci kilku monet. Aktor powiedział: „Królu, dar twój 

jest skąpy i niewystarczający.” Zdumiony król spytał: „Wczoraj odmówiłeś pokaźnego 

daru, a dzisiaj żądasz więcej. Co znaczy to dziwaczne zachowanie?” Aktor odrzekł: 

„Królu, aktor nie odda wiernie swojego zawodu, jeśli jego słowa nie będą pasować do 

stroju, który nosi. Wczoraj grałem ascetę, dlatego odrzuciłem bogactwo. Dzisiaj jestem 

tancerzem, a tancerz zawsze oczekuje pokaźnego wynagrodzenia! Moje postępowanie 

musi być zgodne z moim ubiorem.” 

Wy wszyscy jesteście ubrani w stroje studentów, dlatego musicie zachowywać się i 

postępować w sposób oczekiwany od studentów. Powinniście zdobyć szacunek 

należny studentowi. Powinniście być wzorami człowieczeństwa, gdyż 

człowieczeństwo jest znakiem rozpoznawczym prawdziwego wykształcenia. Zatem 

musicie zawsze być skromni, odzywać się do starszych z szacunkiem i zawsze trzymać 

się ścieżki satji i dharmy. Edukacja jest tym, co rozwija szlachetne cechy, bystry 

intelekt, prawdę, oddanie, dyscyplinę i poczucie obowiązku. Studenci muszą 

cierpliwie pielęgnować te cechy i atrybuty. Jeśli wasze zachowanie nie będzie zgodne 

z tym, co się oczekuje po ubiorze, stracicie szacunek. 

 

Nie patrzcie na zło; patrzcie tylko na to, co jest dobre! 

Ucieleśnienia miłości! Swami wie, że wszyscy cieszycie się wielkim szacunkiem. 

Niemniej, Swami musi powiedzieć to, co trzeba powiedzieć, abyście nie popadli w 

samozadowolenie. Dla studentów właściwe widzenie jest niezmiernie ważne. Musicie 

oglądać tylko to, co się od was oczekuje, a nie inne rzeczy. Nie patrzcie na wszystko 

na ulicy niczym wrona! Czy myślicie, że oczy są wam dane, by oglądać wszystko, jak 

popadnie? Nie, nie, nie! Macie je po to, abyście mogli widzieć tylko te rzeczy, które 

powinien widzieć student. Patrzcie w swoje książki i uczcie się z nich. Parzcie na 

rodziców; możecie widywać się z przyjaciółmi, ale nie z innymi. Traktujcie wszystkich 

innych w swoim wieku jak braci i siostry, a wszystkie starsze kobiety jak własną 

matkę. W rytualnym oddawaniu czci Słońcu (Surja namaskaram) mamy fragment, 

który mówi, że osoba o złych spojrzeniach będzie oślepiona przez boga słońca. Zatem 

zważajcie – złe spojrzenia mogą być niebezpieczne. Idąc drogą, patrzcie do przodu, aby 

zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jeśli, na przykład, jedziecie na rowerze i wzrokiem 

błądzicie po całej okolicy, jesteście bardziej niż zwykle narażeni na wypadek. Zawsze 
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skupiajcie się na ruchu przed wami. Panowanie nad patrzeniem jest tak ważne, że 

Budda zwracał na to szczególną uwagę. Wzywał do samjak driszti, czyli dobrego 

patrzenia. Złe patrzenie tylko zwiedzie was na złe ścieżki. 

Kiedyś Sokrates szedł w towarzystwie swoich uczniów. Szedł z opuszczoną głową, 

gdyż chciał uczniom dać przykład w sprawie patrzenia. Nagle wpadł na człowieka 

idącego z przeciwnej strony. Ta druga osoba, która była państwowym urzędnikiem, ze 

złością spytała: „Kim jesteś?” Sokrates skromnie odpowiedział: „Panie, jest to pytania, 

z którym właśnie się zmagam! Czy ty mógłbyś mi powiedzieć, kim ja właściwie 

jestem?” Sokrates był wymagający nie tylko w sprawie patrzenia, ale także słuchania. 

Nigdy nie słuchał niczego złego. Wy też nie powinniście nadstawiać ucha na 

wszystko, co się mówi. Także myśli trzeba utrzymywać w ścisłych ryzach. Powinny 

koncentrować się na właściwych sprawach. Bardzo ważne są pytania kiedy, gdzie i co 

powinniście myśleć. Nadmierne myślenie może zaszkodzić. Kaurawowie nadmiernie 

myśleli (knuli) i w końcu drogo za to zapłacili. Ciągle zajmowali się złymi myślami i 

całe noce spędzali na obmyślaniu podłych i niegodziwych sposobów szkodzenia 

Pandawom. Zostali unicestwieni, ponieważ stale żywili złe myśli o Pandawach, którzy 

byli prawdziwymi ucieleśnieniami dharmy. Tak wiec, zawsze unikajcie złych spojrzeń, 

słuchania złych słów i rozmów, a także złych myśli. Nigdy nie wypowiadajcie 

niestosownych słów. Zawsze mówcie dobre rzeczy i uprzejmie. Nie zawsze możecie 

posłuchać, ale zawsze możecie mówić grzecznie! Studenci muszą rozwijać tak dobre 

cechy, gdyż tylko one są prawdziwymi ozdobami. 

Studenci, chłopcy i dziewczęta! Na tym etapie życia musicie nabyć wiele cnót. Później 

musicie dobrze i aktywnie je wykorzystywać. Tylko gdy teraz nagromadzicie 

bogactwo, będziecie mogli korzystać z niego później. Jeśli teraz nie będziecie mieli 

„dochodów,” co będziecie w stanie zrobić później? Musicie więc już teraz mocno 

postanowić rozwijać dobry intelekt, dobre zwyczaje, dobrą mowę. Budda ciągle 

podkreślał potrzebę smajak driszti, czyli dobrego patrzenia, i nigdy nie tolerował u 

swoich uczniów naruszania tej zasady. Złe patrzenie pobudza złe myśli, co w końcu 

prowadzi do ruiny. Dlatego patrzenie musimy ściśle kontrolować. 

 

Wykorzystujcie ciało do świętych czynów i stańcie się idealnymi liderami 

Studenci! Teraz wszyscy musicie zasłużyć na dobrą opinię, a później zapewnić krajowi 

dobre przewodnictwo. Dzisiejsze dzieci są obywatelami jutra. Dzisiejsza młodzież jest 

liderami jutra. Gdy staniecie się liderami, musicie uczynić ten kraj świętym. Jacy są 

liderzy, taki będzie naród. Gdy wy będziecie dobrzy, kraj też będzie dobry. Zyskacie 

wielkie zasługi, jeśli ukształtujecie siebie na szlachetnych obywateli tego wielkiego 

kraju Bharat, który jest znany jako tjaga bhumi, karma bhumi i punja bhumi (ziemia 

poświęcenia, ziemia szlachetnych czynów i ziemia święta). Dbać o swoje ciało macie 

w rzeczywistości nie z żadnego innego powodu, jak tylko po to, by móc służyć temu 

krajowi w szlachetny sposób. Pamiętajcie, że raz stracone ciało nigdy już nie wróci. 

Każdą inną rzecz być może da się odzyskać, ale nie ciało. Musicie postanowić 

utrzymywać ciało w dobrym stanie, aż w pełni nie osiągniecie celu. 
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Zdecydowawszy o tym, co trzeba zrobić, 

Trzymaj się tego, aż nie odniesiesz sukcesu. 

Zapragnąwszy tego, co powinno być, 

Trzymaj się tego, aż nie spełni się. 

Poprosiwszy o to, co powinno być, 

Trzymaj się tego, aż nie otrzymasz. 

Pomyślawszy o tym, co powinno być, 

Trzymaj się tej myśli, aż się nie urzeczywistni. 

Ułagodzony Pan musi ulec twoim życzeniom; 

Albo bez myśli o sobie, proś Go całym sercem. 

Nie ustawaj, bądź uparty i nigdy się nie poddawaj, 

Gdyż cechą wielbiciela jest nigdy się nie cofać, 

Nie rezygnować ze swego postanowienia. 

(Wiersz telugu) 

Ucieleśnienia miłości! Swami błogosławi wam, abyście należycie pieczołowicie 

przechowywali w pamięci wszystkie rady przekazane wam przez starszych, gości i 

nauczycieli i często z nich korzystali w nadchodzących latach, dzięki czemu będziecie 

mogli wieść idealne życie. Tym błogosławieństwem Swami kończy ten dyskurs. 

Bhagawan zaśpiewał dwa bhadźany: Pibare Rama rasam ... i Gowinda Kriszna dźej 

... 

17 maja 2000 r. 
. 
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5. Subtelności Pana 

 
 

Dajwadhinam dźagat sarwam. 

Satjadhinam tu Dajwatam. 

Tat satjam uttamadhinam. 

Uttamo paradewatam. 

(Pod kontrolą Boga jest cały świat. 

Prawda rządzi Bogiem. 

Nad tą prawdą panują najlepsi ludzie. 

Oni stoją wyżej niż Bóg.) 

 

 

Ucieleśnienia miłości! 

Na jawie człowiek ma wiele przeżyć i wyraźne przeżycia w stanie snu. We śnie 

stwarza wszystko, czego doświadcza – uczucia, przyjemność i ból, radość i smutek. 

W stanie głębokiego snu jest nieświadomy wszystkiego światowego lub 

wyimaginowanego, stając się jednym z pierwotną świadomością. Zatem, ta sama 

osoba w trzech różnych sytuacjach ma trzy rodzaje doświadczeń. Doświadczenia 

mogą się różnić, ale transcendentalna (pozadoświadczalna) Istota wewnątrz 

człowieka jest wieczna i nie podlega żadnym zmianom. Girlanda narysowana na 

papierze nie porusza się, nie drży ani nie kołysze się względem papieru. Sam papier 

może być gwałtownie rzucany przez podmuchy wiatru, ale girlanda pozostaje 

niewzruszona na papierze i względem niego nie ulegnie żadnym ruchom. Podobnie, 

chociaż zewnętrzne okoliczności i myśli człowieka mogą podlegać zmianom, 

boskość tkwiąca głęboko w nim zawsze pozostaje stała i nigdy się nie zmienia. 

Wszyscy aspiranci duchowi muszą więc rozwijać jasne widzenie i stałość umysłu. 

 

Ciało jest nieskończoną skarbnicą pomyślności 

Ciało ludzkie można porównać do łodygi bambusa. Bambus ma wiele węzłów, 

które stanowią przerwy w jego ciągłości. Takim kolankom czy węzłom w człowieku 

odpowiada sześć przywar: kama, krodha, lobha, moha, mada i matsarja 

(pragnienie, gniew, żądza, przywiązanie, pycha i zazdrość). Ciało człowieka nazywa 

się tungabhadra. Tunga znaczy nieskończona, a bhadra – pomyślność. Zatem nazwa 

ta oznacza, że ciało jest nieskończonym zasobnikiem pomyślności. Tak więc, każdy 

musi dobrze zastanowić się i sprawdzić, czy ten święty dar nazywany ciałem jest 

właściwie używany, a nie nadużywany lub źle wykorzystywany. 

Nazwę tungabhadra nadał ludzkiemu ciału mędrzec Narada po głębokim 

dociekaniu. Ludzie często błędnie uważają, że Narada jest kimś, kto wywołuje 

kłopoty. To niewłaściwe – taki pogląd stanowi wyimaginowaną i wypaczoną 

opinię. Narada jest tym mędrcem, który pokazał ścieżkę mogącą położyć kres 
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wszystkim smutkom. On promieniuje wiedzę. To ten Narada, który zna przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość i który jest tak drogi Narajanie, że nadał ludzkiemu ciału 

to święte imię tungabhadra. Musimy zrobić wszystko, aby zrozumieć świętość 

ludzkiego ciała, używać go w szlachetnych i świętych działaniach i czerpać z nich 

błogość. Ludzkiego życia nie powinno się postrzegać ze światowej, materialnej i 

fizycznej perspektywy. Mędrcy dawnych czasów przez swoje wytężone dociekania 

odkryli głębsze znaczenie ludzkiej egzystencji. Dzisiaj człowieka dotykają 

nieszczęścia, ponieważ niewłaściwie korzysta ze swego ciała i nie wiedzie życia tak 

jak powinien, tj. w służbie ludzkości. Całkowicie pochłonięty sobą i swoją rodziną, 

nie ma czasu na myślenie o lokalnej społeczności czy szerszym społeczeństwie, w 

których żyje. Zacznie on rozumieć, dlaczego ludzkie ciało nazywa się tungabhadra, 

dopiero wtedy, gdy zainteresuje się społeczeństwem. 

 

Dostrzegajcie Boga w człowieku 

Ucieleśnienia miłości! Niewątpliwie jesteście świadomi tego, że ludzkie życie jest 

najszlachetniejsze i najcenniejsze ze wszystkich. Właśnie dlatego Wedy 

oświadczają: 

Dźantunam nara dźanma durlabham. 

(Spośród wszystkich żywych istot ludzkie narodziny są najrzadsze.) 

Urodzenie się człowiekiem jest rzadkim błogosławieństwem. Musicie naprawdę 

docenić to, jak rzadkie i cenne są ludzkie narodziny. 

Człowieka nazywa się nara. Słowo to zawiera dwie sylaby: na i ra. Na znaczy nie, 

a ra – śmierć. Zatem nara oznacza kogoś, kto jest nieśmiertelny i niezniszczalny. 

Gdy głębiej się nad tym zastanowicie, zrozumiecie wewnętrzne znaczenie trzech 

słów: nara, Narada i Narajana. Jakże wzniosłe znaczenie niesie to słowo nara! 

Musicie przemyśleć fakt, że człowiek, który jest zasadniczo święty, obecnie marnuje 

i rujnuje swoje bezcenne życie. W rzeczywistości, Bóg nie jest różny od człowieka. 

Narada dostrzegał tożsamość człowieka i Boga i głosił, że nie ma potrzeby 

formalnego oddawania czci Bogu. Związek między człowiekiem a Bogiem Narada 

opisał takimi słowami: 

Jallabdhwa puman siddho bhawati, 

Amrito bhawati, tripto bhawati, 

Atmaramo bhawati. 

(Osiągnąwszy to, człowiek staje się doskonały,  

Nieśmiertelny, zadowolony  

I doświadcza błogości atmy.) 

Prawdziwym wielbicielem jest ten, kto chce tylko Boga, cały czas tęskni za Bogiem, 

upaja się samą myślą o Bogu i w końcu staje się jednym z Bogiem. 

Człowiek w istocie nie jest różny od znajdującego się w nim mieszkańca, więc jest 

samym Bogiem. Dobro zawiera się w postrzeganiu Narajany (Boga) w narze 
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(człowieku). Z drugiej strony, dzisiaj człowiek rozkoszuje się, postrzegając Boga jako 

zwykłego człowieka. Takie postrzeganie wynika ze skrajnego braku wiary i jest 

uznawane za najwyższe intelektualne rozumowanie. Ludzie myślą, że stanie się 

wielkim jest ważne. Jednak bycie dobrym jest o wiele ważniejsze niż bycie 

wielkim. Osoba prawdziwie dobra widzi Boga w każdym człowieku. Osoba zła 

natomiast nawet boskość sprowadza do przyziemnego poziomu. Taką osobę można 

przyrównać do Rawany. Rawana wziął Boga za zwykłego człowieka, zupełnie 

odwrotnie do tego, co robił mędrzec Narada, który zawsze w narze widział 

Narajanę. Każda osoba posiada w sobie utajoną boską moc. 

 

Człowiek jest synem nieśmiertelności 

Studenci muszą dokładnie i gruntownie zbadać wszystkie takie sprawy. Musicie 

wchodzić w głębsze aspekty opowieści, które czytacie. Weźmy na przykład 

Ramajanę. Epos ten pokazuje, jak zasada jedności może prowadzić do błogości. Z 

drugiej strony, nacisk na różnorodność prowadzi do nieszczęść i cierpienia. Rama, 

Lakszmana, Bharata i Śatrughna zyskali sławę dzięki ich silnemu poczuciu jedności. 

Dla kontrastu porównajcie to z Walim i Sugriwą. Oni też byli braćmi, ale obaj 

musieli cierpieć z powodu braku jedności. Również Pandawowie stanowią przykład 

tego, jak jedność daje siłę. Wszyscy czterej młodsi bracia zawsze słuchali poleceń 

Dharmaradźy, najstarszego brata – nigdy nie postąpili na przekór jego radom. 

Chwalebny przykład ustanowiony przez nich w wieku dwapara, pozostaje godnym 

naśladowania, nawet jeszcze w tym wieku kali. Brak jedności, niezgoda i 

nielojalność między braćmi zawsze przynoszą ból i cierpienie. Jedność zaś zawsze 

toruje drogę dla szczęścia. 

Święte pisma oferują ludziom liczne ideały życia. Rawana, który zszedł na bardzo 

złe drogi, na sam koniec zrozumiał swoje szaleństwo. Powiedział: „O ludzie tego 

świata! Oddając się żądzy i gniewowi, zniszczyłem wszystkich, włącznie z moją 

rodziną. Nie potrafiłem pokonać mojej nienawiści i zazdrości, przez co straciłem 

wszystkich krewnych. Nie zrozumiawszy fundamentalnej prawdy, straciłem też 

moich synów. Nie powtarzajcie moich błędów.” Takie ostrzeżenie wypowiedział 

Rawana tuż przed swoją śmiercią. Szlachetne dusze są potężne, gdyż w pełni pojęły 

podstawową prawdę. Rawana też był potężny. Dokonał wielkich wyrzeczeń. 

Zdobył wiele umiejętności – fizycznych, mentalnych, a nawet duchowych. Ale na co 

te wszystkie osiągnięcia zdały się w ostatecznym rozrachunku? Na nic. Stawszy się 

niewolnikiem osiągnięć i nienawiści, musiał w końcu cierpieć i zginąć. Nie było w 

nim ani śladu miłości. Jeśli człowiek wzbudzi w swoim sercu miłość, może wyjść 

obronną ręką nawet z najbardziej niesprzyjających sytuacji. 

Święte pisma człowieka obwołują amritasja putrą, czyli synem nieśmiertelności. 

Nie rozumiejąc tej prawdy, człowiek zdegenerował się do anrita putry, czyli syna 

fałszu. Powinniście być dziećmi nieśmiertelności, a nie fałszu. Powinniście nie tylko 

kochać Boga, ale stać się samym Bogiem. Poczucie, kim jest Bóg, zaczniecie mieć 

tylko wtedy, gdy doświadczycie miłości. Kim jest Bóg? Gdy będziecie wierzyć, że 
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Bóg jest daleko od was, On na pewno będzie daleko od was. Ale jeśli szczerze 

wierzycie, że Bóg jest bardzo bliski i że jest największym z przyjaciół, wówczas jest 

On tak blisko was, jak wy do siebie samych. Wielkim błędem jest myśleć, że Bóg 

istnieje tylko w świątyni lub jakimś świętym miejscu czy miejscu pielgrzymek. 

Wszystko to zostało bardzo jasno przedstawione przez szlachetne dusze, które 

doświadczyły Boga wewnątrz siebie. Na początek na pewno potrzebne są 

tradycyjne i rytualne praktyki. Są one jak uczenie się abecadła na początku nauki 

języka. Gdy opanujecie już alfabet, możecie nauczyć się słów takich jak Bóg. Po 

nauce słów, można tworzyć zdania. Gdy opanuje się czytanie zdań, można 

przeczytać całą książkę. W podobny sposób mędrcy dawnych czasów wprowadzali 

ludzi do pojęcia boskości, radząc im odwiedzanie świątyń, świętych miejsc itp. Jest 

to czymś podobnym do nauki abecadła. Nawet awatarzy przechodzą proces nauki 

[aby dać przykład]. Wszystkie takie praktyki zalecano jako ćwiczenie dla ludzi 

zwykłych i wkraczających na duchową ścieżkę. 

 

Bliskość boskości niesie niezwykłe doświadczenia 

Każda praktyka duchowa, choćby wydawała się bardzo trywialna, ma wewnętrzne 

znaczenie. Sainath (nauczyciel i były student uczelni Swamiego, który przemawiał 

wcześniej) wspomniał, że nawet na pozór proste rzeczy, o których mówi i które robi 

Swami, mają głębokie wewnętrzne znaczenie. On mówił w oparciu o własne 

doświadczenia. Sainath, Dilip, Satyajit, Patle, Srinivas – wszyscy ci chłopcy, którzy 

służą Swamiemu, mieszkają z Nim w Purnachandra Auditorium. W nocy śpią 

niedaleko od Swamiego i nic nie uchodzi ich uwadze. 

Czasami Swamiego odwiedzają dusze ludzi zmarłych – tak za dnia, jak i w nocy. 

Kiedyś rano po porannych bhadźanach Swami jak zwykle wrócił do Purnachandry. 

Było to około godz. 10-tej. Swami wszedł po schodach do góry. W pokoju siedziała 

Iśwaramma, matka ciała Swamiego. Swami spytał: „Po co przychodzisz w ten 

sposób? Co ludzie powiedzą? Nie przychodź w ten sposób.” Ona odpowiedziała: 

„Swami, jestem Twoją matką. Co Ty wiesz o miłości matki? Tylko matka może 

zrozumieć moje uczucia. Ja jestem matką, a Ty Bogiem pełnym miłości do 

wszystkich. Matka nie może zrozumieć miłości Boga, a Bóg nie może zrozumieć 

miłości matki! Przyszłam, aby coś ci powiedzieć.” Wtedy Swami rzekł: „Powiedz 

szybko, co chcesz powiedzieć. Zaraz musze gdzieś pójść.” Iśwaramma tłumaczyła: 

„Swami, nie wiem, co zrobić, bo Ty wciąż gdzieś się śpieszysz! Odpręż się, proszę i 

przeznacz mi kilka chwil. Wysłuchaj uważnie, co mam do powiedzenia.” Swami 

kazał jej mówić dalej, a ona powiedziała: „Sytuacja na świecie nie wygląda dzisiaj 

zbyt dobrze. Wszędzie spotyka się złe myśli, złe czyny i manipulacje. Tobie wydaje 

się, że ludzie, którzy tu przyjeżdżają, są pełni miłości do Ciebie. Dla Ciebie w to 

wierzyć jest rzeczą naturalną, ale moim zdaniem tak nie zawsze jest. Gdy udzielasz 

darśanu, wielu ludzi oferuje Ci chusteczkę. To mnie przeraża. Proszę, przyjmuj 

chusteczki tylko od tych, którym w pełni ufasz. Nie bierz od innych.” Następnie 

Swami spytał: „Dlaczego o to prosisz?”, a ona odpowiedziała: „Dla Ciebie wszyscy 
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są jednacy. Każdy jest Twoim dzieckiem. Ale niektórzy ludzie są podli. Chusteczka, 

którą podają, może zawierać truciznę, a gdy wytrzesz nią twarz, trucizna może 

dostać się do Twoich ust.” Swami przystał: „Dobrze, aby cię zadowolić, odtąd będę 

uważnie wybierał.”  

Kilka dni później Swami odpoczywał w nocy. Wszyscy chłopcy służący Swamiemu 

spali w pobliżu. Około godz. 1 w nocy matka tego ciała przyszła jeszcze raz. Swami 

gestem wskazał jej, aby poszła do łazienki, gdzie odbyła się rozmowa. Zaczęła 

głośno mówić, więc Swami ostrzegł ją: „Sza! Mów cicho, w pobliżu śpią chłopcy. 

Gdy zbudzą się, dowiedzą się o twojej wizycie.” Iśwaramma odrzekła: „Swami, 

dlaczego miałabym się ich obawiać? Boję się tylko o Ciebie, o nic innego się nie 

boję. Nie zrobiłam nic złego. Tylko ci, którzy zrobili coś złego, muszą się bać. 

Przyszłam tutaj tylko ze względu na miłość do Ciebie, na nic innego.” Swami 

następnie powiedział: „W porządku. Teraz powiedz mi, po co przyszłaś?” Ona 

odrzekła: „Swami, wczoraj było święto i nosiłeś nowe dhoti. Aby właściwie na 

tobie leżało, potrzebowałeś paska. Nie podobał Ci się żaden z przyniesionych, gdyż 

wszystkie były zbyt zdobione.” Tak rzeczywiście było – Swami szukał paska. 

Iśwaramma mówiła dalej: „Swami, dlaczego miałbyś prosić innych? Dałeś mi 

łańcuch tuż przed moją śmiercią. Oto on – weź go i używaj jako paska.” W dniu 

poprzedzającym jej śmierć [Swami był w Brindawanie i tam też była Iśwaramma] 

Swami zmaterializował dla Iśwarammy ładny łańcuch, ponieważ ona lubiła takie 

rzeczy. Potem nałożył jej na szyję. Następnego dnia porzuciła ciało mówiąc: 

„Swami, Swami!” Po zgonie jej ciało zawieziono do Puttaparthi. Przedtem Swami 

powiedział Ramabrahmamowi (który był wtedy opiekunem w Brindawanie), że 

matce Iśwarammie ten łańcuch bardzo się podobał, więc niech pochowają ją razem 

z nim. Dlatego przed pochówkiem łańcucha nie usunięto z ciała. Właśnie ten 

łańcuch ona teraz ofiarowała Swamiemu. Aby ją odesłać, Swami przyjął go. 

Tymczasem zbudził się Sainath. Wszyscy ci chłopcy budzili się przy najcichszym 

odgłosie! Sainath zastanawiał się: „Słyszę głosy. Jak ktokolwiek mógł wejść do 

pokoju Swamiego? Wszystkie drzwi były pozamykane na klucz, winda też była 

zamknięta, a klucze mam ja. Jak ktokolwiek dostał się do środka?” Po jakimś czasie 

chłopcy przyszli do Swamiego. Wszyscy byli przestraszeni. Satyajit zebrał się na 

odwagę i nieśmiało spytał: „Swami, słyszeliśmy głosy. Kto to był?” Swami 

początkowo rzucił: „To nie wasza sprawa.” Ale widząc, że martwią się o 

bezpieczeństwo Swamiego, Swami wyjawił im, kto przyszedł. Swami powiedział: 

„Przyszła matka tego ciała. Ona odeszła około 28 lat temu, zanim wyście się 

urodzili.” Ci chłopcy byli w wieku dwudziestu kilku lat. Chłopcy chcieli wiedzieć, co 

ta kobieta dała Swamiemu. Swami pokazał im łańcuch – wszyscy go widzieli. 

Później Swami dał go jednemu z chłopców – on ten łańcuch ciągle ma. 

Innym razem kobieta imieniem Simla doznała bardzo poważnego zawału. 

Wcześniej straciła męża i sama wychowywała dwoje dzieci. Przeżywała silny 

fizyczny ból, a także – z uwagi na swoje dzieci – cierpienie mentalne. Była godz. 2 w 

nocy. Swami opuścił ciało, aby ją ratować. Wtedy to ciało zasłabło i upadło z 
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głośnym hukiem uderzając w podłogę. Chłopcy usłyszeli ten odgłos i wbiegli do 

pokoju. Na podłodze zobaczyli to ciało będące najwyraźniej bez życia – nie było 

żadnego ruchu. Próbowali podnieść głowę, ale nie zdołali tego zrobić. Wyobraźcie 

to sobie! Tych czterech lub pięciu młodych mężczyzn, wszyscy bardzo silni, nie 

mogło podnieść tej małej głowy! Przynieśli ręczniki, aby obetrzeć możliwe rany, ale 

żadnych oznak krwawienia nie było. Powoli zaczęli domyślać się, że Swami udał 

się w jakąś pozacielesną podróż, aby kogoś ratować. Usiedli i czekali na powrót 

Swamiego. Gdy zadanie zostało wypełnione, Swami ponownie wszedł w ciało, co 

bardzo ucieszyło chłopców. 

Chłopcy mieszkający ze Swamim mieli wiele takich doświadczeń. Wszyscy oni są 

bardzo oddani Swamiemu. Nigdy nie marnują ani chwili i śpieszą, by stanąć u jego 

boku natychmiast, gdy skończą swoją pracę. Dotyczy to zarówno tych, którzy 

pracują na uczelni, jak i pracujących w szpitalu. W dni świąteczne, gdy myślą, że 

Swami może pójść na spoczynek wcześniej, chłopcy ze szpitala przychodzą przed 

czasem, nie jedząc posiłku. Gdy Swami pyta ich, czy jedli, odpowiadają, że nie są 

głodni. Ale Swami nie przyjmuje takich tłumaczeń i załatwia dla nich pożywienie. 

Wszyscy ci chłopcy są bardzo oddani Swamiemu. Sainath jest jednym z nich. 

Swami nie chce robić wokół nich rozgłosu, ale jednocześnie świat musi wiedzieć o 

miłości i oddaniu, z jakimi opiekują się Swamim. 

 

Sam człowiek jest formą Boga 

Nie da się wyliczyć czy opisać przeżyć, jakich można doświadczyć z Bogiem. 

Człowiek i Bóg nie są od siebie różni. Zwracając na to uwagę, Sainath zacytował 

powiedzenie: „Ja i ty jesteśmy jednym.” Ale nawet to nie jest najlepszym sposobem 

wyrażenia tej relacji. „Ty” nie jest różne od „ja.” Istnieje tylko „ja” – nie ma „ty”! Ty 

to ja i ja to ty! Bóg, owo „ja,” jest obecny we wszystkim w stworzeniu, a 

szczególnie w ludziach. 

Deho Dewalajah prokto; dźiwo dewah sanatanah. 

(Głosi się, że ciało to mieszkanie Boga; zamieszkujący w nim duch jest wieczny.) 

Ciało jest świątynią, a Bóg jej mieszkańcem. 

Powszechnie mówi się, że Wisznu nosi konchę, dysk i buławę. Jakie wewnętrzne 

znaczenie mają słowa koncha i dysk? Koncha symbolizuje dźwięk, a dysk – koło 

czasu. Zatem, gdy ludzie mówią, że Wisznu ma konchę i dysk, w rzeczywistości 

znaczy to, że Bóg jest najwyższym panem dźwięku i czasu. Boga nie należy 

wyobrażać sobie jako kogoś oddzielnego od siebie. Wszystkie moce wrodzone w 

ciele są we władaniu Boga, który też znajduje się w ciele. Tak więc, nie myślcie, że 

Bóg jest oddzielny od was, bo takie rozumienie każe wam przypisywać mu 

oddzielną formę i ozdabiać tę formę. 

Około 30 lat temu Burgula Ramakrishna Rao (wielki wielbiciel Bhagawana, który 

był premierem rządu stanu Andhra Pradeś, a później także gubernatorem stanów 

Kerala i Uttar Pradeś) nakłonił Swamiego do odwiedzin świętego miasta Tirupati, 
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w którym głównym bóstwem jest Pan Wenkateśwara. W tamtejszej świątyni 

Swamiego przyjęto w tradycyjnym stylu ze wszystkimi honorami, prowadząc do 

świętego miejsca, gdzie stała figura bóstwa. W tamtym czasie głównym 

pracownikiem szczebla kierowniczego świątyni był Anna Ramo. Swami powiedział 

do niego: „Dlaczego szpecisz tę piękną figurę tak bogatym wystrojem i licznymi 

ozdobami? Jeśli je usuniesz, Pan będzie wyglądał o wiele majestatyczniej.” Burgula 

Ramakrishna Rao dodał: „Swami, mnie także nie podoba się całe to przystrajanie, 

ale przecież ludzie zawsze robią takie rzeczy dla własnej przyjemności.” Wtedy 

Swami zauważył: „Lepiej pozostawić figurę w jej naturalnej postaci.” Anna Rao 

słuchał tego wszystkiego, ale nie mógł nic zrobić. Dekorowanie figury nie jest 

właściwym sposobem na dostrzeganie piękna Boga i doświadczania radości. Tym, 

co darzy prawdziwą anandą (błogością), jest wewnętrzne piękno i to taka radość 

jest prawdziwym zapachem życia. 

Bóg nie potrzebuje żadnych ozdób. Niemniej, ludzkiej formie, która mieści boskość, 

należy się stosowny szacunek i odpowiednie traktowanie. Jak Swami wspomniał 

wcześniej, ludzkiemu ciału nadano nazwę tungabhadra. Czy jest więc właściwe 

wystawiać je na pokaz lub traktować w niewłaściwy, nie wróżący powodzenia 

sposób? Swami nosi tunikę, co zapewnia, że niemal całe ciało jest zakryte. Nie 

można zakrywać rąk, stóp i twarzy. Jednak czasami włosy Swamiego częściowo 

zakrywają jego twarz. Ale co mogę na to poradzić? Ciało awatara przychodzi z 

własną olśniewającą promiennością. Faktycznie każda istota posiada w sobie tę 

samą boską promienność. Wszystko, co Swami robi, ma swoje ukryte znaczenie. 

Oto mały przykład. Ludzie jedzą, gdy są głodni i piją wodę tylko wtedy, gdy są 

spragnieni. Płaczą w czasie nieszczęścia i śmieją się, gdy są szczęśliwi. Dla każdej 

czynności istnieje szczególny powód. Swami dba o swoje ciało także z określonego 

powodu. 

 

W razie potrzeby zmieniajcie ton, ale nie narażajcie prawdy 

Bardzo ważne są trzy P, mianowicie czystość, cierpliwość i wytrwałość (ang. purity, 

patience i perseverance). Swami zawsze jest ucieleśnieniem czystości. Cokolwiek 

Swami robi, zawsze służy to innym, nigdy jemu samemu. Jego serce jest tak czyste, 

że czystości Swamiego nie da się znaleźć nigdzie indziej. To właśnie ta czystość 

przyciąga tu ludzi setkami i tysiącami z całego świata. Żadne zaproszenia nie są 

wysyłane do ludzi, a jednak magnetyzm prawdziwie czystego ciała sprawia, że 

zjeżdżają tak licznie. 

Swami jest też bardzo cierpliwy. Góry mogą się poruszyć, ale serce Swamiego jest 

zawsze stałe i nieporuszone. Niemniej, czasami Swami może „syczeć”! Taktyka ta 

służy wyłącznie korygowaniu tych ludzi, którzy gubią się. Metoda ta jest 

konieczna, gdyż ludzie nie zawsze reagują na miłe słowa porady! Gdy Swami 

łagodnie prosi ludzi, aby usiedli, oni nie słuchają, ale gdy Swami podniesie głos, 

reakcja jest natychmiastowa! (Śmiech) 
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Głos i jego modulacja mogą być użyteczne i skuteczne. Czasami dzięki nim 

ratowano życia. Kiedyś, podczas wojny na Kuruksztsze, Aśwatthama, syn 

Dronaćarji, złożył straszne ślubowanie, że zgładzi wszystkich Pandawów. Draupadi, 

dowiedziawszy się o tym, poprosiła Krisznę o uratowanie Pandawów. Lile 

(cudowne gry) Pana są nie tylko cudowne, ale także bardzo tajemnicze. Dla 

wielbicieli Bóg odgrywa dramaty i nawet zmienia sceny w swojej grze dla ich 

dobra i zapewnienia im bezpieczeństwa. W tym przypadku Pan uratował 

Pandawów delikatnym dotknięciem, do jakiego zdolny jest tylko On. Poszedł do 

mędrca Durwasy, którego uszczęśliwiło Jego przybycie. Mędrzec spytał: „Panie, co 

sprowadziło Cię do mojego skromnego aśramu?” Kriszna uśmiechnął się i odrzekł: 

„Mam dla ciebie małą pracę.” Mędrzec ucieszył się i stwierdził: „Jestem na Twoje 

usługi. Rozkazuj.” Kriszna powiedział: „Dobrze! Dzisiaj w nocy musisz uratować 

Pandawów.” Dla Durwasy stanowiło to zagadkę, więc spytał: „Panie, przecież to Ty 

chronisz wszystko w stworzeniu. Kim ja jestem, by wykonać takie zadanie?” Kriszna 

odpowiedział: „To inna sprawa. Ale w tym zadaniu będziesz moim instrumentem. 

Udzielam ochrony w różnoraki sposób. Tym razem musisz wykonać coś 

szczególnego zgodnie z moimi instrukcjami.” Durwasa był ciekawy, co to jest, a 

Kriszna mówił dalej: „Wykop dół, każ Pandawom ukryć się tam, zakryj dół 

deskami, trawą i ziemią i usiądź na tak przygotowanym przykryciu. Wrogowie 

Pandawów mogą przyjść i spytać cię o miejsce ich przebywania. Mogą powiedzieć: 

‘Mędrcze, który znasz przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, prosimy, powiedz nam, 

gdzie ukrywają się Pandawowie’.” Durwasa wtrącił się mówiąc: „Panie, nie mogę 

kłamać.” Kriszna odparował: „Czy prosiłem cię, abyś mówił nieprawdę? Jestem 

prawdą i zawsze będę prosił cię, abyś mówił tylko prawdę. Jednak masz swobodę 

zmienić odpowiednio głos, aby osiągnąć zamierzony skutek. Jestem pewny, że 

rozumiesz.” Mędrzec przytaknął i uśmiechnął się. 

Jakiś czas później, gdy Pandawowie ukryli się, przyszedł tam Aśwatthama – 

dokładnie tak jak przewidział Kriszna. Durwasa siedział z zamkniętymi oczami. 

Pokłoniwszy się mędrcowi, Aśwatthama bardzo pokornie poprosił o informację o 

miejscu pobytu Pandawów. Durwasa powoli otworzył oczy, które płonęły 

gniewem. W złości zaryczał: „Tak, Pandawowie są tutaj, pode mną.” Oprócz złości 

głos mędrca wyrażał sarkazm. Aśwatthama przestraszył się, ponieważ mędrzec ten 

słynął z płomiennego usposobienia i skłonności do rzucania klątw na tych, na 

których był zły. Szybko oddalił się z tego miejsca i zgodnie z planem Pandawowie 

zostali uratowani. Wszyscy awatarowie stosują takie techniki i Swami też to robi, 

gdy zachodzi potrzeba. 

W czasie awartarostwa Ramy był to dzień Jego koronacji. Rama właśnie spotkał 

się z Kajkeji i wrócił do swojej rezydencji, gdzie Sita była zajęta strojeniem się na tę 

wielką uroczystość. Rama z szerokim uśmiechem powiedział do Sity: „Słuchaj 

uważnie, gdyż jest to bardzo ważne. Muszę natychmiast opuścić Ajodhję. Z powodu 

obietnicy złożonej wcześniej przez mojego ojca, muszę pójść na wygnanie do lasu.” 

Początkowo oszołomiona Sita doszła do siebie i stwierdziła: „Idziesz do lasu? W 
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takim razie ja też pójdę z Tobą.” Rama odrzekł: „Nie, nie możesz. Las nie jest dla 

ciebie odpowiednim miejscem. Stale napotykałabyś niebezpieczeństwa grożące ze 

strony demonów i dzikich zwierząt.” Sita zaprotestowała: „Co!? Ty, obrońca całego 

świata, nie możesz obronić jednej kobiety? Nie wierzę, że nie możesz mnie obronić 

– po prostu nie chcesz, żebym Ci towarzyszyła! Jestem zdecydowana pójść za Tobą!” 

Rama bardzo starał się odwieść Sitę od zamiaru pójścia z Nim, ale ona była 

nieugięta. Wtedy Rama powiedział szorstko: „Jeśli pójdziesz, dla mnie będzie to 

oznaczać więcej kłopotów. Będziesz dla mnie ciężarem. Do lasu muszę pójść, 

stosując się do polecenia mojego ojca. Jaką masz w tym rolę ty? Po co miałabyś 

pójść?” Rama szykował się do opuszczenia tego miejsca, wiec Sita spytała: „Dokąd 

idziesz?” Rama odparł: „Idę spotkać się z moją matką, aby się z nią pożegnać.” Sita 

powiedziała: „Pójdę z Tobą,” na co Rama wyraził zgodę i oboje poszli do pałacu 

Kausalji. 

Usłyszawszy wiadomość, Kausalja roniła łzy. Lamentowała: „O mój drogi synu, 

byłam tak szczęśliwa myśląc, że zostaniesz ukoronowany. Ale w kilka chwil koleje 

losu przybrały tak szokujący zwrot. Gdy odejdziesz, nie będę w stanie pozostać tu 

w Ajodhji nawet przez sekundę. Dlatego ja też pójdę z Tobą do lasu.” Rama czule 

odpowiedział: „Ojciec jest stary, a także nie całkiem sprawny. W żadnym wypadku 

nie możesz go zostawić. Dla kobiety mąż jest Bogiem. Twoją pierwszą powinnością 

jest służyć mu.” Sita słuchała tego wszystkiego. Wiecie, że była bardzo inteligentna! 

Gdy wracali do swojej rezydencji, Sita nawiązała do wcześniejszej rozmowy. 

Powiedziała do Ramy: „Pójdę z Tobą.” Rama krótko rzucił: „Wykluczone.” Teraz 

przyszła kolej na Sitę, by podniesionym głosem oznajmić: „Powiedziałeś swojej 

matce, że mąż jest Bogiem. Czy w takim razie mój mąż nie jest moim Bogiem? Ty 

jesteś księżycem, a ja poświatą księżyca. Księżyc i jego światło są połączeni – czy w 

ogóle mogą być oddzieleni? Światło księżyca musi być tam, gdzie jest księżyc. Nie 

do pomyślenia jest sytuacja, w której Rama jest w lesie, a Sita w Ajodhji. Idę z 

Tobą!” Rama musiał ulec tej mocnej i nie do podważenia argumentacji! 

 

Zacznijcie duchową praktykę w młodym wieku 

Jak wcześniej powiedział Swami, nigdy nie wypowiadajcie fałszu. Ale dla dobra 

innych, aby uzyskać zamierzony skutek, możecie zastosować inne strategie. 

Sarwe loka hite ratah.  

Niech wszyscy cieszą się pomyślnością. Zawsze dobrze życzcie każdemu. Następnie: 

Sarwe samudita gunaih. 

Niech wszyscy będą pełni cnót. I wreszcie: 

Sarwe dźńana sampannah. 

Niech wszyscy będą obdarzeni mądrością. Klucz do tych trzech zasad, mianowicie: 

pomyślności, cnoty i mądrości, zawiera się w trzech P Swamiego, czyli czystości, 

cierpliwości i wytrwałości. Na całym świecie Swami nie ma sobie równych w 
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ścisłym przestrzeganiu tych trzech P (głośne oklaski). Wszystko, co Swami robi, jest 

zawsze dla dobra, pomyślności, radości i wygód innych, nie dla niego. Swami nigdy 

nie robi niczego dla osobistej korzyści czy dla zdobycia przewagi. W Swamim od 

stóp do głów nie ma ani śladu samolubstwa i nie ma tam też na nie miejsca. 

Wszystko, co Swami robi, jest zawsze dla was i tylko dla was. 

Ucieleśnienia miłości! Chłopcy i dziewczęta! Boskiego pierwiastka nie da się w 

pełni zrozumieć. Nikt nie zrozumie Boga. Ludzie mogą stwierdzać, że zrozumieli, ale 

już w następnej minucie ogarniają ich wątpliwości i zmieszanie. Taka chwiejność 

wynika ze skłonności nabytych w wielu wcieleniach. Wpływy z przeszłości 

utrudniają duchowy postęp. Dlatego też transformacja nie przychodzi łatwo. Może 

dokonywać się powoli, ale stale. Właśnie dlatego Swami ciągle powtarza: wyruszaj 

wcześnie, jedź powoli, dojedź bezpiecznie. Wy jesteście we właściwym wieku na 

poważne rozpoczęcie gorliwej praktyki duchowej. Zawsze bądźcie spokojni i nie 

pozostawiajcie miejsca na jakiekolwiek uszczerbek swojej czystości. Czystość i 

cierpliwość automatycznie sprawią, że wytrwałość będzie całkiem łatwa. 

Swami często nazywa was premaswarupalara (ucieleśnienia miłości). Swami jest 

pełen miłości, dlatego jego słowa też są zawsze przesycone miłością. Swami 

oczekuje, że wy wszyscy rzeczywiście staniecie się takimi, jak was nazywa. 

Powinniście dopilnować, aby wasza miłość nigdy nie uległa umniejszeniu czy 

osłabieniu – w żadnych okolicznościach. Jeśli będziecie tak żyć, Swami jest gotów 

obdarzyć was wszystkim, czego chcecie! Dzisiejsi studenci staną się liderami jutra i 

wybawicielami tego kraju. Musicie więc odtrącać wszystkie złe uczucia, 

pielęgnować cnoty i zawsze mieć święte postrzeganie. Zawsze baczcie na to, co 

mówicie i niech nie będzie miejsca na nieprawdziwe i niewłaściwe słowa. Tak 

idealne zachowanie przyniesie wielką radość waszym rodzicom. Uszczęśliwianie ich 

jest waszym obowiązkiem. Pamiętajcie: 

Matri Dewo bhawa, 

Pitri Dewo bhawa. 

Matka zaprawdę jest Bogiem, ojciec zaprawdę jest Bogiem. Wszyscy rodzice 

obsypują swoje dzieci miłością. Wasi rodzice dbają o was tak jak o Swamiego dbali 

jego rodzice. Dlatego waszym obowiązkiem jest w każdy możliwy sposób nieść im 

anandę (błogość).  

Swami zakończył swój dyskurs zaśpiewaniem bhadźanu: Bhawa bhaja harana ... 

18 maja 2000 r.. 
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6. Wzniosła natura oddania 

 
 

Oddanie jest kluczem do duchowej ścieżki 

I żywotne dla żeglowania przez ocean życia; 

Oddanie wzmaga tęsknotę do boskości 

I jest odskocznią do wyzwolenia. 

 

Ucieleśnienia miłości! Studenci, chłopcy i dziewczęta! 

Ten kraj Bharat przez wieki wyraziście głosił cnotę bhakti, czyli oddania. Oddanie 

nie oznacza tylko odprawiania obrządków, prowadzenia wyrzeczeń czy medytacji. 

W rzeczywistości oznacza ono szczerą i głęboką miłość do Pana. Kryje się za nim 

czysta i stała miłość, niesplamiona przez żadne samolubne pragnienia bądź 

działania. Taka miłość nie zna granic i wykracza poza jakiekolwiek regulacje. 

Prawdziwym bhakti jest spontaniczny przepływ bezinteresownej miłości od 

człowieka do Boga. Nie można nazwać oddaniem miłości z domieszką 

przyziemnych pragnień. Trzeba mieć jedynie pragnienie Boga – wszystkie inne 

pragnienia musimy odłożyć na bok i niczemu nie możemy pozwolić wkroczyć 

między nas i Boga. Miłość pochodząca z serca wielbiciela musi płynąć bez 

przeszkód do Boga. Miłość do Boga musi być całkowicie niewrażliwa na zmienne 

koleje życia. 

 

Stale medytujcie o Panu 

Jednym z przykładów ludzi, którzy potrafili dojść do tego rodzaju 

jednokierunkowej miłości, był Dharmaradźa, najstarszy spośród braci Pandawów. 

Pozostał on nieporuszony nawet wtedy, gdy jego żona Draupadi była bardzo 

upokarzana na królewskim dworze. Podobnie, gdy w bitwie zginął Abhimanju, syn 

Ardźuny, Dharmaradźa przyjął ten wyrok losu w doskonałym spokoju. Taki sam 

spokój zachował, gdy Aśwatthama, syn Dronaćarji, dokonał bezlitosnej rzezi na 

wszystkich potomkach Pandawów. Nie przejął się też, gdy on i jego bracia musieli 

spędzić wiele długich lat na wygnaniu w lasach, obywając się bez wszystkich 

królewskich wygód, do których przywykli. Wszystko to było możliwe, ponieważ 

umysł Dharmaradźy był zawsze pogrążony w kontemplacji Kriszny. Stale o Nim 

myślał, recytował Jego imię i zasadniczo był nieświadomy tego, co działo się 

wokół niego. 

Dharmaradźa nie był odosobniony w tak głębokim oddaniu. Jego żona Draupadi 

także nieprzerwanie myślała o Krisznie i ciągle powtarzała Jego imię. Po tym 

makabrycznym zamordowaniu małych dzieci Pandawów Ardźuna odnalazł 

Aśwatthamę, sprawcę tego okrucieństwa, i przywlókł go do Draupadi. A co ona 

wtedy zrobiła? Czy przeklinała mordercę? Czy wybuchnęła furią. Nie. Z wielką 

wyrozumiałością powiedziała do Aśwatthamy: 
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Te dzieci znajdowały się w domu, 

Nie uczestniczyły w bitwie, 

Ani nie polowali, by zabijać; 

Byli tylko brzdącami 

Nieżywiącymi żadnych złych uczuć. 

Dlaczego więc okrutnie na nich napadłeś 

I w mroku nocy dokonałeś na nich rzezi? 

To były dzieci uczniów Dronaćarji, 

Tego samego Drony, 

Który był także twoim ojcem i guru. 

Czy możesz szczerze oświadczyć, 

Że to, co zrobiłeś, było właściwe? 

Bhima nie mógł znieść tego, co robiła Draupadi. Oto Aśwatthama czekający na 

surowe potraktowanie za swój nikczemny postępek, a Draupadi próbuje temu 

potworowi przemówić do rozsądku! Rozgniewany Bhima zaryczał: 

Jest tu demon, 

Który zgładził nasze dzieci, 

A ta głupia kobieta, 

Próbuje przemówić mu do rozsądku! 

Czy mordercę należy oszczędzić, 

Czy raczej potraktować tak, jak na to zasługuje? 

Jeśli nikt nie chce go ukarać, 

To ja gołymi rękami 

Zrobię z niego miazgę! 

Pełna furii większość z Pandawów gotowała się rzucić na Aśwatthamę. Draupadi 

podniosła rękę i powiedziała: „Zatrzymajcie się, nie powinniście zabijać ani inaczej 

krzywdzić tej osoby.” 

O Partha! Złem jest zabijać 

Kogoś, kto boi się, 

Kogo opuściła odwaga, 

Kto śpi, 

Kto jest odurzony, 

Kto szuka schronienia 

I wreszcie kobietę. 

„Nie powinniście zabijać Aśwatthamy, gdyż jest synem waszego nauczyciela. 

Ogólcie mu głowę na znak ukarania i puśćcie go wolno.” 

Oto jak Draupadi zareagowała na tę sytuację. Nie było w niej śladu nienawiści do 

kogoś, kto bezlitośnie zgładził wszystkie dzieci Pandawów. Dharmaradźa i 

Draupadi byli wśród Pandawów dwoma cennymi klejnotami. Ich ciągła 

kontemplacja Kriszny pozwalała im stawać wobec wszystkich przeciwności losu w 
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spokoju i okazywać wspaniałomyślność i wyrozumiałość w najbardziej 

niepomyślnych okolicznościach. 

Draupadi stale recytowała: 

Klim, Krisznaja, Gowindaja, Gopidźana Wallabhaja swaha! 

(Klim, chwała Krisznie, Głównemu Pasterzowi, Najbliższemu Gopikom!) 

Ta święta mantra ma głębokie znaczenie. Klim symbolizuje prithwi, czyli ziemię, 

Krisznaja – dźalę, czyli wodę, Gowindaja – agni, czyli ogień. Pozostałe słowa 

odnoszą się do waju, czyli powietrza i akaśy, czyli eteru. Krótko mówiąc, słowa te 

odnoszą się do pięciu żywiołów. Recytując je, Draupadi stwierdzała swoją wiarę, że 

Najwyższy Kriszna nie tylko krył się za wszystkimi żywiołami, ale że sam nimi był. 

Tak głębokie podejście do medytacji o Krisznie miała zarówno Draupadi, jak i 

Dharmaradźa. Kriszna był dla nich wszystkim i był też doskonały, dlatego 

niezależnie od okoliczności wykraczał poza krytykę i wyrzuty. Oto jak świetlane 

przykłady oddania mamy w kulturze Bharatijów. 

 

Idealne ofiary Bogu 

Prawdziwe oddanie nie ogranicza się do rytuałów, procedur i przykazań. Przejawia 

się ono zalewem łez, które rodzą się w oceanie miłości w waszym sercu. Gita mówi 

o rozmaitych ofiarach składanych Panu, takich jak patram (liść), puszpam (kwiat), 

phalam (owoc) i tojam (woda). Nie należy brać tych określeń dosłownie. Mówiąc 

liść, Pan nie ma na myśli liścia tulasi (bazylii) lub bilwy (kleiszcza), których 

normalnie używa się w obrządkach. Ludzkie ciało jest tym liściem, który należy 

Panu ofiarować. Tak jak liść drzewa, ludzkie ciało też kiedyś umrze i rozpadnie się. 

Nikt nie wie, kiedy to się stanie. Zanim do tego dojdzie, ciało w jego pełni, 

świeżości i czystości powinno zostać ofiarowane Panu ze słowami: 

O Panie! Ciało to, które dałeś, 

Ze czcią ofiaruję z powrotem Tobie, 

Traktując je jak liść 

I w duchu, w jakim ofiaruje się liście tulasi. 

Dlaczego ten liść nazywany ciałem jest szczególny? Ponieważ jest to rodzaj liści, 

które nie wysychają w jeden czy dwa dni. Musicie mówić z czułością: „Panie, nie 

wiem, jaki rodzaj liści Ciebie by zadowolił. Mam to ciało i ofiaruję je Tobie. 

Potraktuj je, proszę, jako liść i przyjmij.” Dalej mamy kwiat. Musicie mówić: 

O Boże, który darowałeś mi serce, 

To samo serce z powrotem Ci ofiaruję 

Wraz z pokornymi ukłonami; 

Co innego można ofiarować? 

Kwiat waszego serca najbardziej zadowoli Pana, a nie kwiat zakupiony na bazarze. 

Kwiaty ze straganu zwiędną w ciągu kilku godzin, inaczej niż serce. Nie marnieje 

tak łatwo, gdy jest czyste, pachnące, nasycone miłością i doskonałe. Następną 
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ofiarą jest owoc. Jaki owoc ucieszy Boga? Czy jest to jabłko, pomarańcza, mango 

czy co inne? Boga nie interesują owoce, które rosną na drzewach – jest On 

zainteresowany waszym umysłem! Dlatego Panu należy ofiarować właśnie umysł. 

Wreszcie woda. Czy Pan chce od was wody z kranu, studni lub Gangesu? Nie chce 

żadnej z nich. To, czego Bóg od was oczekuje, to łez radości, które płyną, gdy wasze 

serce jest pełne miłości do Niego. Takie są więc ofiary, jakich Pan oczekuje podczas 

oddawania Mu czci. 

 

Boga można sobie zjednać tylko miłością 

Satjabhama (jedna z małżonek Kriszny) wpadła kiedyś na pomysł, by bogactwem 

przejąć Krisznę wyłącznie dla siebie. Czy Boga da się kupić za pieniądze? Nie! 

Można go mieć tylko przez miłość. Ale Satjabhama tego nie rozumiała. Wtedy na 

scenie pojawił się mędrzec Narada i jemu przedstawiono tę sprawę. Narada jest 

tym, który pokazuje prawdę. Aby dać Satjabhamie nauczkę, postanowił odegrać 

małe przedstawienie. Poprosił o wielką wagę uchylną i poprosił Krisznę, aby usiadł 

na jednej szali. Kriszna oczywiście wiedział, co zamierza Narada, więc z uśmiechem 

zgodził się na propozycję mędrca. Potem Narada kazał Satjabhamie położyć na 

drugą szalę tyle złota, by zrównoważyć ciężar Kriszny. Ale, o dziwo, obojętnie ile 

złota tam kładła, nie udawało się osiągnąć równowagi. Satjabhama poczuła 

głęboką frustrację. Po radę udała się do Rukmini (innej żony Kriszny), która w tym 

czasie prowadziła obrządek ofiarowania tulasi. Wysłuchawszy Satjabhamy, 

Rukmini zauważyła: „Bóg należy do wszystkich i mieszka w każdej istocie jako 

wieczny mieszkaniec. Nikt nie może mieć wyłączności na Boga, ani nie jest 

właściwie czegoś takiego pragnąć.” Z szalki usunięto złoto i teraz Narada poprosił 

Rukmini, aby spróbowała jakoś zrównoważyć ciężar Kriszny. Rukmini 

odpowiedziała: „Mędrcu, wierzę, że formę Kriszny można zrównoważyć samym 

wypowiedzeniem Jego imienia i tak też uczynię.” Narada jednak nie chciał się na to 

zgodzić. Powiedział: „Forma jest widzialna i namacalna, ale takim nie jest imię. 

Chcę żebyś zrównoważyła formę Kriszny czymś, co ma formę.” Rukmini zgodziła 

się. Wzięła do ręki liść tulasi i pomodliła się:  

O Boże, któremu oddaje się cześć za pomocą liścia, kwiatów, owoców i wody, 

Jeśli prawdą jest, że poddajesz się, 

Gdy ofiaruje się Ci czystą miłość zamiast tych rzeczy, 

Proszę, abyś dał się zrównoważyć przez Twoje imię 

I przechylił wagę na stronę tego liścia tulasi. 

Tak się pomodliwszy, Rukmini wypowiedziała: „Kriszna!” Waga natychmiast 

wróciła do stanu równowagi, mimo że jedna z szal była całkiem pusta. Następnie 

Rukmini położyła liść tulasi na pustą szalę i szala zawierająca Krisznę od razu 

poszła w górę. Pan został więcej niż zrównoważony! 

Ta historia uczy, że Pan poddaje się tylko czystemu oddaniu. Nie da się Go 

pozyskać w żaden inny sposób, a już w najmniejszym stopniu przez przekupienie! 

Nie ma nic większego od czystego bhakti i właśnie dlatego ma ono tak wzniosły 
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status w kulturze Bharatijów. Nasi starożytni przodkowie utrzymywali, że oddanie 

jest cenniejsze i wartościowsze niż całe bogactwo, jakie można sobie wymarzyć. 

Dlatego właśnie do tej cennej rzeczy trzeba naprawdę dążyć, a nie do złota. W 

rzeczy samej, niezbywalnym obowiązkiem człowieka jest jej nabycie. I nie musi on 

szukać jej daleko, gdyż skarb ten kryje się wewnątrz niego. 

 

Ćakry i ich znaczenie 

W każdym człowieku znajduje się siedem ćakr, czyli ośrodków zdolności 

parapsychicznych, które nazywa się szat-ćakrami. Ćakry te interpretowano 

rozmaicie. Najważniejsze spośród nich są ćakry hridaja i sahasrara. Wszystkie je 

opisuje się jako specjalnego rodzaju kwiaty lotosu. Pierwsza z wymienionych ma 

osiem płatków, a druga tysiąc. Mówi się, że zrozumienie pierwiastków kryjących 

się za tymi dwoma ćakrami ułatwia osiągnięcie boskości. Kwiat serca (hridaja 

ćakra) reprezentuje Boga, podczas gdy każdy z płatków sahasrary reprezentuje 

szesnaście aspektów boskości. Zatem tysiąc płatków sahasrary odpowiada 16 000 

aspektów boskości. Owe 16 000 gopik (mleczarek), o których mówią święte pisma, 

reprezentuje nic innego jak tylko 16 000 odmian boskości. Mówi się, że 

wyzwolenie uzyskuje się, przechodząc od ćakry hridaja do ćakry sahasrara. Co to w 

rzeczywistości oznacza? Po prostu to, że tak jak płatki rozpuszczają swoją 

indywidualną tożsamość i łączą się, by stworzyć promienny kwiat, tak gopiki 

połączyły się z wszechobecnym, wszechmocnym i wszechwiedzącym Bogiem. 

Łączenie się gopik z Bogiem w języku ćakr oznacza łączenie tych dwóch ważnych, 

wymienionych wcześniej, ćakr. Bóg jest ostatecznym boskim Mistrzem i wszystko 

w stworzeniu należy do Niego. Wszystkie istoty są Jego własnością. Kwiat 

sahasrara (reprezentujący umysł) jest Jego własnością i należy go ofiarować tylko 

Jemu. Ramajana zawiera stosowną ilustrację. 

Sita jest córką Matki Ziemi i żoną Ramy. Tak mówi Ramajana. W duchowej 

terminologii Rama jest Paramatmą (Bogiem), a Sita – prakriti (przyrodą). Przyroda 

została stworzona przez Boga i należy do Boga. W Ramajanie symbolizuje to ślub 

Sity z Ramą. Ślub ten reprezentuje wieczną jedność i nierozłączną naturę Boga i 

Jego stworzenia. Rawana, nie rozumiejąc takich subtelności, próbował porwać Sitę i 

drogo za to zapłacił. Gdy miało się ku jego końcowi, żona Rawany, Mandodari, 

powiedziała: „Rawano, Śri Rama jest samym Bogiem, a Sita – ucieleśnieniem 

najwyższej Matki. Uprowadzając Sitę, popełniłeś ohydne przestępstwo. Jakie masz 

prawo zabierać to, co należy do kogoś innego? Przynajmniej teraz żałuj za to, co 

zrobiłeś. Idź do Ramy, upadnij Mu do stóp, proś o wybaczenie i oddaj Mu Sitę.” 

Ale niestety, gdy zbliża się katastrofa, umysł ulega wypaczeniu, dlatego Rawana 

zignorował radę Mandodari i zapłacił za swoją pochopność. 

Gopiki, będąc aspektami boskości, były własnością Boga. Swoim życiem 

pokazywały, jak Bóg i Jego własność stają się jednym. Z subtelnego punktu 

widzenia, sahasrara, posiadająca tysiąc płatków i reprezentująca 16 000 boskich 

aspektów, pochodzi z hridaji (serca). Płatki i kwiat nie są oddzielne. Sahasrara jest 
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umysłem, a hridaja – Bogiem. Ogromne moce umysłu należą do Boga i nikt ich nie 

może zawłaszczyć tak jak by chciał. Po rozpuszczeniu ego, umysł w jego pełni 

należy ofiarować Bogu. Właśnie tę zasadę opisuje się z jednej strony za pomocą 

ćakr, a z drugiej – przez gopiki. Dawni jogini i riszi dobrze to wszystko rozumieli i 

próbowali wznieść się tak, by zeszły się te dwie ćakry. Mówi się o tym jako o 

wznoszeniu z ćakry hridaja do ćakry sahasrara. Oznacza to jednoczenie umysłu i 

serca. Dlaczego riszim zależało na tym jednoczeniu? Ponieważ ta jedność prowadzi 

do nieskończonej błogości. Szczęście to jedność z Bogiem. Serce jest siedzibą Boga, a 

umysł rodzi się z serca. Tak więc, umysł jest własnością serca. Gdy pan i jego 

własność łączą się, pojawia się błogość. 

Kriszna stworzył gopiki i odegrał z nimi dramat w celu zademonstrowania tego, jak 

nieustępliwie należy poszukiwać Boga. Gopiki uznawały Krisznę boskim i 

rozmaicie Go opisywały. Gdy zostały oddzielane od Kriszny, stały się bardzo 

przygnębione. Życie bez Niego zdawało się im zupełnie puste i bezsensowne. W 

sercach modliły się: „O Kriszno, czy chociaż jeden raz nie przyjdziesz nas 

odwiedzić?” W końcu Kriszna odpowiedział na ich modlitwy i przyjechał. Do tego 

czasu cierpienia rozłąki doprowadziły je do stanu skóry i kości. Nie czuły głodu ani 

pragnienia. Widząc ich godny pożałowania stan, Kriszna powiedział: „Nie 

powinnyście tak się zagładzać. Zjedzcie coś.” One zaś odpowiedziały: „Kriszno, 

naszym pożywieniem jest melodia Twojego fletu. Nie znamy pożywienia innego 

niż Twoja muzyka.” Radha dodała: 

O Kriszno! Zaśpiewaj, proszę, słodką pieśń 

I napełnij nasze serca 

Słodyczą słów i błogością. 

Wydobądź esencję Wed, 

Zamień ją w melodyjną muzykę, 

Zagraj ją na swoim czarującym flecie 

I urzeknij nas swoją melodią. 

Zaśpiewaj, o Kriszno! Zaśpiewaj dla nas! 

W ten sposób Radha wzywała Krisznę. Wtedy On podniósł kawałek bambusa, 

zrobił z niego flet i zagrał dla gopik. Radhę wzniosło to na wyżyny ekstazy. 

Stwierdziła: „Kriszno, na tę chwilę tak długo czekałam. Jestem pełna.” To 

powiedziawszy, porzuciła ciało i połączyła się z Kriszną. Po tym zdarzeniu Kriszna 

już nigdy więcej nie dotknął fletu. 

 

Reakcja Boga zależy od głębi waszej tęsknoty 

Bóg ofiaruje wielbicielom siebie w dokładnie taki sam sposób, jak wielbiciele 

ofiarują siebie Jemu. 

Jad bhawam tad bhawati. 

(Jakie masz uczucia, takim się stajesz.) 
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Jeśli stale będziecie wołali: „O Boże, o najbardziej kochający Boże,” On odpowie: 

„O mój wielbicielu, mój najdroższy wielbicielu.” (Oklaski) Bóg nie myśli o 

czymkolwiek innym, jak tylko o swoich wielbicielach. Gdy wielbiciel zawsze myśli 

o Bogu, wtedy także Bóg zawsze myśli o tym wielbicielu. Nikt nie może stanąć 

między nimi. Pandawowie unaocznili to światu. Musieli stawiać czoła niezliczonym 

trudnościom, poniżaniu i cierpieniom, ale pośród tych tarapatów nigdy nie 

zapominali o Krisznie. Zawsze mówili: „Chwalebne imię Kriszna jest naszym 

pożywieniem, wodą i nektarem.” Takimi myślami uświęcali swój czas. Dla nich 

Kriszna zawsze stał na pierwszym miejscu – wszystko inne było drugorzędne. 

Kaurawowie natomiast mieli radykalnie inne priorytety. Dla nich Kaurawowie 

stali na pierwszym miejscu, za nimi byli krewni, a Kriszna – na końcu. Porzucili 

Krisznę i przez to wyginęli! Pokazuje to, jak ważne jest przypisywanie Bogu 

najwyższego priorytetu. Na liście priorytetów świat musi znajdować się za Bogiem. 

Jak świat miałby istnieć bez Boga? Bóg jest wieczny, podczas gdy świat przychodzi 

i odchodzi. Właśnie dlatego nazywa się go dźagatem: dźa i gat – przychodzi i 

odchodzi. Waszym punktem odniesienia musi zawsze być to, co trwałe, a nie 

tymczasowe. Tylko wtedy staniecie się nieśmiertelni. 

Ucieleśnienia miłości! Nie wystarczy tylko odprawiać dźapam (rytualną recytację 

imienia) i prowadzić dhjanam (medytacje). Musicie ponadto mieć głębokie 

pragnienie Pana, gdyż tylko On jest wieczny i trwały. Wyłącznie od Niego możecie 

otrzymać wieczną błogość. Nie gońcie za ulotnymi przyjemnościami. Nie dajcie się 

zwieść fałszywym atrakcjom. Świat jest przelotny i wszystkie przyjemności, jakie 

może zaoferować, są także przelotne. Dlatego też w Gicie powiedziano: 

Anitjam asukham lokam, 

Imam prapja bhadźaswa mam. 

(Tymczasowy i nieszczęsny jest świat, 

Tu osiągając, angażuj się w służeniu mnie.) 

Świat przychodzi i odchodzi, podczas gdy Bóg obecny jest zawsze – ani nie 

przychodzi, ani nie odchodzi; ani nie wchodzi, ani nie wychodzi, gdyż zawsze jest 

obecny. Dlatego gopiki zawsze myślały o Krisznie i stale do niego się modliły. 

Nikt nie zdoła choćby w małym stopniu opisać miłości Boga bądź Jego słodyczy. 

Im więcej byście je opisywali, tym bardziej odczuwalibyście ich nieopisywalność. 

Jak ktokolwiek mógłby opisać coś nieskończonego? Trzeba więc oddać się 

kontemplacji chwały Boga. To właśnie robili Pandawowie i dlatego Kriszna gotów 

był zrobić dla nich wszystko. 

 

Przykłady współczucia Kriszny 

Pewnego razu podczas wygnania Dharmaradźa i Draupadi spacerowali po lesie, a 

Draupadi wypatrzyła na drzewie wielki owoc. Chciała go zerwać, gdyż posłużyłby 

za okazały posiłek dla nich wszystkich. W pobliżu przechodził Ardźuna i na 

życzenie Draupadi strącił owoc strzałem z łuku. Następnie próbował go podnieść, 
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ale nie zdołał – owoc był za ciężki. Dharmaradźa i Draupadi próbowali mu pomóc, 

jednak razem też nie mogli go podnieść. Wtedy Dharmaradźa powiedział: 

O Kriszno, żadna blaszka trawy nie poruszy się bez Twojej woli, 

Czy trzeba wymieniać wszystkie szczegóły? 

Od maleńkiej mrówki do ogromnych galaktyk, 

Ty przenikasz wszystko, jesteś obecny wszędzie. 

Ignoranci nie rozumieją tego i arogancko wyobrażają sobie, 

Że świat kręci się dzięki ich inteligencji. 

Chociaż mogą być sprytni i inteligentni, 

Ale czy mogą przewidzieć, co się stanie i kiedy? 

„O Kriszno, nic nie może się zdarzyć bez Twojej woli.” Tymczasem pojawili się tam 

też Bhima, Nakula i Sahadewa. Przybycie Bhimy ucieszyło obecnych, gdyż był 

bardzo silny i można było liczyć, że on podniesie owoc. Bhima podszedł i próbował 

podnieść go od niechcenia jedną ręką, ale nawet nie ruszył owocu z miejsca. 

Spostrzegłszy, że to nie tak prosta sprawa, Bhima podszedł do zadania poważnie 

używając obu rąk, jednak i tym razem bez powodzenia. Próbowali jeszcze wszyscy 

sześcioro, ale i tym razem bez rezultatu. 

Za tym niezwykłym owocem kryła się pewna historia. W tym lesie mieszkał riszi 

imieniem Roma Riszi. Słowo roma oznacza kogoś o długich włosach. To on 

pielęgnował to drzewo i prowadził surowe wyrzeczenia, aby otrzymać ten owoc. 

Owoc nosi nazwę amritaphala, a ktoś, kto by go zjadł, byłby na zawsze wolny od 

głodu i pragnienia. Roma Riszi zajmował się nim właśnie z powodu tej cechy. Gdy 

riszi siedział w medytacji, wyczuł, że jacyś intruzi próbują zabrać jego owoc. Jego 

zwisające długie włosy automatycznie zaczęły się wydłużać w poszukiwaniu 

sprawców; po ich znalezieniu, włosy miały ich związać. Draupadi, przestraszona 

zbliżającymi się zwojami włosów, zaczęła modlić się: „O Kriszno, który ratujesz cały 

czas, musisz jeszcze raz przyjść nam na ratunek. Nie mamy innego schronienia jak 

tylko w Tobie.” 

Kriszna szybko zjawił się na miejscu, uśmiechając się jak zwykle. Spytał: „Siostro, 

dlaczego płaczesz? Chciałaś owoc, więc go masz. Idź i ciesz się nim!” Draupadi 

odpowiedziała: „Kriszno, zapragnęłam owoc, nie zdając sobie sprawy z 

konsekwencji. Jesteśmy ludźmi i nie można od nas oczekiwać, że będziemy znali 

nadnaturalne skutki. Teraz musisz nas ratować.” Kriszna na to odparł: „Draupadi, 

mam związane ręce. Riszi także mają mnie i stale myślą o mnie. Osadzili mnie w 

swoich sercach, dlatego jestem też im zobowiązany!” Chociaż Kriszna zdawał się 

wykręcać, czy tak łatwo mógłby porzucić Pandawów? Nie. Zastosował elegancki 

trik, który mógł ich uratować przed gniewem Roma Riszego. Wszystko, co Bóg robi 

lub mówi, jest dla dobra Jego wielbicieli – nigdy nie jest powodowany osobistym 

czy samolubnym interesem. Kriszna rzekł: „Wszyscy, Draupadi też, idźcie teraz do 

pustelni Roma Riszego i złóżcie temu świętemu pokłony. Nie bójcie się. Po prostu 

pójdźcie tam; ja zaraz tam też przyjdę. Obojętnie co się stanie, trzymajcie język za 
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zębami, szczególnie, kiedy ja tam się zjawię. Bądźcie ostrożni i cały czas zachowujcie 

milczenie.” 

Zgodnie z mistrzowskim planem Kriszny Pandawowie poszli do pustelni. Tam 

zastali pełnego wściekłości riszego, gotowego rzucić klątwę. Riszi gniewnie spytał 

Pandawów: „Kim jesteście i skąd przychodzicie?” W tej samej chwili do chaty 

riszego wszedł Kriszna. Roma Riszi pośpieszył z wyrazami powitania i powiedział: 

„Panie, jakież mam szczęście, że odwiedzasz moje skromne mieszkanie!” Mędrzec 

tryskał radością. Tymczasem Kriszna zdawał się być zaskoczony obecnością w tym 

miejscu Pandawów. Natychmiast zaczął z szacunkiem kłaniać się po kolei przed 

każdym z nich. Upadł nawet do stóp Draupadi. Riszi był oszołomiony całym tym 

widokiem. Powiedział do siebie: „Kriszna jest samym Bogiem i kłania się tym 

ludziom. Czy znaczy to, że oni są nawet więksi od Boga?” Ale nie poświęcił zbyt 

dużo czasu na analizowanie tego, co się dzieje. Najwyraźniej goście ci muszą być 

wysoko postawionymi osobistościami. Idąc za przykładem Kriszny też upadł do 

stóp wszystkim Pandawom. Pokłoniwszy się w ten sposób, nie mógł już rzucić na 

nich klątwy! Tak się po prostu nie robi – nie rzuca się klątwy na tych, którym 

złożyło się wyrazy szacunku. Gniew riszego szybko ustąpił, gdy Kriszna jeszcze 

intonował śanti. Nawiasem mówiąc, śanti zawsze intonuje się trzy razy. Czy wiecie 

dlaczego? Gdyż każdy chce spokoju na poziomie ciała, umysłu i duszy. Następnie 

riszi spytał Krisznę: „Panie, co to za tajemnica? Nie ma nikogo większego od Ciebie, 

a jednak Ty pokłoniłeś się przed tymi ludźmi! Jakie ma to wewnętrzne znaczenie?” 

Kriszna uśmiechnął się i odpowiedział: „O szlachetny, mieszkam w umysłach moich 

wielbicieli. Jestem jeńcem moich wielbicieli. Ci Pandawowie są mi niezwykle 

oddani. Obojętnie w jakich znajdują się okolicznościach, nigdy o mnie nie 

zapominają. Tacy wielbiciele panują nade mną!” Mędrzec zrozumiał wielkość 

Pandawów i powiedział: „Weźcie ten owoc, proszę. Ja go nie potrzebuję.” Potem 

riszi złożył im życzenia długiego życia; nie po prostu długiego życia, ale życia 

długiego, długiego, szczęśliwego i pełnego spokoju! I w rzeczy samej Pandawowie 

byli szczęśliwi do samego końca. Tym szczególnym epizodem Bóg przekazuje 

ludzkości ważną naukę. W obecności stałego oddania Bogu, nie istnieje nic, czego 

nie dałoby się dokonać. Sam Bóg przybiegnie wam z pomocą. W czasie inkarnacji 

Boga jako Kriszny wystąpiło wiele tego rodzaju przypadków. 

Oto inny przykład bezgranicznego współczucia Kriszny. W dziewiątym dniu wojny 

na Kurukszetrze, Bhiszma poprzysiągł, że zgładzi wszystkich Pandawów zanim 

następnego dnia zapadnie zmierzch. Gdy Draupadi dowiedziała się o tym, bardzo 

się zaniepokoiła. Powiedziała do Kriszny: „Panie, to nie może się dokonać. Musisz 

coś zrobić. Nie wiem, jak to zrobić, ale musisz dopilnować, abym nie została 

wdową.” Kriszna uśmiechnął się i zdawał się być obojętny. Powiedział tylko: 

„Czekaj i patrz, co się dzieje.” Może wydać się, że Bóg nie angażuje się, ale gdy 

zwracacie się do niego z wielką szczerością, na pewno zareaguje. 

Nastała noc i spokój zstąpił na pole bitwy – wszyscy udali się do swoich obozów. 

Niespokojny Bhiszma chodził tam i z powrotem w swoim namiocie. Tymczasem 
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Kriszna przyszedł do Draupadi i powiedział: „Teraz jest właściwy czas. Bhiszma nie 

może spać i chodzi po swoim namiocie. Żałuje swojego ślubowania, jakie złożył. 

Musisz w tej chwili wśliznąć się do jego namiotu i rzucić się mu do stóp.” Draupadi 

zgodziła się i ruszyła w kierunku namiotu Bhiszmy. Nosiła specjalne kapcie 

używane przez członków rodziny królewskiej, które mocno skrzypiały. W nocnej 

ciszy hałas ten był wyraźnie słyszalny. Kriszna dał znak Draupadi, aby zatrzymała 

się i powiedział:”Jeśli Bhiszma usłyszy ten hałas, będzie wiedział, że zbliża się jakaś 

kobieta. Nie powinien wiedzieć, że tam idziesz. Zdejmij więc kapcie i daj je mnie.” 

Ona zrobiła to, o co ją prosił Kriszna. Ten zabrał kapcie, zawinął je w górną część 

swojej szaty i poszedł za Draupadi, zachowując pewien dystans. 

Draupadi po cichu wśliznęła się do namiotu Bhiszmy. Pochłonięty myślami 

Bhiszma nie zauważył jej wejścia. Ona zaś zaraz po wejściu rzuciła się do stóp 

Bhiszmy. Gdy to robiła, odezwały się bransoletki na jej rękach. Gdy Bhiszma to 

usłyszał, wiedział, że do stóp pada mu kobieta. Bez namysłu pobłogosławił ją w 

tradycyjny sposób: „Obyś miała długie i szczęśliwe zamężne życie.” Usłyszawszy te 

życzenia, Draupadi była uszczęśliwiona. Powiedziała: „To mi wystarczy” i wstała. 

Dopiero wtedy Bhiszma zdał sobie sprawę z tego, komu błogosławił. Zawołał: „Co! 

Ty tutaj o tej porze?! Kto cię tu przyprowadził?” Draupadi odpowiedziała: „Któż 

inny, jak nie Kriszna?! To On zaproponował tę strategię, aby zapobiec dokonaniu 

rzezi na moich małżonkach. Pobłogosławiłeś mnie długim i szczęśliwym życiem w 

małżeństwie, więc musisz teraz oszczędzić moich mężów!” Dokładnie w tej chwili 

wszedł Kriszna. Bhiszma ucieszył się z takiego obrotu zdarzeń, chociaż oznaczało to 

wycofania się ze jego przysięgi. Pandawowie byli ideałami ludzi i wielkimi 

wielbicielami Pana. Bóg w swojej nieskończonej litości odegrał ten dramat, dzięki 

któremu Pandawowie byli teraz bezpieczni. 

Bhiszma był już zmęczony długotrwałym chodzeniem tam i z powrotem. Usiadł i 

powiedział: „Kriszno, czyżbyś przyniósł mi coś do zjedzenia? Zdaje się, że masz tam 

coś zawinięte. Czemu nie odwiniesz i nie poczęstujesz mnie?” Kriszna uśmiechnął 

się i odrzekł: „Uważasz, że moim zadaniem jest przynosić ci jedzenie? Mam tu 

zawinięte nie jedzenie, lecz kapcie Draupadi. Niosłem je, aby nie hałasowały, gdy 

Draupadi wchodziła do twojego namiotu.” Następnie Kriszna odwinął kapcie, które 

spadły na ziemię. Z oczu Bhiszmy popłynęły łzy. Głosem łamiącym się ze 

wzruszenia stwierdził: „Panie, nie ma granic, których nie przekroczyłbyś, aby 

chronić swoich wielbicieli!” 

Awatar wykracza ponad doczesne okoliczności, a gdy w grę wchodzą Jego 

wielbiciele, żadne zadanie nie jest dla niego zbyt poślednie. Zawsze i wszędzie zrobi, 

to co trzeba. Ochrona i dobro wielbicieli mają u Niego pierwszeństwo. Kriszna 

zawsze ochraniał Pandawów, a oni ze swej strony z głębokim uczuciem oddawali 

mu cześć. Imię Kriszny byłp zawsze na ich ustach. W ich umysłach Pan zawsze był 

na pierwszym miejscu. Te uczucia były wzajemne – Kriszna też stale troszczył się o 

dobro Pandawów. Jaki głos, takie echo. Tęsknota Pana do wielbiciela odpowiada 

tęsknocie wielbiciela do Pana. Bóg jest nieodgadniony. Ludzie myślą: „Jak Bóg 
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może robić tak niskie rzeczy?!” Dla Boga nie ma takich rozróżnień czy stopniowania. 

Bóg jest gotów zrobić wszystko dla dobra wielbiciela. Gdzie byłby Bóg, gdyby nie 

było wielbicieli?! Cała wielkość i wszystkie szlachetne czyny Boga są zasługą 

wielbicieli. 

 

Magnetyzm premy Sai 

Zebraliście się tu bardzo licznie. Dlaczego przyszliście? Jest tylko jedna tego 

przyczyna. Przyszliście po to, czego nie ma w was, czego nie można dostać w domu, 

co nie jest dostępne w waszej wsi lub mieście, a nawet w kraju. Co to jest? Jest to 

czysta boska miłość, czyli prema Sai! Wszyscy przyszliście ze względu na nią, a nie 

dlatego, że ktoś was zaprosił (głośne oklaski). To, czego nie macie, to prema Sai, 

czyli bezinteresowna miłość! To, czego nie możecie otrzymać w swojej wiosce, 

mieście lub kraju, jest to prema Sai! Taka miłość jest dostępna tylko tutaj i właśnie 

w jej poszukiwaniu wszyscy trafiliście tutaj! Krótko mówiąc, przybyliście tutaj w 

poszukiwaniu czegoś, czego rozpaczliwie chcecie, ale nie możecie otrzymać nigdzie 

indziej. Przybywszy w takich poszukiwaniach, zbierzcie tyle, ile się da, zanim 

wrócicie. Napełnijcie swoje serca tą boską miłością. Gdzie jest Baba bez Jego 

wielbicieli?! Istnieje nierozerwalna więź między Babą i Jego wielbicielami. Są oni 

nierozłączni i wzajemnie zależni. Wielbiciele są samym życiem Baby. Podobnie, 

Baba jest samym życiem Jego wielbicieli. Te dwa życia mają ten sam oddech. Gdy 

dogłębnie uchwycicie tę zasadę, wtedy gdziekolwiek się znajdziecie, zawsze 

będziecie cieszyli się ochroną Baby. Ci, którzy są mocni i niezachwiani w swoim 

oddaniu, nigdy nie doświadczą żadnych kłopotów czy trudności. Na pewno 

słyszeliście lub czytaliście wiele historii ilustrujących to, że ci, którzy w pełni 

pokładają wiarę w Boga i są zawsze czyści, nigdy nie doznają szkody. Musicie 

wykazywać czyste, niesplamione i zdecydowane oddanie. 

Wasze serce musi trzymać się mocno jak skała. Na brzegu morza jest wiele skał. 

Olbrzymie fale są ciągle ciskane na te skały, ale one trwają nieporuszone. Fale stale 

uderzają w skały, ale one nie ustępują. Wasze serce musi być jak te głazy nad 

brzegiem oceanu. Możecie być ciągle bombardowani przez światowe problemy, ale 

wasza wiara w Boga musi pozostawać mocna jak skała. Tym jest prawdziwe 

oddanie. 

Ucieleśnienia miłości! Możecie porzucić wszystko, ale nigdy Boga! Nigdy nie 

zapominajcie o Bogu! Wyryjcie tę naukę na swoich sercach. Bóg jest waszym 

najpewniejszym ubezpieczeniem i źródłem ochrony. 

Na końcu dyskursu Bhagawan zaśpiewał w szybkim tempie żywy bhadźan: 

Subramanjam ... 

19 maja 2000 r.. 
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7. Bóg jest jedynym prawdziwym przyjacielem 

 
 

Najwyższa Jaźń jest tym samym co indywidualna jaźń, 

Indywidualna jaźń jest też boska; 

Ten, kto rozumie tę jedność, 

Jest prawdziwie oświecony. 

 

Ucieleśnienia miłości! 

Istnieje tylko jeden boski pierwiastek 

Studenci! Trudno jest otrzymać ludzkie życie. Można spytać: „Jak uznać, że w 

człowieku kryje się boskość?” Gita jest w tym względzie autorytetem. Stwierdza 

ona: 

Mamatma sarwa bhutantaratma. 

(Moja atma to atma wszystkich istot.) 

Stwierdzenie Pana jest dowodem, jeśli takowego potrzeba. Kriszna mówi: „Jestem 

obecny we wszystkich istotach.” Znaczy to, że Uniwersalny Duch, czyli Bóg, jest 

obecny we wszystkich istotach jako pierwotny czynnik sprawczy. Tylko człowiek 

jest w stanie rozpoznać utajoną wewnętrzną boskość – inne istoty nie mają tej 

zdolności. Właśnie dlatego uważa się, że ludzkie życie jest cennym darem, który 

należy rozważnie wykorzystywać. 

Człowieka okrywa pięć kosz, czyli powłok. Są to: annamaja, pranamaja, 

manomaja, widźńanamaja i anandamaja kosza (powłoka pożywienia, życia, 

umysłu, mądrości i błogości). O ile inne istoty w najlepszym przypadku mogą 

sięgnąć do trzech kosz, człowiek może łatwo dojść do czwartej, a nawet piątej 

koszy, jeśli dołoży starań. I to czyni człowieka istotą najwyższą. Dzięki mądrości 

potrafi on dostrzegać ukrytą jedność indywidualnej jaźni i Jaźni uniwersalnej. Czym 

innym mogłaby być ta zdolność, jeśli nie wyrazem wewnętrznej boskości? 

Wszystkie istoty ulegają mosze, czyli przywiązaniom, ale człowiek może się z niej 

wyłamać i osiągnąć mokszę, czyli wyzwolenie. Ta zdolność do przejścia od mohy do 

mokszy jest innym wyrazem wewnętrznej boskiej mocy. Chociaż boskie zdolności 

przejawiają się w większym stopniu u człowieka niż u innych istot, boskość w 

rzeczywistości kryje się we wszystkich rzeczach wszechświata. Właśnie ta 

wszechobecność zapewnia potężny ukryty prąd jedności pod pozorną i 

wprawiającą w zakłopotanie różnorodnością. To, co widzą oczy, jest 

powierzchowne; to, co jest prawdziwe, leży głębiej. 

Maja, czyli ułuda, powstaje z powodu istnienia trzech gun (wrodzonych 

skłonności), mianowicie sattwaguny, radźoguny i tamoguny (czystości, agresji i 

tępoty). Maja prowadzi do mohy, czyli przywiązania, którego są trzy rodzaje: 
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dhaneśana, dareśana, i putreśana (przywiązanie do bogactwa, żony i potomstwa). 

Osoba, która wykroczyła poza trzy guny, jest całkowicie wolna zarówno od ułudy, 

jak i od przywiązań. Oczywiste więc jest , że jeśli chcecie pozbyć się przywiązań, 

musicie wyjść poza te trzy guny. Dopóki znajdujecie się w uściskach gun, nie 

możecie uniknąć maji i mohy. Gita mówi: 

Aćalam ćaram ewa ća 

(Zarówno nieruchomy jak i poruszający się). 

Bóg jest ruchomy i nieruchomy zarazem. Te dwa aspekty ruchliwości są obecne we 

wszystkich żywych stworzeniach. Gdy naczynie zostanie zanurzone w wodzie, 

woda jest zarówno w nim, jak i na zewnątrz niego. Podobnie, Bóg znajduje się nie 

tylko w was, ale też nad wami, pod wami i za wami. Dlatego Wedy oświadczają: 

Antar bahiśća tat sarwa wjapja Narajana sthitah 

(Narajana przenika wszystko, co istnieje wewnątrz i na zewnątrz). 

Bóg jest obecny wewnątrz, na zewnątrz i wszędzie. Gdy żelazny pręt umieścić w 

ogniu, staje się on gorący. Ciepło jest wszędzie – jest w pręcie i w ogniu. Tak samo, 

jeden Bóg znajduje się w człowieku, jak też w całym otaczającym go świecie. Nie 

działa dwóch Bogów lub dwa boskie pierwiastki. Istnieje tylko jeden Bóg i tylko 

jeden boski pierwiastek. To, co kryje się wewnątrz, widać jako odbicie na zewnątrz. 

Właśnie dlatego Swami często mówi, że świat jest tylko odbiciem wewnętrznej 

Istoty. Gdyby wewnątrz nie było rzeczywistości, jak mogłoby istnieć odbicie na 

zewnątrz? Jak można mówić, że świat jest rzeczywisty i zaprzeczać istnieniu 

wewnętrznego mieszkańca? Rzeczywistość jest wewnątrz i jest widoczna na 

zewnątrz jako odbicie. Podobnie, działanie bierze się z wnętrza, a reakcja przychodzi 

z zewnątrz. Pełna rzeczywistość jest połączeniem wszystkiego wewnątrz i 

wszystkiego na zewnątrz. Dawni riszi rozumieli tę prawdę i głosili ją całemu 

światu. Właśnie takie nauki prawdy pomagały zwykłym ludziom tamtych czasów 

wznosić się na wysokie poziomy. Starożytne nauki są pełne wewnętrznego 

znaczenia. Nie są to powszednie zalecenia odnoszące się do świata zjawiskowego, 

lecz klucze do wewnętrznej mądrości. 

 

Musicie tęsknić do wyzwolenia 

Dawno temu liczba ludności na świecie wynosiła tylko miliard, a dzisiaj mamy pięć 

– sześć miliardów. Ludności przybyło, ale pragnienie wyzwolenia ostro spadło. W 

starożytności większość ludzi usychało z tęsknoty za wyzwoleniem – było to aż 75% 

ludzi, ale dzisiaj nie ma nawet 20% tych, którzy chcą wyzwolenia. Dlaczego? 

Ponieważ nacisk kładzie się na świecką wiedzę. Taka wiedza pcha ludzi ku 

doczesnym poszukiwaniom i milionowi sposobów zdobywania pieniędzy. Całe 

dzisiejsze wykształcenie w taki czy inny sposób jest nastawione na zapewnienie 

przeżycia, zamiast na samo życie i fundamentalny cel ludzkiego istnienia. Jak 

edukacja, która zaspokaja potrzeby żołądka, miałaby wywołać w sercu pragnienie 

wyzwolenia? Współczesna edukacja promuje tylko mahapekszę (pragnienie rzeczy 
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przyziemnych) zamiast mokszapekszy (pragnienia wyzwolenia). Dawniej uczniowie 

kontrolowali swoje pragnienia i ograniczali światowe potrzeby, zastępując je 

pragnieniem wyzwolenia. Co oznaczają te światowe pragnienia? One oznaczają 

dążenie do posiadania zasadniczo dobrych rzeczy, które są dostępne w 

zewnętrznym świecie, ale jest to rodzaj rzeczy, o które zabiegają ptaki i zwierzęta. 

Czy po to chodzi się do szkół i koledżów? Czy trzeba pracować tak ciężko, aby te 

rzeczy osiągnąć? Nasi dawni przodkowie rozumieli daremność takich dążeń, dlatego 

kierowali swoją uwagę na bardziej sensowne cele. Współczesna edukacja 

całkowicie odwróciła hierarchię ważności. To, od czego nasi przodkowie stronili, 

teraz stało się sprawą nadrzędną. Oto jak wypaczono dzisiejszą edukację! 

 

Wdzięczność dla guru 

W tamtych czasach okazywano wdzięczność tym, którzy wskazywali właściwą 

ścieżkę. Uczniowie nigdy nie zaniedbywali pokłonów przed ich guru i rozmaicie 

okazywali im swoją wdzięczność. Wszystko, czego guru chciał, dawali bez wahania 

i z wielką miłością. Nauczyciele dużo poświęcali dla swoich uczniów, ale także 

uczniowie niewiele im w tym ustępowali. A jak wygląda to u dzisiejszych uczniów? 

Są gotowi ranić tych, którzy ich żywią, 

Wyśmiewają tych, którzy ich uczą 

I nie zawahają się zaszkodzić tym, którzy im pomagają. 

Oto skutki współczesnego kształcenia, które podobno jest tak zaawansowane. 

Uczniowie dawnych czasów byli skromni i posłuszni swoim guru. Plemienny 

chłopiec Ekalawja stanowi klasyczny tego przykład. 

Ekalawja na swojego guru wybrał sławnego Dronaćarję, chociaż ten odmówił 

przyjęcia go na ucznia. Od zaadoptowanego guru Ekalawja nigdy nie otrzymał 

żadnych pouczeń w sztuce łucznictwa, ale w jego umyśle nigdy nie pojawiła się 

wątpliwość co do tego, że Drona jest jego guru. Dzięki własnym wysiłkom stał się 

doskonałym łucznikiem. Pewnego dnia Drona zabrał swojego ulubionego ucznia 

Ardźunę do lasu. Zabrali ze sobą psa myśliwskiego. Pies, zauważywszy dzikie 

zwierzę, zaczął szczekać. Nagle Ardźuna zauważył przylatujących skądś pięć czy 

sześć strzał i przeszywających pysk psa. Osobą, która posłała te strzały był nie kto 

inny jak Ekalawja. Chociaż nie mógł widzieć psa, kierując się jego głosem, 

wystrzelił te strzały jedna po drugiej, a one dosięgły celu. Bardzo zaskoczyło to 

Dronę i Ardźunę. Zaczęli szukać łucznika i wkrótce odkryli Ekalawję. Ardźuna spytał 

plemiennego chłopca: „Kim jest twój guru?” Ekalawja wskazał na Dronę i rzekł: 

„On jest moim guru.” Drona ze złością rzucił: „Nie jestem twoim guru. Nigdy 

niczego cię nie uczyłem.” Ekalawja odpowiedział: „To prawda, ale w umyśle ciebie 

przyjąłem na mojego guru. Dla mnie nie istnieje inny guru. Mój szacunek i 

oddanie tobie pozwoliły mi nabyć wszystkie umiejętności, mimo że osobiście nigdy 

mnie nie uczyłeś Wszystkiego nauczyłem się z wnętrza.” 
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W tamtym czasie nie było książek i całe nauczanie przebiegało za pomocą słowa 

mówionego. Dlatego słowo uznawano za bardzo święte. W sanskrycie słowo to 

akszaram, ale akszaram znaczy także niezniszczalne – pojęcie używane w 

odniesieniu do Boga. Tak więc słowo to Bóg! 

Dronaćarja nie ucieszył się tym, że jest inny łucznik, którego umiejętności 

przewyższają umiejętności jego faworyzowanego ucznia Ardźuny. Aby zapewnić, że 

Ardźuna pozostanie najlepszym, że nikt nie będzie przewyższał jego umiejętności, 

Drona powiedział do Ekalawji: „Skoro jestem twoim guru, to co z moją 

gurudaksziną (zapłatą dla nauczyciela)?” Ekalawja odpowiedział: „Mistrzu, czego 

sobie życzysz?” Nie okazując ani śladu wspaniałomyślności, Drona gniewnie 

zażądał: „Jako zapłatę chcę otrzymać twój prawy kciuk.” Drona wiedział, że bez 

kciuka skończy się kariera Ekalawji jako łucznika, więc tym samym Ardźuna 

wysunie się na pierwsze miejsce. Słysząc żądanie Drony, Ekalawja wyjął nóż, bez 

wahania odciął sobie kciuk i ofiarował go jako gurudakszinę. 

Pozbywając się żywotnego kciuka, przestał być łucznikiem. 

Robiąc z siebie kalekę w wyrazie szacunku, 

Oddał własne umiejętności na znak wdzięczności. 

Oto jaki duch wdzięczności panował wśród uczniów tamtych dni. Dla swojego 

guru byli gotowi poświęcić wszystko, włącznie z własnym życiem. Porównajcie to z 

tym, co się dzieje dzisiaj! Wymogów nie spełniają zarówno nauczyciel, jak i uczeń. 

Nauczyciel wyciąga rękę po pieniądze jeszcze zanim zakończy nauczanie. Ucznia 

traktuje się jako źródło przychodu, zaniedbując jego odpowiedzialność. Dawniej 

rzeczy miały się zgoła inaczej. Guru nie tylko darzył uczniów uczuciem, ale 

faktycznie traktował ich jak własnych synów. Jednak Drona był wyjątkiem pod 

względem tej szlachetnej tradycji. W najhaniebniejszy sposób zdradził zaufanie 

pokładane w nim przez Ekalawję, który nie był nawet mu formalnie przypisany. 

Czy Drona zrobiłby coś takiego własnemu synowi? 

Jad bhawam tad bhawati 

(Jakie masz uczucia, takim się stajesz). 

Jaki czyn, takie konsekwencje. W stosownym czasie Drona musiał zapłacić za swoje 

okrucieństwo. Jaka akcja, taka reakcja. Nikt nie uniknie działania nieuchronnego 

prawa odbicia, reakcji i oddźwięku. 

 

Idealny przyjaciel 

Studenci! Nie powinniście cały czas ślęczeć nad książkami. Musicie być pełni cnót, a 

także służyć swoim nauczycielom w taki sposób, by ich zadowolić. W każdym 

ludzkim związku powinna panować równowaga i czystość. Swego czasu bracia 

Wali i Sugriwa byli nierozłączni, ale nastała między nimi wrogość i rozeszli się. 

Wali pozostał na swoim miejscu, a Sugriwa ukrył się w górach, aby uniknąć 

gniewu Walego. Sugriwa cały czas zastanawiał się, jak mógłby pokonać swojego 

brata, który teraz był jego wrogiem. Wali był bardzo silny i mógł go pokonać tylko 
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ktoś od niego silniejszy. Sugriwa poradził się swojego towarzysza Hanumana, a ten 

zasugerował. by być cierpliwym i liczyć na to, że czas wskaże sposób. 

Pewnego dnia wędrując po górach, zauważyli w oddali dwóch ludzi. Wykazywali 

jakąś nadzwyczajną promienność. Zdawało się, że zstąpili z samego nieba. Sugriwa 

poprosił Hanumana, aby sprawdził, kto to jest. Powiedział: „Dowiedz się, czy ci 

dwaj nie są przebranymi wysłannikami Walego.” Uwaga Sugriwy była 

najwyraźniej odbiciem jego wewnętrznego strachu, gdyż jak, w przeciwnym 

przypadku, mógłby to powiedzieć, wobec faktu, że ci obcy mieli wokół siebie 

wyraźną aurę. Hanuman odparł: „Mnie ci dwaj wydają się boscy. Niemnie pójdę i 

sprawdzę to.” 

Zszedłszy z góry, Hanuman zbliżył się do tych dwóch promiennych postaci. A byli 

to nie kto inny jak Rama i Lakszmana. Przedstawiając się Rama rzekł: „Jesteśmy 

synami króla Daśarathy. Teraz przebywamy w lesie na wygnaniu. Ostatnio ktoś 

porwał moją żonę Sitę, a my chodzimy i jej szukamy.” 

Król powinien zawsze mówić prawdę i Rama uczynił to, co król powinien uczynić.  

Hastasja bhuszanam danam, 

Kanthasja bhuszanam satjam. 

(Ozdobą ręki jest darowizna, 

Ozdobą gardła jest prawda.) 

Dobroczynność jest ozdobą ręki. Prawda jest idealnym naszyjnikiem. Słuchanie 

świętych słów jest klejnotem, który powinien zdobić uszy. Jakich innych ozdób 

wam potrzeba? Każde wypowiadane słowo musi być prawdziwe. Potężny jest ten, 

kto trzyma się prawdy. 

Hanuman powiedział do Ramy: „Panie, zabiorę was obu do mojego króla, który 

mieszka tam. Bądź uprzejmy opowiedzieć mu o swoim problemie, a on być może 

będzie mógł ci pomóc.” Niosąc Ramę i Lakszmanę na swoich ramionach, Hanuman 

przeskoczył nad górami i wylądował w miejscu, gdzie znajdował się Sugriwa. 

Zobaczywszy braci, Sugriwa zapomniał o wszystkich swoich problemach i popadł w 

ekstazę. Promieniejąc powiedział do Ramy: „Panie, musisz być zmęczony. 

Odpocznij tu chwilę i poczęstuj się tymi owocami. Mamy też dla ciebie trochę 

zimnej wody – napij się jej, proszę.” Ale Rama i Lakszmana nie byli zainteresowani 

odpoczynkiem ani posiłkiem. 

Sugriwa wyczuwał moc ukrytą w Ramie i bardzo chciał zaprzyjaźnić się z Nim. Jaki 

rodzaj przyjaciela należy mieć? Nie takiego, który udaje lojalność, ale przebiegle 

zdradza; nie takiego, który słodko mówi, ale nigdy nie łączy słów z działaniami. 

Godny nazwania przyjacielem jest tylko ktoś, kto składa prawdziwe przyrzeczenia. 

Prawdziwa przyjaźń implikuje jeden oddech, chociaż są dwa ciała. Sugriwa chciał 

takiego przyjaciela, aby dzięki jego pomocy mógł pokonać Walego. 

Sugriwa zastanawiał się: „Czy Rama jest dość mocny na pokonanie Walego?” 

Postanowił sprawdzić możliwości Ramy. Następnego dnia Sugriwa zaprowadził 
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Ramę do olbrzymich drzew figowych i powiedział: „Ramo, czy wiesz, co to jest za 

drzewo? Jest to drzewo dżungli, które osiąga wielkie rozmiary i jest bardzo silne. 

Jest tu sześć drzew w rzędzie. Kiedyś mój brat Wali wystrzelił strzałę, która przebiła 

nie jedno, ale dwa takie drzewa. Szukam kogoś, kto dokona większego wyczynu.” 

Następnie poprosił Ramę, aby wysłał strzałę, a On się zgodził. Strzała Ramy 

przeszyła nie dwa drzewa, ale wszystkie sześć i poleciała dalej na dużą odległość. 

Sugriwa natychmiast upadł na twarz przed Ramą i oświadczył: „Jesteś 

przyjacielem, jakiego cały czas szukałem.” Kim był ten przyjaciel, którego Sugriwa 

znalazł? Był to sam Pan! Przyjaźń między Ramą i Sugriwą została uroczyście 

przypieczętowana w obecności ognia jako świadka. Wtedy Sugriwa stwierdził: 

„Ramo, od dzisiaj jestem Twoim sługą, a Ty moim panem i nauczycielem. Uwolnij 

mnie, proszę, z moich cierpień, dodaj mi odwagi i poprowadź do zwycięstwa nad 

moim bratem.” Rama dotrzymał obietnicy złożonej Sugriwie i zabił Walego. 

Historia ta uczy, że jeśli szukacie przyjaciela, który ma wam pomóc, to ten przyjaciel 

musi być silniejszy niż wasi przeciwnicy. Głównymi przeciwnikami w życiu są 

przeszkody, a jedynym przyjacielem, który pomoże wam je pokonać, jest Bóg. Jest 

On prawdziwym przyjacielem. 

 

Brak cnót prowadzi do wątpliwości 

Wątpliwości rodzą się w umyśle ukierunkowanym na świat. Ludzie o takich 

umysłach mogą być bystrzy i inteligentni w sprawach doczesnych, ale całkiem 

głupi w sytuacjach wymagających prawdziwego rozróżniania. Taką osobą był 

Sugriwa. W sercu czuł, że Rama był boski, a jednak musiał poddać próbie Jego 

umiejętności w posługiwaniu się łukiem, gdyż w jego umyśle rodziły się 

wątpliwości, umysł nie był w harmonii z sercem. W takich sprawach Hanuman 

stanowił uderzające przeciwieństwo Sugriwy. Od chwili, gdy jego wzrok po raz 

pierwszy spoczął na Ramie, nigdy nie miał najmniejszych wątpliwości co do tego, 

że Rama był samym Bogiem. To właśnie tych tak zwanych ludzi wykształconych 

nękają wszelkiego rodzaju wątpliwości. I to dzieje się dzisiaj. Człowiek jest 

całkowicie pochłonięty zdobywaniem doczesnych umiejętności i świeckiej wiedzy, 

a zupełnie zaniedbuje podstawowe wartości i potrzebę pielęgnowania cnót. 

Współczesna edukacja może uczynić cię sprytnym, 

Ale to nigdy nie pomoże rozwinąć charakteru. 

Kształcenie, które nie rozwija cnót prowadzi do zaślepienia. Czy możecie pozwolić 

sobie na ślepotę? Nie! W rzeczywistości bez cnót i łaski Boga nie możecie osiągnąć 

niczego. Karna był bogaty, silny i posiadał władzę, ale oddalił się od dharmy i 

Kriszny. Ile warte jest bogactwo i umiejętności, jeśli nie macie łaski Boga? 

Niewolnikiem staje się ten, 

Kto nie ma wsparcia Boga. 

Ów potężny Karna, który posiadał wiele dobrych cech, nie poddał się Bogu. 

Odmówił zostania sługą Kriszny. Jeśli nie potraficie służyć Bogu, traci wartość cała 
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inteligencja, jaką możecie posiadać. W rzeczy samej, ta inteligencja zostaje źle użyta. 

Ponieważ Karna odtrącił Krisznę, w końcu padł w bitwie, mimo swojej siły i 

fizycznego męstwa. Należy zawsze ochraniać dharmę i starać się o łaskę Boga. 

Stajecie się silni tylko wtedy, gdy harmonizujecie swoje działania z boskością. Gdy 

cel i Bóg idą w parze, zwycięstwo jest zapewnione. 

Studenci! Chłopcy i dziewczęta! Nie wystarczy, że tylko zatopicie się w 

podręcznikach. Studiowanie tych książek i zdobywanie świeckiej wiedzy jest 

niewątpliwie potrzebne. Jednak cała taka wiedza jest zupełnie bezużyteczna bez 

wsparcia oddaniem Bogu. Oddanie jest fundamentem. Wszelkie formy światowych 

i fizycznych mocy są bezcelowe, jeśli nie opierają się na oddaniu Bogu. 

 

Gdy nie ma charakteru, nie ma niczego 

Historia Ekalawji ilustruje to, jak święci i czyści byli uczniowie starożytności. Czyste 

i boskie uczucia muszą promieniować z każdego serca. Jest to możliwe tylko wtedy, 

gdy obecne są cnoty i charakter. Wszyscy wiecie o Prahladzie. Był uczniem, tak jak 

wy, a faktycznie był znacznie od was młodszy. Jak nadzwyczajny charakter 

posiadał już w tym młodym wieku! Dzięki temu błogosławieństwu w późniejszym 

życiu mógł osiągnąć wiele sukcesów i zwycięstw. Zdołał nawet pokonać Indrę, 

najważniejszego wśród dew, czyli półbogów. Na skutek tej porażki Indra popadł w 

depresję i szukał wszelkich możliwości odzyskania swojego królestwa. 

Pewnego dnia nauczyciel dew wezwał Indrę i powiedział: „Prahlada właśnie 

odprawia święty rytuał nazywany wiśwadźit. Przy takich okazjach rozdaje się dary. 

Musisz pojawić się przed Prahladą i poprosić o dar w postaci jego charakteru. 

Wtedy będziesz mógł odzyskać swoje królestwo.” Indra przyjął tę sugestię. 

Przebrawszy się za bramina udał się na dwór Prahlady. Bramin zrobił na nim 

wrażenie, więc Prahlada spytał: „Co chciałbyś mieć?” Indra odpowiedział: „Królu! 

Chcę bardzo niewiele. Daj mi tylko swój charakter.” Zdziwiony Prahlada odrzekł: 

„To łatwo mogę dać, ale powinieneś poprosić o coś solidniejszego. Jestem gotów 

dać ci, cokolwiek zechcesz. Dlaczego ograniczasz się do czegoś tak małego?” 

Przebiegły Indra odparł: „Ta mała rzecz mi wystarczy. Nie chcę wiele.” Prahlada 

powiedział: „Jak sobie życzysz.” Natychmiast charakter zszedł z Prahlady i połączył 

się z Indrą. Prahlada zdał się tym nie przejmować. Nieco później inny byt wyłonił 

się z Prahlady i opuścił go. Zaskoczony Prahlada spytał: „Kim jesteś?” Byt 

odpowiedział: „Reprezentuję twoje królestwo i bogactwa. Skoro charakter odszedł, 

królestwo i bogactwo też musi tak postąpić, dlatego opuszczam cię!” W ten sposób 

Prahlada stracił wszystko. Opowieść ta uczy, że gdy traci się charakter, traci się 

wszystko. 

Teraz załamany Prahlada zdał sobie sprawę z tego, co się stało. Modląc się żarliwie 

mówił: „Panie, nie dbam już o królestwo, bogactwa i wszystko inne, co straciłem. 

Chcę tylko mieć z powrotem charakter. To mi wystarczy.” W taki sposób Prahlada 

zrozumiał bardzo ważną rolę, jaką charakter odgrywa w życiu. W rzeczy samej 

charakter stanowi trzy czwarte życia człowieka. Prahlada modlił się do Boga o 
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przywrócenie charakteru. W tej sytuacji, doceniając gotowość Prahlady do oddania 

nawet swojego charakteru, aby dotrzymać danego słowa, Indra zwrócił mu dar, 

jaki otrzymał. Ta historia uczy o tym, jak fundamentalne i ważne w życiu są 

wartości i charakter. Charakter jest najważniejszy. Zachowanie rodzi się z 

charakteru. Gdy będziecie mieli dobry charakter, takie będzie też wasze zachowanie. 

Dobro kraju zależy od charakteru jego mieszkańców. Pomyślność narodowi 

przynoszą tylko ludzie z dobrym charakterem. 

Ucieleśnienia miłości! Przykładajcie najwyższą wagę rozwijaniu charakteru. Poza 

książkami, z których normalnie się uczycie, istnieje jedna księga, którą koniecznie 

musicie czytać. Jest to książka zwana świat! Wszystko, co chcecie wiedzieć i 

powinniście wiedzieć znajduje się w tej nadzwyczajnej książce. Oprócz książek 

potrzebujecie też nauczyciela. Kto jest najlepszym i największym nauczycielem? 

Wasze serce! Nie fizyczne serce, lecz to duchowe. Potrzebujecie też przyjaciela. Kto 

jest najlepszym z możliwych przyjaciół, jakiego moglibyście mieć? Bóg (głośne 

oklaski)! Biorąc Boga za przyjaciela, serce za nauczyciela, a świat za wielką księgę, 

zdobywajcie całą wiedzę, jaką pragniecie posiąść. Musicie opanować tę pustakę 

(książkę), korzystając ze swojej mastaki (głowy)! Książki drukowane na papierze nie 

są tak ważne jak książka złożona i napisana przez samego Boga. Jest ona dostępna 

wszędzie, dla każdego i zawsze i jest absolutnie bezpłatna. Zatem, nawet gdy 

zagłębiacie się w swoje zwykłe książki, pamiętajcie o swoim guru, sercu, i 

dopilnujcie, by zawsze mieć blisko siebie waszego prawdziwego przyjaciela, Boga. 

Sarwada sarwa kaleszu sarwatra Dajwa ćintanam 

(Wszędzie i zawsze myśl o Bogu). 

Bóg jest w was, z wami, nad wami, pod wami, wokół was i zawsze o was dba. Czy 

wiecie dlaczego? Ponieważ jest waszym najlepszym przyjacielem (głośne oklaski)! 

Wasi tak zwani docześni przyjaciele są zawsze samolubni i mają własne interesy, 

ale Bóg nie jest taki. On jest całkowicie wolny od pragnień i niczego nie oczekuje. 

On tylko pomaga, wspiera i ochrania. A w odpłacie chce tylko waszej miłości. On 

nie ma absolutnie żadnych pragnień. Jego serce przepełnia miłość i współczucie dla 

wielbicieli. Czy gdziekolwiek indziej można znaleźć taki skarb bezinteresownej 

miłości? 

 

Wszystko, co się zdarza, służy tylko waszemu dobru 

Studenci! Już od dzisiaj rozwijajcie święte uczucia, służcie swoim rodzicom, 

szanujcie starszych i przyjmijcie Boga na swojego przyjaciela. Mając Go za 

przyjaciela, z pewnością osiągniecie spełnienie życia. Z radością przyjmujcie 

wszystkie próby, jakim On może was poddać, pamiętając, że wszystkie one mają na 

celu wasze dobro. Obojętnie jak trudna lub bolesna okaże się próba, zawsze mówcie 

sobie: „To jest dobre dla mnie, to jest dobre dla mnie.” Musicie mieć pełną wiarę w 

to, że wszystko, co robi Bóg, jest tylko dla waszego dobra i pomyślności. Gdy 

chorujecie i przechodzicie operację, lekarz tnie was ostrym nożem. Nie robi tego z 

nienawiści do was, lecz dlatego, że chce was uleczyć. Pamiętajcie, że podobnie leczy 
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was Bóg powodowany miłością. Nie ma tu więc miejsca na zrzędzenie czy 

narzekanie. 

Studenci! Bądźcie świadomi tego, że człowiek ma w sobie wszelkie moce, o jakich 

można pomyśleć. Kriszna powiedział: 

Mamatma sarwa bhutantaratma. 

Znajduję się we wszystkich istotach. Powinniście naładować się poczuciem, że 

boska iskra jest obecna wszędzie i we wszystkich istotach. Jeśli będziecie szczerze 

pielęgnować takie rozumienie, niewątpliwie dostąpicie w pełnej mierze boskich 

mocy obecnych wewnątrz was. Z takim poczuciem człowiek może przeniknąć 

wszystkie otaczające go pięć kosz, czyli powłok. Właśnie dlatego mówi się: 

Dźantunam nara dźanma durlabham. 

(Spośród wszystkich żywych istot ludzkie narodziny są najrzadsze.) 

Skoro człowiek może mieć towarzystwo wewnętrznej boskości, po co miałby szukać 

złego towarzystwa na zewnątrz? Dlaczego musi stawać się niewolnikiem innych? 

Niewolnikiem trzeba się stać, ale w stosunku do Boga. Jednak to nie wszystko. 

Staraj się służyć słudze Pana, 

I pragnij pomagać Jego wielbicielowi. 

W ten sposób służ Bogu, 

A cały świat będzie służył tobie. 

Ale jeśli staniesz się niewolnikiem pragnień, 

Wtedy będziesz niewolnikiem całego świata. 

Panuj nad pragnieniami, 

Wtedy świat stanie się twoim niewolnikiem. 

Jedynym pragnieniem, jakie możecie mieć, jest pragnienie Boga. Wtedy Bóg będzie 

was cały czas chronił i w końcu wyzwoli was. 

 

Uświęcajcie okres młodości 

Studenci! Ten wasz wiek jest złoty. Nie bezcześćcie go. Dobrze wykorzystajcie tę 

złotą szansę i uświęćcie swoje życie. Nie marnujcie żadnej chwili. Stracony czas 

może wydać się tylko chwilą, ale w tym przelotnym momencie możecie stracić 

wszystko! Powiedzmy, że nawijacie przędzę w kłębek. Wykonujecie każdorazowo 

jedno koliste nawinięcie. Jeśli przypadkowo upuścicie kłębek, potoczy się on po 

podłodze i odwinie znaczną ilość przędzy. Widzimy więc, że jedna chwila nieuwagi 

może wiele kosztować. Zatem bądźcie zawsze uważni i korzystajcie z danej wam 

złotej sposobności. Tylko wtedy odniesiecie sukces. 

Ucieleśnienia miłości! Uczcie się pilnie. Nie szczędźcie starań na nabycie obranej 

świeckiej wiedzy. Ale nie poprzestawajcie na tym. Pamiętajcie: 

Świecka wiedza ma zapewnić przeżycie, 

Podczas gdy duchowa wiedza jest na życie! 



 
Seminaria Sai w Brindawanie 2000 
 
 

str. 75 
©Organizacja Sathya Sai   

Światowa wiedza jest z pewnością potrzebna, gdyż trzeba żyć na tym świecie. Ale 

duchowa wiedza jest transcendentalna. O ile świecka wiedza jest przydatna w życiu 

codziennym, duchowa wiedza służy przyszłemu życiu. Nie możecie odkładać 

nabywania duchowej wiedzy – musicie to robić teraz! Świecka wiedza napełni 

wam żołądek, natomiast ta duchowa napełni wasze serce. Jedna jest „lewa,” druga 

– „prawa.” Podczas marszu potrzebne są oba kroki – lewy i prawy; idziecie: lewa, 

prawa, lewa, prawa... Gdy przyjdzie czas odejść, zostawiacie za sobą „lewe” (ang. 

słowo left znaczy zarówno lewy, jak i zostawiony)! Możecie zabrać ze sobą tylko 

„prawe,” czyli wiedzę duchową. „Lewe” jest słabe, a „prawe” – silne, ale także 

właściwe (ang. słowo right znaczy prawe, ale też właściwe)! Ono również daje 

wam prawo do osiągnięcia Boga! W marszu przez życie bezsprzecznie potrzebne są 

kroki „lewe” i „prawe,” ale musicie dostrzegać różne zasługi, jakie przynoszą, oraz 

ich różną użyteczność. Oto w jaki sposób normalne życie musi być łączone z 

duchowością. 

Ucieleśnienia miłości! Zawsze myślcie o Bogu, stale recytujcie Jego imię i 

wyśpiewujcie Jego chwałę na bhadźanach, gdy to tylko możliwe. Szerzcie po całym 

świecie wielkość i chwałę bhadźanów. 

Na końcu dyskursu Bhagawan zaśpiewał w dwa bhadźany: Gowinda Kriszna 

wittale ... i Wahe guru ... 

20 maja 2000 r.. 
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8. Przesłanie Buddy3 

 
 

Im bardziej pocierasz drewno sandałowca, 

Tym intensywniejszy wydziela ono zapach; 

Im dłużej żujesz trzcinę cukrową, 

Tym słodszy daje smak; 

Im bardziej podgrzewasz złoto, 

Tym jaśniej ono błyszczy. 

Tak samo, zgryzoty tylko uwydatniają  

dobroć szlachetnych dusz. 

 

Ucieleśnienia miłości! 

Im bardziej kocha się bliźniego, tym większą odczuwa się błogość. Im bardziej 

kochacie innych, tym szczęśliwsi jesteście. Dlatego, jeśli chcecie być stale szczęśliwi, 

musicie stale kochać wszystkich. Miłość jest królewskim traktem do Boga. 

Najlepszą drogą do Boga jest kochanie wszystkich i służenie wszystkim. Takiej 

lekcji udzielał ludzkości Budda. 

 

Ahinsa jest najwyższą z dharm 

Buddyści recytują następujące mantry: 

Buddham śaranam gaććhami. 

Dharmam śaranam gaććhami. 

Sangham śaranam gaććhami. 

(W Buddzie znajduję schronienie. 

W dharmie znajduję schronienie. 

W społeczeństwie znajduję schronienie.) 

Te trzy maksymy wskazują, że należy, po pierwsze, wyostrzyć intelekt (buddhi) i 

zdolność duchowego rozróżniania. Następnie intelekt należy używać w służbie 

społeczeństwu (sangham). I, po trzecie, służba musi opierać się na dharmie, czyli 

prawości. Jeśli przestrzega się tych trzech kroków, poprowadzą one do błogości. 

Nigdy w żaden sposób nie rańcie żadnego żywego stworzenia. Zawsze pomagaj, 

nigdy nie rań – oto esencja nauczania Buddy. 

Ahinsa paramo dharmah 

(Niekrzywdzenie to najwyższa dharma). 

Nigdy, przenigdy nie wolno drugiej osobie szkodzić lub ją ranić myślą, słowem 

bądź czynem. Możecie zastanawiać się: „Czy to możliwe?” Tak, to możliwe, pod 

                                                           
3 Ten dyskurs został wygłoszony podczas święta Budda Purnima, kiedy wielbiciele-buddyści z kilku 

krajów obchodzili je w boskiej obecności. 
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warunkiem, że macie mocne postanowienie. Na tym świecie nie ma nic, czego nie 

można osiągnąć mając stanowczość i absolutną determinację. Wielką przeszkodą w 

osiąganiu celu jest strach. Gdy zrozumiecie, że ta sama boskość mieszka we 

wszystkich, nigdy już nie będziecie się bać niczego ani nikogo. 

Prahlada widział jedność w różnorodności. Jasno postrzegał Narajanę jako podłoże 

wszystkiego w stworzeniu i z radością poddał się Mu. Zrozumiał, że Bóg jest 

wszechobecny. Jego ojciec Hiranjakaśipu stanowił jego przeciwność. On postrzegał 

różnorodność w jedności i uległ ułudzie mnogości form i nazw w stworzeniu. 

Formy te są przelotne, podczas gdy Bóg reprezentuje wieczną prawdę. 

Boga nazywa się rozmaicie, a najwyższym i najlepszym określeniem jest 

Śaććidananda (Sat-ćit-ananda). Sat oznacza to, co jest niezmienne we wszystkich 

czasach – w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ścisłe przestrzeganie prawdy 

pozwala doświadczyć tego sat. Ćit znaczy pełna świadomość, czyli kompletna 

wiedza. To ono pozwala doświadczać boskości we wszystkich jej aspektach. Gdy 

doświadczy się sat i ćit, automatycznie przyjdzie ananda, czyli błogość. 

Każdy chce być szczęśliwy. To pragnienie jest czymś naturalnym i wynika z faktu, 

że prawdziwą naturą człowieka jest błogość. Błogość jest Bogiem, ale człowiek tego 

nie rozumie. Nie rozumie, że pochodzi od Boga, że czynnikiem sprawczym życia jest 

Bóg i że ostatecznym celem człowieka jest także Bóg. Człowiek rodzi się z anandy, 

podstawą jego życia jest ananda i jego celem jest także ananda. Prawdę mówiąc, 

nie jest trudno zrozumieć, co jest podstawą życia i jaki powinien być cel życia. 

Celem powinna być błogość i należy dążyć do niej jak najżarliwiej. Ludzkie ciało 

jest tymczasowe. Przyjemność, jakiej ono dostarcza, jest też ulotna. Dlatego trzeba 

szukać tego, co jest trwałe, tzn. Boga, albo – co jest tym samym – błogości. 

Bezsensowne jest szukanie tej błogości za pomocą środków, które są nietrwałe. 

Ciało może dać tylko przyjemność cielesną, a umysł w najlepszym przypadku może 

dostarczyć zadowolenia mentalnego. Jednak te uczucia nie reprezentują błogości. 

Budda opuścił dom w poszukiwaniu tajemnicy anandy. Podczas wędrówki 

zobaczył martwe ciało, starego człowieka i chorego człowieka. Ich widok sprawił, 

że zaczął głębokie dociekania. Zrozumiał, że śmierci nie da się uniknąć. Starość też 

jest nieunikniona jako naturalne następstwo dzieciństwa, młodości i średniego 

wieku. Takie zmiany są nieodłącznym składnikiem fizycznego świata, który sam 

jest przemijający. Zmiany te są naturalne i nie powinny niepokoić czy poruszać. 

Budda zastanawiał się: „Jaka jest przyczyna śmierci? Dlaczego ludzi dotyka starość i 

choroby?” Po głębokich przemyśleniach Budda doszedł do wniosku, że ciało jest jak 

bańka na wodzie, a choroby ciała mają źródło w umyśle. We współczesnym języku 

powiemy, że psychologiczna postawa danej osoby określa jego działania i 

zachowanie. 

Wisznu jest wszechobecny. Jest potężny. W człowieku reprezentuje Go umysł. 

Umysł jest więc bardzo potężnym narzędziem w posiadaniu człowieka. Z ciała 

musimy korzystać wraz z umysłem, aby doświadczyć boskości i nie kierować się ku 
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innym działalnościom. Przyjemność i ból, radość i smutek, dobro i zło występują w 

życiu naprzemiennie i w sposób nieunikniony. Nie należy dawać się im zwieść. Ale 

człowiek oszukuje siebie dwoistością, przez co nie urzeczywistnia wszechobecności 

Pana, mimo odprawiania niezliczonych jadźń i jag (obrządków ofiarnych) i 

rozmaitych form rytualnego oddawania czci. 

Budda któregoś dnia w swoich wędrówkach trafił do pewnej wioski. Jej 

mieszkańcy odprawiali jadźnię i w ramach tych obrządków przygotowywali się na 

ofiarowanie zwierzęcia. Widząc to, Budda poradził wieśniakom, aby tego nie robili. 

Powiedział: „Nie wolno krzywdzić żadnej żywej istoty, ponieważ w nich wszystkich 

mieszka Bóg.” 

Iśanah sarwa-widjanam. 

Iśwarah sarwa-bhutanam. 

(Pan to wszelka mądrość. 

Bóg w każdej istocie.) 

Bóg to mądrość; Bóg mieszka we wszystkich istotach. Budda dodał: „Oto czego się 

nauczyłem: Bóg mieszka we wszystkim, dlatego jednostka jest Bogiem, a Bóg – 

jednostką. Zatem zabijać to zwierzę jest złem.” Prowadzący kapłan odpowiedział na 

to: „Nie zabijamy tego zwierzęcia – my ofiarujemy mu wyzwolenie.” Rozbawiony 

tą odpowiedzią Budda stwierdził: „Ofiarujecie temu zwierzęciu wyzwolenie, o które 

nie prosiło. Dlaczego w takim razie nie wyzwolicie osoby, która o to prosi? Twój 

argument nie ma podstawy w świętych pismach. Żadna Weda nie zaleca tego, o 

czym mówisz. Twoje twierdzenie jest fałszywe. Czy sądzisz, że wyzwoleniem można 

obdarzyć przez wyrządzanie krzywdy, zadawanie bólu i ranienie? Nie! Twój ojciec, 

matka, żona i syn – wszyscy oni pragną wyzwolenia. Dlaczego nie złożysz ich w 

ofierze, dając im wyzwolenie, którego chcą? Jesteś tak chętny do wyzwolenia 

zwierzęcia, które go nie pragnie, ale nie chcesz wyzwolić bliźnich, którzy są go 

złaknieni. Jakże wypaczona jest to logika! To, co zamierzasz zrobić, jest najcięższym 

z grzechów. Nigdy nie sprawiaj bólu, nie rań ani nie zabijaj żywej istoty.” W ten 

sposób Budda przekazał naukę: 

Ahinsa paramo dharmah 

(Ahinsa jest najwyższą z dharm). 

Pierwiastek miłości obecny w człowieku w sposób wrodzony jest też obecny we 

wszystkich istotach, włącznie z ptakami i zwierzętami. Dlatego musimy jednakowo 

cenić życie wszystkich istot. Dzielcie się ukrytą w was miłością nie tylko z bliźnimi, 

ale też ze wszystkimi stworzeniami w przyrodzie. Jest to prawdziwa uniwersalna 

zasada miłości. Tylko taka zasada powinna być podstawą życia człowieka. 

 

Prawdziwe znaczenie wyzwolenia 

Ludzie mają dziwne pojmowanie wyzwolenia, wyobrażając sobie, że chodzi o 

pójście do nieba i wieczne tam przebywanie. Wyzwolenie tego nie oznacza. 

Oznacza ono osiągnięcie bezinteresownej miłości, która jest stała, nie słabnie i jest 
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pełna. Do osiągnięcia takiego stanu należy dążyć. Prawdziwie wyzwolonym jest 

tylko ktoś, kto osiągnie taki stan. Przez wzgląd na wyzwolenie poszukiwacze 

próbują rozmaitych duchowych ścieżek. Wszystkie takie praktyki w najlepszym 

przypadku mogą dać chwilowe zadowolenie. Tylko ścieżka czystej miłości może 

naprawdę doprowadzić was do celu i obdarzyć stałą błogością. 

Znacie dziewięć tradycyjnych ścieżek oddania: śrawanam – słuchanie o chwale 

Pana, kirtanam – śpiewanie o Jego chwale, Wisznu smaranam – pamiętanie Pana, 

padasewanam – masowanie Jego stóp, wandanam – pozdrawianie Go, arćanam – 

oddawanie Mu czci, dasjam – służenie Mu, sakhjam – przyjaźnienie się z Nim i 

atma niwedanam – pełne poddanie. Jeśli ścieżki te praktykuje się na pamięć, 

przyniosą wam nie więcej niż tymczasowe zadowolenie. Jeśli chcecie wyzwolenia, 

takim dążeniom musi towarzyszyć rzeka miłości. Obojętnie jaką obierzecie ścieżkę, 

musi kryć się za nią czysta miłość. W rzeczy samej, tak musi być w przypadku 

każdego innego duchowego przedsięwzięcia. Wszystko powinno się robić z miłości 

do Boga i dla Boga. Wtedy jest to prawdziwe oddanie. Bhakti (oddanie) nie 

oznacza tylko recytowania Imienia, rytualnego oddawania czci, studiowania Wed 

itd. Wszystkie takie działania reprezentują tylko jeden aspekt oddania. Prawdziwe 

oddanie to bezpośredni przepływ miłości od was prosto do Boga. Bezwarunkowa i 

bezinteresowna miłość do Boga jest prawdziwym oddaniem. Oddawanie czci Bogu 

musi być całkowicie wolne od jakichkolwiek żądań, w szczególności od spełnienia 

doczesnych pragnień i oczekiwania przyziemnych nagród. Ale ludzie zawsze oddają 

cześć Bogu, mając na uwadze liczne korzyści. To nie jest prawdziwe oddanie. 

Musicie ofiarować Bogu czystą i bezinteresowną miłość. Tylko taka miłość zapewni 

wyzwolenie. W istocie, miłość taka jest już wyzwoleniem, gdyż wyzwala was ze 

światowych pragnień. Jak Swami często mówi, moksza to mohakszaja, czyli 

wyzwolenie to uwolnienie z przywiązań. 

 

Jeden Bóg, ale wiele imion 

Czystej miłości nie da się nauczyć z książek. Inni też nie mogą jej nauczyć. Musi ona 

wypływać z głębokiego wnętrza. Wasze serce jest źródłem wiecznej radości i 

wiecznej błogości. Wy sami jesteście ananda nilajam, czyli miejscem zamieszkania 

błogości. Tę miłość pochodząca z waszego serca należy ofiarować Panu. Niedawno 

Swami powiedział: 

Deho Dewalajah prokto; dźiwo dewah sanatanah 

(Mówi się, że ciało to mieszkanie Boga; zamieszkujący w nim duch jest wieczny). 

Ciało jest świątynią, a sam Bóg jego mieszkańcem. Ten sam Bóg mieszka we 

wszystkich ciałach. Dlatego musicie kochać innych tak samo jak siebie. Tu (Swami 

wskazuje na siebie) jest ciało i tam (Swami wskazuje inną osobę) też jest ciało. Ciała 

mogą być różne, ale Bóg wewnątrz nich jest ten sam. Jakiegoś człowieka jego syn 

nazywa ojcem, synowa – teściem, a wnuki – dziadkiem. Jednostka jest ta sama, ale 

sposób zwracania się do niej przez różnych ludzi jest różny. Podobnie, temu 

samemu Bogu wyznawcy różnych religii nadają różne imiona. Nazywają Go 
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Allachem, Jezusem, Ramą, Kriszną, Buddą itd. Chociaż imiona są różne, Bóg jest 

jeden i ten sam. Dlatego w rzeczywistości nie ma miejsca na spory między ludźmi 

należącymi do różnych religii. Możecie zwracać się do Boga po imieniu, jakie sobie 

wybraliście, ale wszystkie takie zwroty trafiają do tego samego celu. Cel jest jeden i 

Bóg jest jeden.. Tak więc, nie powinno być różnic opinii w sprawie Boga. W rzeczy 

samej: 

Sarwa dźiwa namaskaram Keśawam prati gaććhati. 

(Pozdrowienia kierowane do wszystkich istot docierają do Keśawy, Boga.) 

Niezależnie komu oddajecie honory i kogo pozdrawiacie, dociera to do samego 

Boga. Ponieważ ten sam Bóg mieszka we wszystkich, nie ma miejsca na spory 

oparte o kasty, wyznania, rasy itd. Jak powiedział wicepremier spraw 

zagranicznych Śri Lanki (który przemawiał wcześniej), wszyscy należymy do tej 

samej kasty ludzkości. 

Istnieje tylko jedna kasta, kasta ludzkości, 

Istnieje tylko jedna religia, religia miłości, 

Istnieje tylko jeden język, język serca 

I istnieje tylko jeden Bóg, który jest wszechobecny. 

Temu jedynemu Bogu możecie nadać dowolne imię. Nadano Mu wiele imion, ale 

faktycznie Bóg nie ma żadnego tego rodzaju imienia. Jest bezimienny i bez formy. 

Jest On czystą świadomością i czystą energią. Ta boska energia i świadomość są 

obecne w was. Musicie korzystać z tych nadzwyczajnych mocy i zdolności w 

sposób pełen czci i tylko w świętych celach. 

 

Od premy do purnam – od czystej miłości do pełni 

Bóg obdarzył was błogosławieństwem czystej miłości, ale na skutek światowych 

czynników i waszych zwyczajów odżywiania, jak również stylu życia, ta miłość 

ulega zanieczyszczeniu. Ulega ona degradacji kamą, krodhą, lobhą, nohą, madą i 

matsarją (żądzą, złością, chciwością, przywiązaniami, arogancją i zazdrością). Te 

odchylenia i zanieczyszczenia boskiej mocy, które dzisiaj powszechnie widać, są w 

całości wynikiem niewłaściwego odżywiania się. Sattwiczne pożywienie stanowi 

właściwą dietę dla człowieka, gdyż tylko ono rozwija dobre, szlachetne i pobożne 

skłonności. Budda jadł tylko pożywienie sattwiczne, co z czasem doprowadziło go 

do rozkwitu buddhi, czyli intelektu, w całej jego krasie. Wedy oświadczają: 

Ćandrama manaso dźatah, ćakszo surjo adźajatah 

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

Księżyc jest bóstwem kierującym umysłem, podczas gdy Słońce kieruje widzeniem. 

Księżyc jako ciało niebieskie nie świeci własnym światłem – świeci odbitym 

światłem słońca. Światło jest to samo – powstaje w słońcu i zostaje odbite przez 

księżyc. Jednak, o ile bezpośrednie światło ze słońca jest jasne i olśniewające, 

światło odbite od księżyca jest łagodne i przyćmione – jest chłodne dla oka. 
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Światło słoneczne reprezentuje dźńanę, czyli duchową mądrość, a to księżycowe – 

premę, czyli miłość. 

Wiecie jak rodzi się owoc. Zaczyna się od kwiatu, potem powstaje zalążek owocu, 

który rośnie do postaci niedojrzałego owocu i w końcu staje się słodkim owocem. 

Kwiat, zalążek i dojrzały owoc reprezentują różne etapy ewolucji tej samej rzeczy. 

Podobnie, w drodze do Boga karma marga, bhakti marga i dźńana marga (ścieżka 

czynu, oddania i mądrości) reprezentują różne aspekty tego samego ukrytego 

pierwiastka. Pierwiastkiem tym jest prema, a trzy wymienione ścieżki to trzy różne 

sposoby okazywania miłości Bogu. Prema jest fundamentalna, i to na niej 

powinniście się skupiać. Musicie rozwinąć z jednej strony skromność, a z drugiej – 

boskie uczucia. Święto Budda Purnima obchodzi się, aby przypomnieć, że prema 

jest drogą do purnam, czyli pełni. 

 

Unikajcie pochlebiania 

Budda wędrował po całej tej ziemi, tłumacząc ludziom, aby podążali ścieżką boskiej 

miłości. Z czasem opadł z sił. Kiedyś więc, gdy zatrzymali się w pewnej wiosce, 

postanowił trochę odpocząć, a uczniów poprosił, aby przemawiali do wieśniaków 

zamiast niego. Jeden z uczniów, uszczęśliwiony otrzymaną szansą, w swoim 

entuzjastycznym wystąpieniu powiedział: „Budda to osoba pełna miłości, mądrości 

i współczucia. Tak wzniosły człowiek nigdy wcześniej się nie narodził, ani nie 

urodzi się w przyszłości.” Mieszkańcy wioski byli zachwyceni tymi słowami i 

reagowali na nie głośnymi oklaskami. Odpoczywający Budda usłyszał co się dzieje. 

Wyszedł ze swojego pokoju, podszedł do ucznia, dał mu znak, aby przestał mówić i 

spytał: „Synu, ile masz lat?” Uczeń odpowiedział: „Panie, mam dwadzieścia pięć 

lat.” Budda następnie spytał: „Jakie miejsca odwiedziłeś?” Uczeń wymienił miejsca. 

Wtedy Budda powiedział: „Jesteś młody i niedoświadczony i widziałeś tak 

niewiele ze świata. Jak z tak ograniczoną wiedzą możesz utrzymywać, że nikt taki 

jak ten Budda nigdy wcześniej się nie urodził albo że nigdy takiego kiedyś nie 

będzie? Nie znasz przeszłości ani przyszłości. Nie wiesz wszystkiego nawet o 

teraźniejszości. Jak więc możesz autorytatywnie wypowiadać się o przeszłości i 

przyszłości? Mówiąc w ten sposób, jak to zrobiłeś, obnażasz tylko swoją kompletną 

ignorancję.” Potem Budda oświadczył: „Wiele wielkich dusz rodziło się w 

przeszłości i wiele urodzi się w przyszłości. Nikt nie może zaprzeczyć tej prawdzie.” 

Budda nie lubił pompy, wystawności i pochlebiania. Był prosty, zawsze spokojny, 

czysty, skromny i zawsze pełen miłości oraz współczucia. Tylko osoba równie pełna 

miłości może docenić jego wielkość. 

 

Tylko praktyka prowadzi do błogości 

Ucieleśnienia miłości! Nie wystarczy być szczęśliwym tylko w tym dniu Budda 

Purnimy. Musicie móc przeżywać błogość cały czas, a możecie do tego dojść przez 

przestrzeganie nauk Buddy. Obecnie ludzie są bohaterami w przemawianiu z 

trybun, ale zerami, jeśli chodzi o praktykę. O wiele ważniejsze jest przekładanie 
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nauk Buddy na praktykę niż wygłaszanie sugestywnych mów. Jest to właściwa 

droga do cieszenia się szczęściem. Jest to też właściwy sposób na okazanie Buddzie 

szacunku i czci. 

Nauki Buddy są wzniosłe, wysublimowane i święte. Jego najważniejsza nauka 

zawiera się w stwierdzeniu: 

Ahinsa paramo dharmah 

(Niekrzywdzenie najwyższą dharmą). 

Ahinsa jest najwyższą ze wszystkich dharm. Budda mocno i z wielką siłą to 

podkreślał. Zalecał też święte patrzenie. Mówił: „Święte widzenie jest konieczne dla 

czystego życia. Powinniście pielęgnować samjak driszti i samjak śrawanam 

(właściwe patrzenie i właściwe słuchanie).” W pojęciu Buddy wszystko powinno 

być czyste i święte. Gdy wrzucicie kamyk do studni, powstają fale, które biegną do 

ścian. Podobnie, gdy wrzucicie kamyk dobrej myśli do studni serca, wytworzone 

fale rozejdą się po całym ciele. Gdy dojdą do oczu, pobudzą czyste widzenie. Gdy 

dojdą do uszu, dostroją je do świętych dźwięków. Gdy dotrą do rąk, one ruszą do 

dobrych działań. W ten sposób, gdy te fale rozchodzą się po całym ciele, zaczyna się 

symfonia świętych akcji. Zatem, dobre i szlachetne myśli są fundamentem świętej 

działalności. 

Oto jak wielkie są nauki Buddy. A jak wy na nie odpowiadacie? Niewątpliwie 

wszyscy czytacie książki z jego naukami, ale z chwilą odłożenia książki, wszystkie te 

nauki idą w zapomnienie. Pamiętajcie, że zapach drewna sandałowego można 

odczuwać tylko wtedy, gdy drewno to jest ciągle tarte. Słodyczy trzciny cukrowej 

można w pełni doświadczać tylko wtedy, gdy trzcinę tę się dobrze przeżuwa. 

Podobnie, święte nauki mogą prowadzić do błogości tylko wtedy, gdy się je ciągle 

praktykuje. Wielcy ludzie przeszłości pozostawili po sobie niezliczone nauki, 

których należy przestrzegać, a sobą przedstawiają oni przykłady, które powinniśmy 

kopiować. Wystarczy, jeśli zastosujecie w praktyce jedną czy dwie z tych wielkich 

nauk przeszłości. 

 

Uświęcajcie czas, nie marnujcie go 

Bóg obdarzył was czasem. Po co? Abyście mogli go uświęcać. Ale czy wy to robicie? 

Zastanówcie się i oceńcie, ile czasu marnujecie. Czas to Bóg – nie marnujcie czasu. 

Stracony czas to stracone życie. Dzisiaj ludzie marnują swój czas na wszelkie 

możliwe sposoby. Znajdują czas na pozostawanie przyklejonym do odbiornika 

telewizyjnego, ale nie mają czasu na służbę lub robienie czegoś świętego. Dlaczego 

musicie tracić czas na bezużyteczne działania? Dlaczego nie możecie wykorzystywać 

tego czasu na działania dobroczynne i służebne? Właśnie to robił Budda, stale 

służąc innym. Gdy nadszedł czas porzucenia ciała, miał przy sobie drobną monetę. 

Za monetą tą kryje się pewna historia. Aby zadowolić Buddę, królowie i władcy 

budowali dla niego wielkie domy mieszkalne. Ale to Buddę nie cieszyło. Któregoś 

dnia przyszła do niego starsza kobieta i powiedziała: „Jestem biedna i nie mam 
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wiele pieniędzy. Ale kocham cię i pragnę coś ci dać. Mam tę drobną monetę. 

Przyjmij ją jako moją ofiarę.” Budda bardzo się tym ucieszył. Ilość była niewielka, 

ale serce dawcy było wielkie i pełne miłości. Wielkie sumy darowane z pompą i 

ostentacją niewiele się liczą – mały dar przekazany z czystej miłości jest o wiele 

cenniejszy. Jak Swami często mówi, łyżeczka krowiego mleka jest lepsza niż beczka 

mleka oślego. 

Pewnego razu Budda odpoczywał w lesie. Był sam. Przyszedł do niego straszny 

demon i powiedział: „Jestem bardzo głodny. Czy jesteś gotowy stać się moim 

posiłkiem?” Budda uśmiechnął się i odrzekł: „Jestem gotowy! Śmierć wcześniej czy 

później na pewno przyjdzie. Czemu więc nie miałbym umrzeć dzisiaj, zwłaszcza jeśli 

mogę zaspokoić twój głód?” Nigdy nie obawiajcie się śmierci, gdyż jest ona czymś 

pewnym – nikt nie może jej uniknąć. Budda nie bał się śmierci, dlatego był gotów 

stać się posiłkiem dla demona. W chwili, gdy demon usłyszał tę odpowiedź, 

zamienił się w gołębia i stwierdził: „Okazałeś gotowość do wielkiego poświęcenia. 

Od teraz ja też będę wszędzie rozpowszechniał twoje przesłanie.” 

 

Bóg i miłość nie są czymś różnym 

Nauki Buddy opierały się o pierwiastek miłości. To samo odnosi się do nauk Sai. 

Miłość jest podstawą wszystkich inkarnacji. Nikt nie stara się zrozumieć tej 

fundamentalnej prawdy. Musicie rozwijać bezinteresowną miłość. Jeśli tak 

postąpicie, będziecie mieli cały świat pod kontrolą. Ta miłość jest błoga i słodka.  

Słodycz nektaru może mieć granice, ale słodycz boskiej miłości ich nie ma. Ona 

wykracza poza wszelkie granice, nie da się jej opisać – można jej tylko doświadczyć. 

Budda odkrył tę miłość, doświadczył jej i stał się jednym z nią. Bóg i miłość nie są 

czymś różnym. 

Bańka rodzi się w wodzie. 

Rośnie i żyje w wodzie 

I ostatecznie łączy się z wodą. 

Człowiek jest taką bańką, 

A Bóg jest wodą! 

Człowiek jest bańką zrodzoną z wody, a tą wodą jest Bóg. Jednostka jest Bogiem, a 

Bóg – jednostką. Nie są oni odrębni, jak ludzie sobie to wyobrażają. 

Ucieleśnienia miłości! Traktujcie wszystkich jako po prostu różne formy Boga. 

Rodzice nadają wam imię i to imię drukujecie na wizytówkach. Wizytówka, którą 

przedstawicie Bogu nie ma zawierać tak nadanego wam imienia i nazwiska, lecz 

miłość. Gdy pokazujecie swoją wizytówkę innej osobie, ta osoba będzie 

rozpoznawała was po imieniu i nazwisku oraz adresie na wizytówce. Bóg 

natomiast uznaje tylko miłość, miłość, miłość! 

Zaczynaj dzień miłością, 

Spędzaj dzień z miłością, 
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Kończ dzień miłością. 

Oto droga do Boga. 

(Głośne oklaski!) Zatem, poczynając od dzisiaj, od tego pomyślnego dnia Budda 

Purnima, ochoczo rozwijajcie swoją miłość do Boga. Głoście i rozpowszechniajcie 

bezinteresowną miłość. Nie ma większego duchowego propagowania niż sama 

miłość. Studia świętych pism mogą uczynić kogoś uczonym, ale nie mądrym. Kto 

jest prawdziwym uczonym? Kto jest prawdziwie mądry? Uczonym i mądrym 

można nazwać tylko kogoś, kto jest doskonale zrównoważony i spokojny we 

wszystkich sytuacjach. Ludzie studiują książki, twierdzą, że opanowali wszystkie 

teksty i ogłaszają się wielce uczonymi. Takie samochwalstwo i wyrażanie uznania 

dla siebie jest jasną oznaką ego. Ego jest bardzo niebezpieczne, gdyż niechybnie 

pociągnie człowieka do ruiny. Jaki pożytek z samego studiowania? Czy ci uczeni 

praktykują chociaż cząstkę z tego, co przestudiowali? Wątpliwe. Uczoność nie 

ochroni was, ani nie zbawi – może to zrobić tylko miłość. 

Czysta miłość jest jak dobrze wybrukowana jednokierunkowa droga bez ograniczeń 

prędkości. Możecie popędzić po niej do Boga z dowolnie obraną prędkością. Rzeki 

też ilustrują tę zasadę. Wszystkie rzeki spływają wartko z gór. Płyną dokądś bystro. 

Dokąd? Do oceanu. Robiąc to przepływają nad głazami i skałami, zgrabnie omijając 

wszystkie przeszkody. Nigdy nie zatrzymują się i stale podążają ku celowi. Życie 

musi być rzeką śpieszącą ku oceanowi zwanemu Bóg. Przepływ nigdy nie powinien 

ustawać czy załamywać się. Pokonując wszystkie przeszkody, musicie ciągle 

kierować się ku Bogu. Tym powinna się cechować wasza duchowa podróż. Miejcie 

silną wolę, bądźcie stanowczy, zdecydowani i szczerzy. Nie macie zostawiać 

żadnego miejsca na słabość. Jeśli wasze patrzenie, słuchanie, myśli, uczucia i czyny 

będą dobre, będziecie doświadczać wyłącznie błogości. 

 

Słuchajcie przykazań Boga i szerzcie miłość 

Ucieleśnienia miłości! Nie musicie udawać się na poszukiwania Boga – On 

przyjdzie w poszukiwaniu was. Bóg nie mieszka w świątyniach, meczetach czy 

kościołach. Są to budowle wzniesione przez człowieka. Bóg mieszka w świątyni, 

którą sam zbudował dla siebie, a jest to ludzkie ciało. Ludzkie ciało jest żywą 

świątynią, chodzącą świątynią i mówiącą świątynią. Żadna świątynia stworzona 

przez człowieka nie może dorównać w mocy i świętości świątyni zbudowanej przez 

Boga. Świątynia ta nie została zbudowana z cegieł i cementu. Nie zaprojektował jej 

żaden ludzki architekt i nie zbudował żaden inżynier. Powstała z woli Boga. 

Musicie traktować swoje ciało jako cenny i święty dar od Boga i ochraniać go. 

Przestrzegajcie nakazów Boga i angażujcie się w święte działania. Jak tylko 

możecie, rozpowszechniajcie miłość, a także roznoście zapach atmicznego 

pierwiastka. 

 

Ciało i głowa muszą kierować się ku Bogu 

Śariramadjam khalu dharma sadhanam  
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(Ciało dane jest zaprawdę jako źródło prawości). 

Ciało otrzymaliście w celu kroczenia ścieżką dharmy. Człowiek nie rodzi się, by jeść, 

pić i bawić się. Oczywiście, pożywienie jest niezbędne dla podtrzymania życia. 

Bhikszannam deha rakszanartham, wastram śita niwaranam 

(Pożywienie z jałmużny służy ochronie ciała, ubranie jest na złą pogodę). 

Przewodnią zasadą powinno być to, że jedzenie jest dla podtrzymania życia, a 

ubranie – dla okrycia ciała. Pożywienie i głowa powinny prowadzić was tylko do 

Boga i nigdzie indziej. Między pożywieniem, głową i Bogiem musi istnieć 

doskonała harmonia. Głowa sama sobą nie stanowi wartości. Ilustruje to 

następujące opowiadanie. 

Władca Aśoka jechał kiedyś przez las. Zobaczywszy buddyjskiego mnicha, zsiadł z 

konia i pokłonił się do stóp mnicha. Minister, który towarzyszył Aśoce, był 

zszokowany. Zastanawiał się: „Jak tak wielki człowiek może kłaniać się przed kimś 

tak skromnym jak asceta?” Niemniej, powstrzymał się przed wyrażeniem swoich 

wątpliwości. Później, gdy wrócili do pałacu, minister delikatnie poruszył ten temat. 

Powiedział: „Cesarzu, jak ktoś tak wielki i inteligentny jak ty może składać głowę 

na stopy nieznaczącego mnicha?” Aśoka tylko się uśmiechnął, nie odpowiadając. 

Kilka dni później wezwał ministra i od niechcenia rzucił: „Znajdź głowy owcy, 

kozła i człowieka i spróbuj sprzedać te trzy głowy na targowisku. Potem przyjdź i 

złóż raport.” Minister był zaskoczony tym bardzo szczególnym poleceniem, ale w 

końcu rozkaz to rozkaz, szczególnie gdy pochodzi wprost od władcy. Zdobył takie 

trzy głowy i próbował sprzedać je na targowisku. Udało mu się znaleźć kupca na 

głowy owcy i kozła, ale nikt nie chciał kupić ludzkiej głowy. Minister wrócił do 

władczy i zameldował, jak sprawy się miały. Aśoka powiedział: „Skoro nikt nie 

chce kupić ludzkiej głowy, oddaj ją za darmo.” Minister udał się ponownie na targ, 

ale ku jego rozczarowaniu, nikt nie chciał głowy nawet za darmo. Przyszedł więc do 

pałacu i powiedział to Aśoce. Ten uśmiechnął się i oznajmił: „Pamiętasz, jak 

sprzeciwiałeś się, gdy złożyłem głowę na stopy mnicha? Teraz sam stwierdziłeś, że 

ludzka głowa nie ma wartości! Głowa nie jest wieczna. Ale ciebie poruszyło to, co 

zrobiłem. Chociaż głowa nie ma wartości, gdy jest składana u stóp osoby 

szlachetnej, przynosi błogosławieństwa i łaskę. Chciałem, żebyś właśnie to 

zrozumiał.” 

Darśanam papa naśanam 

Sparśanam karma wimoćanam 

Sambhaszanam sankata naśanam 

(Widok Pana zmazuje grzechy, 

Dotknięcie Pana zrywa karmiczne więzy, 

Rozmowa z Panem usuwa trudności). 

Aśoka ciągnął dalej: „W chwili, gdy moja głowa musnęła stopy mnicha, wszystkie 

moje grzechy zostały zmazane.” Stopniowo mądrość zaświtała w głowie ministra. 
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Uświadomcie sobie użyteczność ciała, póki żyjecie. Gdy żyjecie i posiadacie ciało, 

możecie mieć darśan, sparśan i sąmbhaszan, czyli możliwość zobaczenia Pana, 

dotknięcia Go i rozmawiania z Nim. Czy możecie je mieć, gdy ciało odejdzie? Nie 

jest to możliwe! Świat może nie dać wam tego, co chcecie, ale od Pana 

niewątpliwie możecie otrzymać wszelkie dobre rzeczy, których pragniecie. 

 

Postanówcie stosować się do nauk Buddy 

Ucieleśnienia miłości! Wszyscy przybyliście tutaj z wielkim oddaniem. Wasza 

szczerość jest godna pochwały. Musicie postanowić, że będziecie przestrzegać nauk 

Buddy. Był on szlachetną duszą. Najlepszym sposobem świętowania Budda 

Purnimy jest zastosowanie w praktyce nauk tego świętego. Nie wystarczy być 

szczęśliwym tylko podczas tego święta. Musicie doświadczać radości przez ciągłe 

przeżywanie doświadczeń tego świętego dnia. Krowa najpierw pasie się, potem 

siada i spokojnie przeżuwa to, co wcześniej zjadła. Skoro zwierzę może tak 

postępować, czy człowiek nie może robić tego samego w stosunku do nauk, które 

nabył? Gdy wrócicie do domu, przemyślcie to, czego nauczyliście się dzisiaj. 

Wielokrotnie przypominajcie sobie przeżycia, których doświadczyliście dzisiaj. Jest 

to sposób na przetrawienie tego, czego się nauczyliście, a także na bycie 

szczęśliwym. Tylko gdy tak postąpicie, wasz przyjazd do tego miejsca stanie się 

warty zachodu. Nie powinniście zapomnieć tych lekcji z chwilą wyjazdu z tego 

miejsca. 

Duchowe lekcje muszą wsiąknąć w waszą krew i rozchodzić się wszędzie. Bóg ma 

szczególne imię Rasowajsaha. Znaczy ono, że Bóg jest obecny w ludzkim ciele jako 

boska esencja. Ta boska esencja rozchodzi się po całym ciele – jest w każdym członku i 

narządzie. Dlatego Boga nazywa się też Angirasa. Anga znaczy część, członek. Zatem 

Angirasa określa tego, który przenika wszystkie części ciała, nasycając je boską mocą i 

esencją. Bóg znajduje się w was jako Angirasa, Wy myślicie, że dbacie o siebie i 

ochraniacie siebie. To nieprawda! W rzeczywistości robi to Bóg. Jak myślicie, kto 

ochrania was, gdy głęboko śpicie i nie wiecie, co się wokół was dzieje? Kto wtedy 

opiekuje się wami? Robi to Bóg. W rzeczywistości On zajmuje się wami cały czas, 

wszędzie i we wszystkich warunkach. Ponieważ Bóg cały czas was ochrania, nie ma 

powodu, aby obawiać się bólu czy smutku. Trudności na pewno przyjdą, ale one także 

odejdą. Nie zostaną na zawsze – są jak przelotne chmury. Ale Bóg jest stały. Uczyńcie 

Go podstawą swojego życia i ciągle o Nim myślcie. Tę lekcję musicie sobie dzisiaj 

przyswoić w ramach waszej pielgrzymki do tego miejsca. 

Na końcu dyskursu Bhagawan zaśpiewał bhadźan: Wahe guru ... 

21 maja 2000 r.. 
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9. Prejas i śrejas – do czego dążymy,  
a do czego powinniśmy dążyć 

 
 

Entuzjazm, dynamizm, odwaga, 

Inteligencja, energia i męstwo – 

Tam, gdzie występują te cechy, 

Tam można dostrzec blask Boga. 

 

Ucieleśnienia miłości! 

Promienność boskości można dostrzec w człowieku, gdy jaśnieje w nim sześć cech: 

entuzjazm, dynamizm, odwaga, inteligencja, energia i męstwo. Bhoga i tjaga 

(pragnienie przyjemności zmysłowych i duch poświęcenia) nie mogą współistnieć. 

Bhoga w ogóle nie dopuści do siebie tjagi, a tjaga postawi mocny opór bhodze. 

Wolno zastanawiać się, czy można poświęcić się i jednocześnie być szczęśliwym. 

Odpowiedź brzmi: „Tak, jest to możliwe.” Jeśli ego zostanie odsunięte i nie ma 

oczekiwania nagrody za dokonane czyny, samo poświęcenie staje się radosnym 

przeżyciem – szczęście i poświęcenie łączą się w jedno. Szczęście nie jest własnością 

żadnej konkretnej osoby – wszyscy mają prawo nim się cieszyć. Aby otrzymać swój 

udział, musicie poświęcić życie służbie na rzecz społeczeństwa, korzystając z darów, 

w jakie wyposażył was Bóg. 

 

Dwie rywalizujące siły 

Święte pisma mówią: 

Iśawasjam idam dźagat 

(Pan przenika cały ten świat). 

Cały wszechświat jest boski. Każda jego cząstka funkcjonuje dzięki boskiej energii i 

mocy. Poza Bogiem we wszechświecie nie ma niczego innego – nigdzie i nigdy. Ale 

nikt nie pojmuje tej prawdy. Nastawienie ludzi jest w większości światowe i takie 

są też ich oczekiwania. 

W świecie działają dwa konkurencyjne czynniki. Są nimi: prejo śakti (siła 

wspierająca materialne poglądy lub skłonności) i śrejo śakti (siła wspierająca 

duchową postawę lub skłonności). Pierwszy motywuje ludzi na różnych etapach 

ich życia, od dzieciństwa, po starość, popychając ich ku przyjemnościom 

zmysłowym. Śrejo śakti natomiast w człowieku przejawia się w postaci 

szlachetnych cech, takich jak daja, prema, sahana, sahanubhuti, tjaga (współczucie, 

miłość, cierpliwość, empatia, poświęcenie) itd. 

Kriszna w Bhagawad Gicie opisuje działania motywowane tymi dwoma śakti 

odpowiednio jako paradharma i swadharma. Co się rozumie przez paradharmę? 

Przedrostek swa odnosi się do atmy, dlatego swadharma znaczy dharma, która jest 



 
Seminaria Sai w Brindawanie 2000 
 
 

str. 88 
©Organizacja Sathya Sai   

zgodna z atmą, tzn. działania są wykonywane w harmonii z naturą atmy. Siłą 

napędową stojącą za swadharmą jest śrejo śakti. Z drugiej strony, paradharma 

odnosi się do działań wykonywanych głównie w zgodzie z dyktatem zmysłów i 

umysłu. Siłą motywującą jest tu prejo śakti, która popycha zmysły ku 

bezsensownej pobłażliwości. Dzisiaj człowiek łaknie prejo śakti, całkowicie 

lekceważąc śrejo śakti. O ile prejo śakti może zapewnić wam ulotne przyjemności, o 

tyle śrejo śakti może przynieść łaskę Boga. Co powoduje deszcz? Przede wszystkim 

odpowiada za niego łaska Boga. Łaska Boga sprawia, że słońce i księżyc świecą, 

rzeki płyną, uprawy rosną. Światło słoneczne, pożywienie i woda pozwalają wam 

żyć i być szczęśliwymi. To wszystko i wiele innych rzeczy Bóg dał dla wspólnego 

dobra wszystkich żywych istot. Każde żywe stworzenie ma jednakowe prawo 

cieszyć się tymi darami Boga. 

 

Zawsze podążajcie za atmadharmą 

Każdy dar Boga stwarza okazję przejścia od prejas do śrejas. Ludzie angażują się we 

wszelkiego rodzaju światowe aktywności. Uprawiacie zboża, zbieracie plony, 

spożywacie jedzenie, uczycie się, nabywając rozmaite rodzaje doczesnej wiedzy itd. 

Jeśli wszystkie te przyziemne działalności prowadzi się z duchowym nastawieniem, 

można cieszyć się błogością. Wykonywanie czynności z duchowym nastawieniem 

jest esencją atmadharmy. Po głębszych dociekaniach zrozumiecie, że wszystko 

dzieje się nie po prostu dzięki waszym wysiłkom, ale dzięki woli Boga. Wszystko, 

od poziomu atomu, po cały kosmos, dzieje się z woli Boga. 

Stąd tam, 

Od mrówki do galaktyk, 

Nie wiesz, co to jest, 

Nie pojmujesz tego. 

Ludzie mogą myśleć, 

Że to oni napędzają świat, 

Ale to nie ich bogactwa, 

Ani pycha czy pompa, 

Lecz wyłącznie wola Boga 

Rządzi wszechświatem. 

Rzeczy materialne i subtelne, ignorancja i wiedza, rzeczy świeckie i duchowe – 

tworzymy takie pary i później rozróżniamy jeden składnik pary od drugiego. Ale w 

rzeczywistości składniki każdej takiej pary są ze sobą wzajemnie powiązane, a nie 

oddzielne. Nie istnieje dwoistość, jak jesteśmy skłonni przyjmować. Faktycznie oba 

składniki pary są blisko ze sobą związane. Wszystkie działania motywowane przez 

serce stają się duchowe, a te powodowane przez umysł stają się światowymi. 

Współczesny człowiek sprowadza nawet te tzw. duchowe działania do 

przyziemnego poziomu. Dzisiaj wielu jest takich, których można nazwać 

dharmatmami (ludźmi o dobroczynnym usposobieniu), tjagatmami (ludzi 
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poświęcenia), jogatmami (joginami) i karmatmami (ludźmi prowadzącymi 

bezinteresowną służbę), ale nie ma na tym świecie nikogo, kogo możnaby nazwać 

atmatmą. Kim jest atmatma? To nie ten, który praktykuje karma jogę (ścieżkę 

duchowego czynu), bhakti jogę (ścieżkę oddania) czy dźńana jogę (ścieżkę 

mądrości). Atmatmą jest osoba, która kroczy ścieżką atma jogi! Na tym świecie nie 

ma nikogo, kto podążałby tą wyjątkową ścieżką. 

Ciało jest widoczne i namacalne. Umysł, chociaż jest subtelny, można rozpoznać 

przez doświadczenie. Każdy wie o istnieniu ciała i umysłu. Ale nie istnieje nikt, kto 

prawdziwie rozumie głębię atmy i doświadczył jej w najpełniejszym znaczeniu 

tego słowa. Prawo do nazywania się atma dźńaninem (kimś, kto zna atmę) ma 

tylko osoba, która rozumie rzeczywistą jaźń. W stosunku do ciała nie ma potrzeby 

głębokich dociekań – jest ono po prostu złożone z pięciu żywiołów. Jest kruche i w 

każdej chwili może paść. Jest więc bezcelowe zagłębiać się w zasady tak ulotnej i 

tymczasowej rzeczy. Ludzie, którzy kroczą prejo margą (ścieżką doczesności), mają w 

wysokim stopniu świadomość cielesną. Niedawno Swami mówił, że umysł jest 

ucieleśnieniem Wisznu. Co się przez to rozumie? Wisznu jest wszechobecny. Umysł 

też dociera wszędzie, dlatego łączy się go z Wisznu. 

Manomulam idam dźagat 

(Umysł jest podstawą tego świata). 

Umysł przenika cały wszechświat. Brahmę tradycyjne opisuje się jako syna Wisznu 

zrodzonego z jego pępka. Dźwięk w ludzkim ciele pochodzi z pępka, a myśl kryjąca 

się za wypowiadanym słowem rodzi się w umyśle. Zatem wyłanianie się słów, 

będących skutkiem myśli powstającej w umyśle, jest fizycznym symbolem 

wyłaniania się Brahmy z pępka Wisznu. Jak Swami już wcześniej mówił, Iśwara 

(Śiwa) w ludzkiej istocie jest sercem, Wisznu – umysłem a Brahma – słowem. 

Jednakże na tym świecie nie ma nikogo, kto doświadczył wewnątrz siebie tej triady 

najwyższych bogów. 

 

Dostrzegajcie jedność w różnorodności i urzeczywistniajcie jaźń 

Wielu ludzi udaje się do lasów, aby doświadczyć wewnętrznej jaźni. Jakże jest to 

głupie! Czy istnieje potrzeba chodzenia do lasu, aby odkryć Boga wewnątrz siebie i 

na zewnątrz? 

Gdy masz lampę w domu, 

Po co jej szukać gdzie indziej? 

Mając jaźń w sobie, nie ma potrzeby wycofywać się do lasu w jej poszukiwaniu. 

Takie postępowanie jest oznaką czystej ignorancji. Odzwierciedla ono niezdolność 

poszukiwacza do rozpoznania siedliska atmy. Atma znajduje się wewnątrz i o tym 

powinniście wiedzieć przede wszystkim. 

Atma, czyli wewnętrzna jaźń, nie jest czymś zlokalizowanym w określonym 

miejscu. Jest ona wszechobecna, uniwersalna w przyrodzie i jest źródłem całego 
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stworzenia. Ponieważ jest źródłem pięciu żywiołów, wszędzie, gdzie one się 

znajdują, tam jest też atma. Zatem, skoro wasze ciało składa się z żywiołów, 

powinno być oczywiste, że atma jest także obecna w was. Bóg stworzył te żywioły 

dla dobra człowieka. Na przykład, powietrze i woda podtrzymują życie. Inny 

przykład: powietrze, woda i ziemia są potrzebne do uprawiania roślin. Bez 

pożywienia ciało zmarniałoby – dla podtrzymania życia konieczne jest pożywienie. 

Wszystkie pięć żywiołów powstało z jaźni, czyli atmy. Musimy więc zbadać 

duchowy podtekst żywiołów. 

Uniwersalna jaźń, czyli atma, jest uniwersalną podstawą wszystkich żywiołów. Ta 

sama atma kryje się za wszystkim – żywioły nie mają własnej atmy. 

Ekatma sarwa bhutantaratma 

(Jedna atma mieszka we wszystkich istotach). 

Ten sam uniwersalny duch, czyli jaźń, przenika wszystkie istoty i rzeczy. Dzisiaj 

ludzkość stoi wobec rozmaitych problemów, gdyż nie kieruje się ku ukrytej jedności 

w stworzeniu. Zamiast tego łudzi się i jest zwodzona przez powierzchowną 

różnorodność. Musicie dostrzegać jedność w różnorodności i skupiać się na leżącej u 

jej podłoża boskiej warstwie. Prawdziwy poszukiwacz szuka tej jedności, a 

poszukiwanie z kolei prowadzi do atma dźńany, czyli mądrości jaźni. Ignorancja to 

po prostu przeciwność tej mądrości. Jej cechą charakterystyczną jest postrzeganie 

różnorodności tam, gdzie jest jedność. Nie powinniście rozbijać Jednego na 

bezładne kawałki. To osłabia was, chociaż pozornie możecie czuć się mocni. Aby 

pojąć pierwiastek atmy, wystarczy widzieć jedność w różnorodności. 

 

Bóg nie tylko jest wszechobecny, ale też jest samą słodyczą 

Na niebie widzicie tworzące się chmury. Chmury przynoszą deszcz. Krople deszczu 

pomagają rosnąć uprawom. Uprawy dostarczają wam pożywienia. Gotując zbiory, 

przyrządzacie posiłki, które następnie spożywacie. Macie tu złożony łańcuch 

połączonych zdarzeń. Jaka sprawcza siła kryje się za tym wszystkim? Kto powoduje 

powstawanie tego łańcucha? Za to wszystko odpowiada atma! Atmę nazywa się też 

brahmanem, a pierwiastek atmy jest tym samym, co pierwiastek brahmana, czyli 

boski pierwiastek. 

Czym jest ten brahman? Brahman jest wszechobecny. Gdy Bóg przejawia się jako 

słowo, nazywa się Go brahmanem. Święte pisma opisują Tego najwyższego jako: 

Śabda brahmamaji, ćaraćaramaji, dźjotirmaji, wagmaji 

nitjanadamaji, paratparamaji, majamaji i śrimaji 

(Bóg jest ucieleśnieniem dźwięku, ruchliwości i nieruchliwości, światła, 

mowy, wiecznej błogości, najwyższego majestatu, ułudy i bogactwa). 

Wszechmocny Bóg jest pierwotnym dźwiękiem, jest nieruchomy i zarazem 

ruchomy, jest boskim światłem, słowem, wieczną błogością, jest najwyższy, jest 

iluzją i ostatecznym bogactwem. Jest to wyczerpujący opis Boga. W jednostce Bóg 
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ten przejawia się jako triada bogów: Iśwara, Wisznu i Brahma. Serce człowiek 

reprezentuje Iśwarę, umysł – Wisznu, a słowo – Brahmę. Wszystkie charakterystyki 

opisujące brahmana w takim samym stopniu stosują się do doskonałej jednostki. 

Stosują się także do słowa, ponieważ słowo jest Bogiem. Słowo mówione jest 

formą Brahmy, który jest aspektem Boga. Mowa rodzi się w umyśle, który jest 

aspektem Iśwary. Brahma, Wisznu i Maheśwara nie są czymś różnym – są tylko 

aspektami tego jedynego Boga, znanego też jako atma lub brahman. Gdy człowiek 

wyzbywa się ego, staje się doskonały i wznosi do poziomu boskości. A czego ludzie 

dzisiaj chętnie się wyzbywają? Dobrych i świętych zwyczajów! Nie, nie – nie to 

macie robić. Powinniście przygarniać święte uczucia, myśli i działania, a porzucać 

złe myśli i zwyczaje. Przyjmujcie świętości, a przeganiajcie zło. Odrzucajcie zło tak 

jak wydalacie odchody. Gdy spożywacie jedzenie, zachowujecie tylko odżywczą 

część, a resztę wydalacie. Jecie smaczny owoc, ale po strawieniu jego esencji, 

odrzucacie nieprzydatną pozostałość. Rzeczy przyziemnie zawierają taką mieszankę 

dobra i zła. Ale jedna rzecz jest w całości słodka. Co to jest? To Bóg! 

Waćanam madhuram, ćaritam madhuram,  

Wasanam madhuram, walitam madhuram,  

Ćalitam madhuram, bhramitam madhuram,  

Madhuradhipater akhilam madhuram. 

(Jego mowa jest słodka, chód jest słodki, 

Ubiór jest słodki, układ rąk w tańcu jest słodki, 

Poruszanie się jest słodkie, obroty są słodkie – 

Pan Madhury jest kompletny i słodki.) 

Jego słowa są słodkie, oczy promieniują słodyczą, chód ma słodki i taki też 

uśmiech! Pan Mathury (Kriszna) to słodycz, słodycz i nic tylko słodycz! Nawet 

ambrozja i nektar po jakimś czasie mogą się nam przejeść, ale w przypadku 

słodyczy boskości, nigdy nie ma się jej dość. 

Jatho waćo niwartante aprapja manasa saha. 

(To, od czego słowa i myśli wracają, niezdolne niczego pojąć.) 

Słowa i umysł zawodzą w próbach opisu Boga i Jego słodyczy. Oto jak wielki jest 

pierwiastek atmy, a właśnie jego człowiek dzisiaj ignoruje. Zajmując się 

nieistotnymi sprawami, człowiek stał się całkowicie obojętny na rzeczywisty cel 

życia. Co na koniec tego wszystkiego osiąga? Nic. Postępowanie dzisiejszego 

człowieka jest jak wdychanie dwutlenku węgla i wydychanie tlenu. Takie 

odwrócenie priorytetów jest skutkiem złych myśli zalewających umysł. Tak nie 

powinno być. Bóg przygotował dla człowieka tlen do oddychania i dwutlenek 

węgla do wydychania. Człowiek powinien więc przyjmować to, co jest dobre, a 

odrzucać to, co jest złe. 

Życie powinno opierać się na poświęceniu. Popatrzcie choćby na drzewa. Gdyby nie 

one, skąd wzięlibyście tlen, którym oddychacie? Wszystkie istoty stworzenia – 

drzewa, ptaki, zwierzęta – służą każde na swój sposób. Ale współczesny człowiek 
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spadł poniżej poziomu zwierząt. Prawie nigdzie nie widać śladu postawy służebnej. 

Każdy czyn wynika z samolubstwa i własnego interesu. Te dwie podstawowe 

cechy reprezentują skłonności zwierzęce, a nie prawdziwą ludzką naturę. Człowiek 

jest ucieleśnieniem prawdy i miłości. To istota pokoju. Chociaż może nie być tego 

świadomy, jego życie podtrzymuje satja, dharma i prema. Dlatego też, 

rozpoznawszy tę ukrytą zasadę, ludzie starożytnych Indii wzywali: 

Satjam wada, dharmam ćara 

(Mów prawdę, przestrzegaj prawości). 

Te hasła są świadectwem wielkości kultury Bharatijów (Hindusów). Nigdy nie 

zapominajcie o prawdzie! 

Z prawdy wyłoniło się stworzenie; 

To prawda podtrzymuje stworzenie; 

Prawda jest tym, w czym stworzenie ostatecznie się rozpuszcza. 

Jest to autentyczny pierwiastek Uniwersalnego. 

 

Bóg znajduje się w was 

Gdzie znajduje się ten Uniwersalny, Kosmiczny? Nie ma go gdzieś tam, lecz jest w 

was! Dzisiaj człowiek jest obojętny na tę niezwykłą i wieczną prawdę. Ludzie 

czytają wszelkiego rodzaju duchowe książki i prowadzą rozmaite sadhany (praktyki 

duchowe). Co w istocie znaczy sadhana? Oznacza ona transformację zła w dobro. 

Ale to, co dzieje się w praktyce, jest akurat odwrotne: ludzie prowadzą sadhanę w 

tak pokrętny i błędny sposób, że kończą na zapominaniu dobra i przyjmowaniu zła! 

Człowiek nie stara się zrozumieć znaczenia sadhany. Sadhana to sa + dhana. Sa 

znaczy atmiczny pierwiastek, a dhana – bogactwo. Zatem pierwiastek atmy jest 

prawdziwym bogactwem, zdrowiem i szczęściem. Gdzie znajduje się to prawdziwe 

szczęście, czyli błogość? Błogość jest tam, skąd przyszliście. Narodziliście się z 

błogości. Dlaczego więc nie rozpoznajecie swoich korzeni? Jesteście gotowi uwierzyć 

każdemu, ale nie własnemu sercu! 21600 razy na dzień wasz wewnętrzny głos 

woła So’ham, So’ham – jestem Bogiem, jestem Bogiem. Jest to duchowe przesłanie 

przekazywane wam przez proces oddychania. Głupio robicie, ignorując ten 

wewnętrzny głos, a bacząc na to, co głoszą ignoranci na zewnątrz. Gdzie jest Bóg? 

Znajduje się w was! Wcześniej Swami powiedział: 

Deho Dewalajah prokto; dźiwo dewah sanatanah. 

(Mówi się, że ciało to mieszkanie Boga; zamieszkujący w nim duch jest wieczny.) 

Ciało jest świątynią, a Bóg – jego mieszkańcem. Wszystkie ciała są świątyniami i 

we wszystkich tych świątyniach ten sam Bóg jest głównym bóstwem. Dlaczego 

więc rozróżniacie ludzi? Dlaczego jednych nienawidzicie, a innych lubicie? Nie 

żywcie takich różnicujących odczuć, bo przecież ten sam Bóg mieszka we 

wszystkich. Nie obrażajcie i nie krytykujcie innych. Takie postępowanie jest oznaką 

słabości. Podchodźcie tak samo do wszystkich. Najlepszym sposobem okazywania 
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miłości Bogu jest kochanie wszystkich i pomaganie wszystkim. Ponieważ ten sam 

pierwiastek miłości jest obecny w sposób wrodzony w każdej istocie, musicie 

postarać się dojść do bezinteresownej miłości. Tylko taka miłość jest prawdziwą 

miłością do Boga. Miłość jest świadomością. Miłość jest boskością. 

Bóg ma bardzo liczne imiona. Aham, czyli ja, też jest Jego imieniem. Gdy mówicie 

aham brahmasmi (jestem brahmanem), jest w tym stwierdzeniu odcień dwoistości, 

gdyż mamy tu odniesienie do ja i do Boga. Lepszym oświadczeniem byłoby „Ja 

jestem ja!” Bo o to tu chodzi. Jest to prawdziwa adwajta (filozofia niedwoistości). 

Stwierdzenie „Nie jestem tym lub innym” sugeruje dwoistość. Gdy mówicie „To 

jest moje,” sugeruje to, że jesteście oddzielni od rzeczy, o której mówicie. „Ja to ja” 

jest właściwym sposobem stwierdzania własnej wrodzonej boskości. To ja, tamto 

ja, tamten to też ja i tak dalej (tutaj Swami wskazywał rozmaitych ludzi i 

przedmioty). Wszystko jest „ja”! Powierzchownie rzecz biorąc, różne obiekty mogą 

mieć różne nazwy, ale na podstawowym poziomie wszystkie one mają tę samą 

nazwę czy imię – „ja.” Istnieje tylko Jedno! 

Klejnotów jest wiele, ale złoto – jedno. 

Krów jest wiele, ale mleko – jedno. 

Kwiatów jest wiele, ale oddawanie czci – jedno. 

Ścieżek jest wiele, ale cel – jeden. 

Lidzie pogrążeni w iluzji oddają cześć temu i owemu. Takie postępowanie opiera się 

na zewnętrznym postrzeganiu i myśleniu. Ze światową perspektywą zdobędziecie 

światowe nagrody. Światowe postrzeganie i uczucia są negatywne. Nie kultywujcie 

takiej postawy. Zawsze miejcie pozytywne myśli – pozytywne, pozytywne, 

pozytywne! Tylko pozytywne myślenie jest fundamentem atmatattwy (natury 

atmy), która jest tym samym, co ćajtanjatattwam (natura świadomości) lub 

anandatattwam (natura błogości). Zauważcie, że wszystkie te natury są jednym i 

tym samym! 

Błogość nie jest czymś oddzielnym od was – jest wam właściwa, ponieważ jest w 

was Bóg. Błogość znajduje się w waszym ciele, ponieważ Bóg jest jego 

mieszkańcem. Zatem, powinno być oczywiste, że nie jesteście ciałem. Powiadacie: 

„To jest moje ciało.” To niedwuznacznie sugeruje, że wy jesteście oddzielni i różni 

od waszego ciała. Ludzkie ciało jest tylko maszyną, instrumentem. Jest przelotne 

niczym bańka na wodzie. Dlaczego mielibyście utożsamiać swoją nieśmiertelną jaźń 

z takim ciałem? Musicie mówić: „Używam tej maszyny ze względu na siebie! Nie 

używam jej dla dobra żadnej innej osoby z prostego powodu, że żadna inna osoba 

nie istnieje! Wszędzie jest ‘ja!’” 

Powiedzmy, że czegoś pragniecie. Mówicie: „Pragnę tego bądź takiej a takiej 

rzeczy.” Zadajcie sobie pytanie: „Czy chcę tej rzeczy przez wzgląd na siebie, czy przez 

wzgląd na tę rzecz lub jakiś inny obiekt?” Macie ochotę na zjedzenie jabłka. Czy 

dzieje się to ze względu na was, czy na jabłko? Jecie dla własnego zadowolenia. W 

ostatecznym rozrachunku każdy człowiek działa dla osobistej satysfakcji, a nie ze 
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względu na świat. Świat jest generalnie neutralny – nie jest ani zadowolony, ani 

niezadowolony. Cokolwiek ktoś robi, robi to dla własnego zadowolenia. To samo-

zadowolenie przyczynia się do samo-poświęcenia, które z kolei prowadzi do 

samorealizacji. 

Ucieleśnienia miłości! Bóg nie jest od was oddzielony. W istocie On mieszka w 

was. Przejawia się wtedy, gdy jesteście pełni cnót i posiadacie właściwe skłonności 

i wykazujecie się właściwą postawą. Guny, czyli skłonności, danej osoby bardzo 

silnie zależą od przyjmowanego pożywienia i stylu życia. Jeśli czynniki te sprzyjają 

świadomości ciała, wtedy człowieka opanowuje sześciu śmiertelnych wrogów: 

kama, krodha, lobha, moha, mada i matsarja, tj. żądza, złość, chciwość, 

przywiązanie, arogancja i zazdrość. Gdy wznosi się on ponad ciało do poziomu 

serca, wtedy przejawiają się w nim takie boskie cechy jak prema, daja, sahana i 

sahanubhuti, czyli miłość, współczucie, cierpliwość i empatia. Cnoty te stanowią 

esencję swadharmy, czyli atmadharmy. Działania wykonywane ze względu na 

rzeczywistą jaźń stanowią swadharmę. Praktykowanie swadharmy prowadzi do 

doświadczenia błogości jaźni, czyli atmy. 

Błogość znajduje się wewnątrz was – nie musicie szukać jej gdzie indziej. W 

rzeczywistości nie ma niczego innego oprócz was! To, o czym myślicie, że widzicie to 

na zewnątrz, jest tylko odbiciem waszej wewnętrznej jaźni. Niektóre odbite obrazy 

mogą wydać się zniekształcone, ale jest to wada zwierciadła i nie ma nic 

wspólnego z waszą rzeczywistą jaźnią. Prakriti, czyli przyroda, jest tym lustrem, w 

którym widzicie siebie. Prakriti opiera się na gunach (skłonnościach i cechach), 

które zostawiają swoje piętno w obrazach, jakie oglądacie. Patrząc na te 

zniekształcenia, wyciągacie błędne wnioski. Nie jest to właściwe. Osoba, która 

rozumie pierwiastek jaźni, może widzieć przez te zniekształcenia i odchylenia. Nie 

da się przez nie zwieść. Na Swamiego lewym policzku znajduje się pieprzyk, ale w 

lustrze pojawia się na prawym policzku. Czy można przyjmować wprost to, co widzi 

się w lustrze? Jeśli będziecie mieli przekonanie co do realności jaźni, nie dacie się 

wprowadzić w błąd. Ale gdy brakuje tego zaufania, łatwo zwiodą was opinie 

innych. Macie własny umysł i zostaliście obdarzeni zdolnością rozróżniania; 

dlaczego więc mielibyście pozwalać innym na wprowadzanie was w błąd? 

Słuchajcie Boga, a nie innych ludzi. Przede wszystkim poznajcie siebie, tj. swoją 

wrodzoną boskość, swoją prawdziwą jaźń, która jest wewnętrzną rzeczywistością. 

Ucieleśnienia miłości! Każdy z was jest uosobieniem miłości. Nie ma człowieka bez 

miłości. Ale gdy ukryta w was czysta miłość przejawia się na zewnątrz, ulega 

modyfikacji przez skłonności danej osoby. Ludzie mają światowe poglądy, dlatego 

są tak zróżnicowani w postawach, mimo ukrytej w nich wspólnej boskiej 

podstawy. Światowe poglądy są charakterystyczne dla śrejasu. Prejas natomiast 

skłania człowieka ku Bogu – taka osoba nie ma innych zainteresowań światowej 

natury. Dlatego zawsze postępujcie zgodnie ze swadharmą czy atmadharmą. Nie 

dajcie się wiązać czy ograniczać przez paradharmę, która opiera się na cielesnych 

odniesieniach. 
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Waszym celem musi być Bóg 

Gdy naczynie zanurzycie w wodzie, woda znajduje się w nim, a także wokół niego. 

Woda wewnątrz naczynia nie różni się od tej na zewnątrz. To samo dotyczy Boga. 

Święte pisma mówią: 

Antar bahiśća tat sarwa wjapja Narajana sthitah 

(Narajana przenika wszystko, co istnieje wewnątrz i na zewnątrz) 

Bóg jest obecny wewnątrz, na zewnątrz i wszędzie. Wewnątrz i na zewnątrz jest ten 

sam Bóg. Musicie niewzruszenie wierzyć w tę prawdę, w ten fakt odnoszący się do 

boskości. Obojętnie z jakimi problemami lub trudnościami się spotkacie, nigdy nie 

zapominajcie o Bogu. Czyż nie macie umysłu? Czyż nie macie aspiracji i celów? 

Bądźcie nieugięci, bądźcie zdecydowani. Bóg musi być waszym celem i musicie 

dążyć do niego z niezachwianą determinacją. Dzisiaj człowiek tak nie postępuje – 

podąża za celami ustalanymi przez innych, przez głupich i bezmyślnych ludzi. Co 

przez to osiągniecie? Nic! Raczej stracicie nawet to, co macie. 

 

Szukajcie śrejasu, a nie prejasu 

Studenci! Wszyscy studiujecie tutaj w nadziei, że dyplom, który zdobędziecie, 

zapewni wam dobrą pracę. Zatrudnienie jest potrzebne, niewątpliwie. Ale 

zapamiętajcie, że to, czego jesteście uczeni na zajęciach, odnosi się tylko do 

zewnętrznego świata. Jest to świecka wiedza. Taką wiedzę musicie uzupełnić mocną 

dawką wiedzy duchowej, którą nabędziecie jedynie podążając śrejo-margą (ścieżką 

duchową). 

Prejas (świecki światopogląd) i śrejas (duchowy światopogląd) są jak lewo i prawo. 

Otrzymaliście rękę lewą i prawą. Dlaczego? Aby obie mogły współpracować. 

Podczas pracy ręce muszą współdziałać synchronicznie i harmonijnie. Swami 

wspominał o tym wcześniej: gdy wykonujecie namaskaram (pozdrowienie), 

składacie obie ręce. Jedna dłoń reprezentuje ścieżkę światową, druga – duchową. 

Namaskaram to akt symbolizujący połączenie tych dwóch ścieżek. Nie 

szufladkujcie pewnych rzeczy jako czysto świeckie, a inne – czysto duchowe. Oba 

aspekty są wzajemnie poprzeplatane, więc każde ich rozdzielenie będzie całkowicie 

sztuczne. Namaskaram symbolizuje więc zjednoczenie obu ścieżek. Niektórzy ludzi 

pozdrawiają innych przez przyłożenie jednej ręki do głowy – wykonują coś w 

rodzaju salutowania! Taki gest nie jest właściwy. Sprawia wrażenie, że pukacie się 

w głowę, bolejąc nad swoim losem lub nieszczęściem! Namaskaram to złożenie na 

+ ma + karam, gdzie pierwsze dwa słowa znaczą „nie jestem,” a całość sugeruje: 

„nie mam żadnego ego.” Ego sprowadza ruinę i dlatego trzeba je całkowicie 

wyeliminować. Być może macie jakieś przyziemne pragnienia, ale nadmierne 

pragnienia rodzą ambicję, która z kolei uczyni z was niegodziwców. Jedynym 

pragnieniem, które powinniście mieć, jest pragnienie Boga. Tacy święci jak Meera i 

Sakkubai jasno to rozumieli i Boga mieli jako jedyny priorytet. Zdawali sobie 
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sprawę z tego, że On jest ich wewnętrznym mieszkańcem i z głębokim oddaniem 

wyrażali mu cześć. Tylko Bóg może być wewnątrz – nikt inny nie może. 

Powiedzmy, że macie kogoś, kto twierdzi, że jest waszym przyjacielem. Czy ten 

przyjaciel może być wewnątrz was? Światowi przyjaciele są zewnętrzni, ale wasz 

prawdziwy przyjaciel znajduje się wewnątrz was – jest nim Bóg! Tylko On może 

być tak wewnątrz, jak i na zewnątrz was i ma do tego prawo! Wasze serce jest 

jednoosobową kanapą – jest tam miejsce tylko dla jednego. To miejsce musicie 

zarezerwować dla Boga. Jeśli swoje życie przepełnicie takim poczuciem, nie tylko 

wasze życie będzie zawsze pełne szczęścia, ale ponadto będziecie mogli 

promieniować tym szczęściem wszędzie wokół siebie. Wasza rodzina będzie 

szczęśliwa. Gdy rodziny są szczęśliwe, cała wioska jest szczęśliwa. Gdy we 

wszystkich wioskach i miastach panuje pokój, cały kraj żyje w pokoju. Dzisiaj 

mechanicznie powtarzamy śanti (pokój) nie jeden raz, ale trzykrotnie. Osoba, która 

intonuje, sama nie ma spokoju! Dla kogo się modli? Pokój nie przychodzi z samego 

powtarzania. Wstąpi on do waszego serca tylko wtedy, gdy wymiecie się z niego 

złe cechy. Gdy złym myślom da się jakąś swobodę, bardzo szybko się namnożą. 

Najlepszym sposobem na trzymanie się z dala od złych myśli jest pielęgnowanie 

poczucia jedności. 

 

Starajcie się doświadczyć jedności 

Gopiki (mleczarki) Brindavanu starały się o doświadczanie jedności. Mówiły: 

„Boże, mamy to ciało, które jest przelotne – w każdej chwili może paść. Musimy 

właściwie je używać póki je mamy. Ty przyjąłeś formę i wszedłeś między nas. 

Chciałybyśmy wykorzystać to i nawiązać właściwe z Tobą relacje.” Śpiewały: 

O Panie! Gdy będziesz gigantycznym drzewem, 

Ja będę pnączem owiniętym wokół Ciebie; 

Gdy będziesz pachnącym kwiatem, 

Ja stanę się pszczołą i będą kręciła się wokół Ciebie; 

Gdy będziesz bezkresnym niebem, 

Ja stanę się maleńką migocącą gwiazdą; 

Gdy będziesz potężną górą, 

Ja stanę się wodospadem; 

Gdy będziesz rozległym oceanem, 

Ja stanę się rzeką i połączę się z Tobą! 

Oto jak głębokie oddanie i poczucie jedności miały te gopiki. Wy też powinniście 

tak samo myśleć, gdyż prawdę mówiąc nie ma mnogości – istnieje tylko jedno. 

Nigdy nie dajcie się zwieść różnorodności i powierzchownym różnicom. Na 

poziomie ciała wasz ojciec, matka, guru itd., wszyscy są różni. Ale boski pierwiastek 

w nich wszystkich jest ten sam. Czemu więc mielibyście żywić poczucie różnic? 

Czemu mielibyście doświadczać różnorodności zamiast jedności? 
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Oto ciało (Swami wskazuje siebie). Składa się ono z pięciu żywiołów. Tam jest inne 

ciało (Swami wskazuje pobliską osobę). Ono też składa się z tych samych 

żywiołów. Zatem oba są jednym – gdzie tu miejsce na różnice? Wasza matka, ojciec, 

przyjaciel – wszyscy oni składają się z tych samych żywiołów. Zatem, nawet z 

czysto materialnego punktu widzenia istnieje tylko jedno, co odzwierciedla filozofię 

adwajty, czyli niedwoistości. W całym wszechświecie mamy tylko te pięć 

żywiołów – nie istnieje żaden szósty żywioł. Obojętnie gdzie byście nie szukali, 

niegdzie nie znajdziecie nowego żywiołu – istnieje ich tylko te pięć. Niemniej, w 

ludzkiej istocie istnieje oddzielny i różny żywioł. Nie jest gruby, lecz subtelny. Jest 

nim najwyższa miłość! Można ją uważać za szósty żywioł. Odzwierciedla on 

wewnętrznego mieszkańca i boski pierwiastek. Wedyjski aforyzm 

Tat twam asi 

(Owym jesteś ty) 

mówi o tym boskim pierwiastku (Tat). Musicie aspirować do tego poczucia waszej 

jedności z Bogiem. Nie powinniście podchodzić do świadomości ciała ani zbyt 

entuzjastycznie, ani być nią przytłoczeni. Przeżycia związane z ciałem i umysłem 

nie powinny wprawiać was w zachwyt, ani pogrążać w głębokiej depresji. 

Najwyższa miłość wznosi się daleko ponad dwoistość i przelotne doświadczenia 

oraz uczucia. W duchu tej miłości możecie dostępować nieopisanej błogości. 

 

Stale kroczcie przez życie z uśmiechem 

Studenci! Im bardziej będziecie kochać ludzi, tym większego doświadczycie 

szczęścia. I odwrotnie, gdy wasza miłość będzie słaba, takie też będzie poczucie 

radości. Zatem, kochajcie wszystkich. Co tracicie, kochając wszystkich? W ogóle nic. 

Miłość może obdarzyć wielką radością. Gdy będziecie się uśmiechać, inni zrobią to 

samo. Dlatego wszyscy musicie iść przez życie z uśmiechami i radością. Gdy ktoś 

was beszta, normalnie czujecie się urażeni, a osoba, która beszta, ma pewną 

satysfakcję. Nie czujcie urazy, gdy jesteście krytykowani czy obrażani. Reagujcie 

raczej uśmiechem. Możecie zastanawiać się: „Dlaczego miałbym uśmiechać się, gdy 

ktoś mówi o mnie tak nieprzyjemne rzeczy?” Odpowiedź jest prosta: musicie 

uśmiechać się, gdyż daliście tej drugiej osobie okazję czerpania zadowolenia, mimo 

że dzieje się to przez ranienie waszych uczuć. Cieszcie się, że byliście narzędziem 

czynienia kogoś szczęśliwym. Musicie rozwinąć taką pozytywną postawę i uczucie 

miłości. Musicie być pełni 

uthsaham, sahasam, dhajrjam, buddhi, śakti i parakramam 

(entuzjazmu, dynamiki, przezorności, przytomności umysłu, energii i odwagi). 

Jest to sześć postaci bogactwa, do jakiego musicie dążyć. Gdy są one w kimś 

obecne, można w nim dostrzec promienność boskości. 

Bóg jest wszechobecny i takie są też żywioły przez Niego stworzone. Nie ma 

miejsca, gdzie nie byłoby Boga. To samo dotyczy powietrza i wody. Nie zawsze 

możecie móc zobaczyć wodę, niemniej ona jest obecna. W atmosferze znajduje się 
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w postaci pary, a pod powierzchnią ziemi – w postaci wody podskórnej. Gdy 

człowiek staje się niegodziwy, poziom wód gruntowych zaczyna się obniżać, dając 

do zrozumienia, że boska woda nie chce oglądać twarzy człowieka! Woda czuje 

wstręt. Mówi ona: „Dlaczego miałabym oglądać tak złego typa i służyć mu?,” po 

czym chowa się! Albo też staje się słonawa i niezdatna do picia. Człowiek wtedy 

roni łzy, które też są słone! To, co w świętych pismach, nazywa się tojam (woda), 

nie jest tego rodzaju nieprzydatną wodą, lecz krystalicznie czystą wodą, taką jak 

sam Bóg ją stworzył. Jakie tojam powinniście ofiarować z powrotem Bogu? Łzy 

radości! Wodę Bóg dał ludziom z miłością. Człowiek musi z powrotem ofiarować 

Bogu miłość. Miłość Boga można zapewnić sobie tylko miłością. 

Swami niedawno wspomniał, że Boga określa się terminem Ćitta Ćora (Złodziej 

Serc). Jeśli wielbicielowi zdarzy się powiedzieć: „Boże, jesteś wielkim złodziejem,” 

wtedy inni zaprotestują. Spytają: „Jak śmiesz mówić o Bogu, że jest złodziejem?,” 

po czym spiorą wielbiciela! Jednak, gdy wielbiciel z miłością zaśpiewa Ćitta Ćora 

Jaśoda ke bal, inni z wielką radością przyłączają się do śpiewu. Zatem, wyrażajcie 

swoją miłość do Boga przez muzykę! Wtedy wszyscy przyłączą się do was, tworząc 

chór. Niech wasza mowa i czyny wyrażają waszą miłość. Obojętnie jakie 

napotkacie przeszkody, maszerujcie zdecydowanie naprzód w miłości. Przyjmujcie 

kłopoty – przyjmujcie, przyjmujcie, przyjmujcie! Gdy przychodzi smutek, przyjmijcie 

go; gdy przyjdzie przyjemność, przyjmijcie ją też. 

Sukha duhkhe same kritwa labhalabhau dźajadźajau 

(Czyń tak w szczęściu, nieszczęściu i w spokoju, zarówno 

przy stracie jak i zysku, zwycięstwie jak i porażce) 

Przyjemność i ból w rzeczywistości nie są różne – one tylko reprezentują dwa 

aspekty tego samego zjawiska czy zdarzenia. Przyjemność jest przerwą między 

dwoma bólami. Jak w tej sytuacji mogłaby istnieć przyjemność, gdyby nie było 

bólu? Jasność nie ma sensu bez ciemności. Miejcie zatem wiarę, że cokolwiek się 

wam przydarza, jest dla waszego dobra. Nie martwcie się, gdy ludzie obwiniają lub 

krytykują was. Krytyka powinna być dla was zachętą do lepszej pracy, aby później 

otrzymać pochwałę. Ten świat jest dwoisty, więc pary przeciwności są w nim 

nieuchronne. Nie znaczy to, że powinniście zanurzyć się w dwoistości. Jak Swami 

często mówi, człowiek o dwoistym umyśle jest na wpół ślepy. Gdy wystawicie się 

na dwoistość, automatycznie staniecie się na wpół ślepi. Dwoistość należy do 

przyrody, więc świat nie może być niedwoisty. Jednak, korzystając ze swojej 

zdolności rozróżniania, musicie potrafić patrzeć przez dwoistość. Jest to jedyny 

sposób na zapewnienie sobie szczęścia. 

Ucieleśnienia miłości! Swami zawsze zwraca się do was ujmującym określeniem 

„ucieleśnienia miłości.” Musicie postarać się być go godnymi. Nigdy nie czyńcie 

niczego wbrew nakazom miłości. Nie złośćcie się na nikogo – dla każdego bądźcie 

mili. Wtedy doświadczycie tego, co święte pisma określają tak: 
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Nitjanandam parama sukhadam, kewalam dźńana murtim, 

Dwandwatitam, gagana sadriśam, tat twam asjadi lakszjam, 

Ekam, nitjam, wimalam, aćalam. 

(Źródło wiecznej błogości, najwyższego szczęściem, ucieleśnienie mądrości, 

Wykraczający poza przeciwności, wielki jak niebo, pierwotny, ostateczny cel, 

Jedyny, wieczny, niesplamiony, niewzruszony.) 

Jak ktoś w opisanym tak stanie mógłby w ogóle popaść w smutek? Jutro Swami 

szerzej omówi ten temat. 

Studenci! Czas ucieka! Czas płynie szybko, ale czy wy przybliżacie się do celu? Gdy 

chcecie udać się do Bangalore, musicie kierować się w tamtą stronę. Jeśli natomiast 

pojedziecie w przeciwnym kierunku, czy w ogóle możecie dotrzeć do Bangalore? 

Życie może być powolną podróżą, ale musi odbywać się ku właściwemu celowi. 

Nie zniechęcajcie się przeszkodami, które na pewno pojawią się po drodze. Musicie 

być zdecydowani na osiągnięcie celu. Gdzie ten cel się znajduje? Jest on wewnątrz 

was. Jak należy go osiągać? To proste: doprowadzi was tam usunięcie złych cech. 

Cel osiągniecie zaraz, gdy porzucicie złe myśli. Nie dopuszczajcie do siebie złych 

myśli. We wszystkich dostrzegajcie dobro. Każdy musi kochać Boga. Nie marnujcie 

czasu na szukanie Boga gdzie indziej – on znajduje się w was, wokół was, za wami, 

nad wami i pod wami. Czy w ogóle da się uciec od tak wszechobecnego Boga? Bóg 

jest wszędzie, ale to, co z Niego widzicie na zewnątrz, jest tylko odbiciem 

wewnętrznej boskości. Dlatego też Swami często mówi: sztuczność jest na zewnątrz, 

a serce – wewnątrz (gra ang. słów: art i heart). Bóg jest w sercu, dlatego wedanta 

(starożytna filozofia Indii) zaleca rozwijanie wewnętrznego widzenia. 

Na końcu dyskursu Bhagawan zaśpiewał dwa bhadźany: Pibare Rama rasam i 

Hari bhadźana bina... 

22 maja 2000 r.. 
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10. Bóg jest czystą błogością 
 
 

Ucieleśnienie najwyższej błogości, 

Ucieleśnienie najwyższego szczęścia, 

Ucieleśnienie transcendentalnej mądrości, 

Wykraczający poza dwoistość, 

Trwający w wiecznej błogości, 

Ucieleśnienie jedności, 

Najwyższy, wieczny, 

Bez skazy, zawsze stały 

I wieczny świadek 

 

W części Rigwedy zwanej Anandawalli znajduje się piękne poetyckie odniesienie 

do brahmanandy, czyli najwyższej błogości. Brahmananda to bezgraniczna błogość 

wykraczająca poza słowny opis. Nie da się jej też pojąć zwykłym umysłem. O ile 

człowiek nie prowadzi spokojnego, czystego, szlachetnego, cnotliwego, pokojowego 

i niesplamionego życia, nie może ani zrozumieć, ani doświadczyć brahmanandy. Ta 

najwyższa błogość wykracza poza fizyczny, przyziemny i przelotny świat. 

 

Od ulotnych przyjemności do boskiej błogości 

Nasi starożytni przodkowie sklasyfikowali rozmaite rodzaje radości i szczęścia, 

jakich można doświadczać. Najniższym rodzajem jest manawananda, która odnosi 

się do przyjemności, jaką ludzie mogą przeżywać w ciągu normalnego życia i która 

wiąże się ze światowymi obiektami i sprawami. Tysiąc razy wyższa jest 

gandharwananda, czyli szczęście doświadczane przez istoty niebiańskie. Na 

kolejnym poziomie szczęścia znajduje się dajwananda, która jest tysiąc razy wyżej 

niż gandharwananda. Odnosi się ona do dew, czyli półbogów. O wiele wyższa jest 

brihaspatiananda, czyli błogość doświadczana przez Brihaspatiego, nauczyciela 

dew. Tysiąc razy wyżej od niej stoi pradźapatiananda, czyli radość przeżywana 

przez Pradźapatiego (pana stworzeń; w starożytnych pismach Indii Pradźapati jest 

kojarzony z praktycznymi aspektami stworzenia). Najwyższą radością, jaką można 

zmierzyć na skończonej skali, jest brahmananda, która znajduje się na poziomie 

tysiąc razy wyższym niż pradźapatiananda. Widzicie więc, jak wielka przepaść 

dzieli manawanandę, której człowiek tak pragnie i zwykle szuka, od brahmanandy, 

do której faktycznie powinien dążyć. 

Ludzie używają słowa brahmananda od niechcenia, nie mając najbledszego 

pojęcia, co ono naprawdę znaczy. Każdą drobną przyjemność bez zająknięcia 

nazywa się brahmanandą. Na przykład, gdy ktoś spożywa dobry posiłek, swoje 

doznania opisuje jako brahmanandam. Człowiek nie rozumie jak olbrzymia 

przepaść dzieli manawanandę od brahmanandy. Przyjemności, które normalnie 
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przeżywa, nie są nawet maleńką drobiną brahmanandy. Ludzie nie zdają sobie 

sprawy z tego, że o ile przyziemne przyjemności można opisać słowami, to 

brahmananda jest nieopisywalna. 

Sandeepan Chatterjee (który przemawiał wcześniej) powiedział, że boska miłość i 

błogość wykraczają poza ograniczenia przestrzeni i czasu, a także poza zdolność 

pojmowania człowieka. W rzeczy samej, ananda jest anandą zawsze i niezależnie 

od okoliczności. Ponieważ brahman i atma są synonimami, brahmanandę można 

też nazywać atmanandą. Najwyższa błogość jest dokładnie tym samym, co błogość 

jaźni. W istocie ananda to inna nazwa brahmana, czyli Boga. Światowe szczęście, 

za którym człowiek tak szaleje, jest nieznaczące w porównaniu do ogromu 

brahmanandy czy atmanandy. 

Wiecie, że powietrze jest obecne wszędzie i że nie ma określonej formy. Ale gdy to 

wszechobecne powietrze bez formy wypełni balon, przyjmuje formę – formę 

nadmuchanego balonu. Gdy będziecie kontynuowali pompowanie balonu, on w 

końcu pęknie. Powietrze z jego wnętrza połączy się z powietrzem na zewnątrz i 

znów stanie się bezforemne i wszechobecne. Jakże wielka jest różnica między 

uwięzionym ograniczonym powietrzem i tym rozległym i swobodnym! Podobnie 

wygląda porównanie pyłku zwanego manawanandą z nieskończonością, jaką jest 

brahmananda. 

Nasza zdolność przeżywania szczęścia jest jednym z wielu darów od Boga. Jednak, 

ze względu na swoje ograniczone postrzeganie, człowiek tylko w minimalnym 

stopniu korzysta ze swojej zdolności cieszenia się szczęściem. Zawsze jest gotowy 

zaledwie na manawanandę. To za mało. Tak jak balon pęka i powietrze wewnątrz 

niego łączy się z powietrzem na zewnątrz, człowiek musi wyrwać się z ludzkich 

więzów, wznosząc się do poziomu brahmanandy. 

Brahmananda jest też jednym z imion Boga. Wyraża ono fakt, że Bóg zawsze 

znajduje się w stanie najwyższej błogości. Błogość jest formą Boga, dlatego nazywa 

się Go Brahmanandą. Istnieje wiele innych takich imion. Zostały one wymienione 

na początku tego dyskursu. Następnym na tej liście jest 

Parama Sukhadam 

(Najwyższe Szczęście), 

które oznacza prawdziwą ekstazę. Czym jest to sukham (szczęście lub ekstaza)? Czy 

wiąże się to jakoś z ciałem? Czy jest to coś zmysłowego lub intelektualnego? Ono 

wykracza poza te rzeczy. Nasi starożytni przodkowie mówili: Tasmaj namaha, co 

znaczy „składam pokłony ucieleśnieniu szczęścia.” Nasi przodkowie nie próbowali 

opisywać tej najwyższej ekstazy, ale wiedzieli, że Bóg jest samym jej 

ucieleśnieniem, dlatego obwołali Boga określeniem Parama Sukhadam. Bóg jest 

uosobieniem szczęścia, które wykracza poza ograniczenia przestrzeni i czasu, jak 

również ludzkiego rozumu. Wszystko, co można powiedzieć, chcąc opisać parama 

sukhadam, czyli transcendentalną błogość, to stwierdzić, że nie jest ono ani 

fizyczne, ani nie ma formy, którą możnaby pojąć. Nektar ma wygląd, a jego smak 
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można jakoś opisać, ale parama sukhadam wykracza zarówno poza formę, jak i 

poza słowa. Bóg jest wieczną błogością – cóż innego można powiedzieć? Nie mają 

na Niego wpływu żadne pary przeciwieństw, takich jak pochwała i potępienie, 

radości i smutki itp. Zawsze jest w najwyższym stopniu szczęśliwy.  

W imieniu 

Kewalam Dźńanamurtim 

(Pełne Ucieleśnienie Mądrości) 

słowo kewalam oznacza to, co wykracza poza przestrzeń, czas i okoliczności, dźńana 

to mądrość, a dźńanamurtim – ucieleśnienie mądrości. O jaką mądrość tu chodzi? 

Czy można ją nabyć z książek? Czy łączy się jakoś z fizycznym światem? Czy można 

ją nabyć dzięki praktykowaniu jogi? Dźńana nie jest tego typu. Jest to mądrość 

najwyższa, transcendentalna (pozadoświadczalna), wykraczająca poza ten świat, 

poza przestrzeń, czas i okoliczności. Jest też znana jako brahmadźńana (wiedza 

brahmana) i atmadźńana (wiedza atmy). Jest ona wieczna. O ile świecką wiedzę 

można nabyć z książek i można porównywać uczonych, stwierdzając, że ten czy ów 

jest lepszy, a inny mniej uczony, brahmadźńana jest pełna i wykracza poza 

tekstową i akademicką wiedzę. 

Tylko Bóg jest ucieleśnieniem dźńany. Faktycznie jest On samą dźńaną. 

Brahmadźńana jest wieczna, totalna i wszechobecna. Jest to wiedza jaźni. 

Ponieważ jaźń znajduje się w was, ta wiedza też tam się znajduje. Z chwilą, gdy 

urzeczywistniacie swoją prawdziwą jaźń, nabywacie też tej wiedzy. Zdobycie tej 

wiedzy obdarza najwyższą mądrością. Ponieważ darzy ona też najwyższą błogością, 

nabycie brahmadźńany automatycznie wznosi was do stanu brahmanandy i 

parama sukhadam. 

Stan reprezentowany przez brahmanandę ma też nazwę 

dwandwatitam 

(wykraczający poza dwoistości). 

Jest to stan wykraczający (atita) poza dwoistości, takie jak ból i przyjemność, dobro 

i zło, pochwała i nagana, zasługa i grzech. Jest to wyjątkowy stan całkowitej 

jedności. Wedy mówią: 

Ekam sat wiprah bahudha wadanti 

(Jedna jest prawda, ale mędrcy nazywają ją rozmaicie). 

Prawda jest jedna, nie dwie. To implikuje też słowo dwandwatitam. Znaczy to, że 

brahman, czyli Bóg, jest nieskończenie daleko poza dwoistością, w której 

pogrążony jest człowiek. 

Dalej mamy 

gagana sadriśam 

(wielki jak niebo). 
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Znaczy to, że najwyższa błogość, podobnie jak przestrzeń (niebo), jest zarówno 

eteryczna, jak i wszechobecna. Kogo nazywa się Gagana Sadriśam? Oczywiście 

Boga! Faktycznie wszystkie słowa, o jakich dotąd wspomniał Swami, tj. 

brahmanandam, parama sukhadam, kewalam dźńanamurtim, dwandwatitam i 

teraz gagana sadriśam, są też imionami wszechmocnego Boga. 

Następnym określeniem jest 

tat twam asjadi lakszjam 

(ten, o którym mowa w tat twam asi). 

Cztery Wedy głoszą cztery mahawakje, czyli fundamentalne prawdy. Te 

podstawowe stwierdzenia to: (1) Pradźńananam brahma, czyli „Brahman jest 

czystą świadomością,” (2) Ajam atma brahma, co znaczy: „Atma i brahman są tym 

samym,” (3) Aham brahmasmi, tzn. „Jestem brahmanem,” i (4) Tat twam asi, tj. 

„Owym jesteś ty.” Wszystkie one sugerują to samo, mianowicie, że istnieje tylko 

jeden Bóg i że właśnie dlatego człowiek jest także boski. Stwierdzenia te 

podkreślają jedność boskości. Dlatego też Boga opisuje się jako tat twam asjadi 

lakszajam, czyli ostateczny cel (który reprezentuje pełną jedność). 

Kolejne określenia to 

ekam, nitjam, wimalam, aćalam 

(jedyny, wieczny, bez skazy, niewzruszony) 

Te cztery słowa są też imionami Boga. Ekam znaczy jeden. Wszystko w tym 

rozległym wszechświecie jest tylko Bogiem. Ale człowieka zwodzi fizyczny wygląd, 

dlatego postrzega i doświadcza tylko różnorodności, całkowicie tracąc z widoku 

kryjącą się za nią boską jedność. Różnorodność, którą widzi człowiek, jest czysto 

fizyczna i powierzchowna. Widzi tylko różnorodność, ponieważ jego postrzeganie i 

poglądy są całkowicie przyziemne i zewnętrzne. 

Powiedzmy, że macie liczbę jeden (1). Dołóżcie przy niej zero. Otrzymacie liczbę, 

którą nazywacie dziesięć. Dodajcie następne zero, a otrzymacie sto. Dodając w ten 

sposób kolejne zera, dostajecie stopniowo coraz większe liczby: tysiąc, dziesięć 

tysięcy itd. Dzięki ciągowi samych zer możecie zwiększyć liczbę do miliona, tryliona 

itd. Otrzymujecie astronomiczne liczby przez dodawanie zer do 1. Usuńcie tę 

jedynkę, a zostaniecie z serią samych zer! Możecie mieć ich dowolnie dużo, ale nie 

niosą one żadnej wartości. Ale umieśćcie tylko jedynkę przed tym ciągiem zer, a 

otrzymacie liczbę, która ma wartość – jeden zmienia tu wszystko! We wszechświecie 

tym Jednym jest Bóg, którego jednym z imion jest Ekam. Bóg jest tylko jeden, 

obojętnie jakim imieniem zdecydujecie się Go nazywać lub jaką postać Mu 

przypisać. 

Następnie mamy nitjam, co znaczy wieczny. Bóg jest nie tylko wieczny, ale też 

niezmienny. Takim pozostaje we wszystkich trzech czasach – w przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości – we wszystkich trzech światach, a także w obecności 

trzech gun (sattwa-, radźo- i tamo-guny). Ta boska stałość w świętych pismach jest 
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ujmowana w stwierdzeniu, że wykracza On poza trikalam (trzy czasy), trilokam 

(trzy światy) i trigunam (trzy guny). Tak więc, Bóg jest nitjam, nitjam, nitjam! 

Dalej mamy wimalam, czyli czysty, niesplamiony. Dzisiaj zanieczyszczenia są 

wszędzie. Powietrze i woda są zanieczyszczone. Pożywienie też jest zanieczyszczone. 

A co jest jeszcze poważniejsze, zanieczyszczony jest ludzki umysł. Bóg natomiast jest 

uosobieniem całkowitej czystości. Jest On absolutnie bez skazy, krystalicznie i 

nieskazitelnie czysty. 

Aćalam znaczy stały, niechwiejny. Wszystkie obiekty złożone z pięciu żywiołów 

podlegają zmianom w czasie. W rzeczywistości zmiana jest przyrodzoną częścią ich 

natury. Słońce zmienia się w czasie i tak samo dzieje się z księżycem. Gwiazdy także 

zmieniają się w czasie. Ziemia cały czas znajduje się w ruchu. Wiecie, że w filmie w 

ciągu sekundy zmienia się przynajmniej 16 klatek. Podobnie jest w stworzeniu – 

zmienia się ono cały czas, wszędzie i pod każdym względem. Ale Bóg jest aćalam, 

czyli stały, niezmienny. 

Ćalanam aćalam ewa ća 

(Zarówno zmienny jak i nieruchomy) 

Bóg niewątpliwie jest stały i nie zmienia się, ale w sposób wrodzony znajduje się 

w rzeczach, które zmieniają się. Niemniej, ponieważ stałość jest podstawową naturą 

Absolutu, o Bogu mówi się Aćalam. 

Poza wymienionymi dotąd imionami, Boga nazywa się też 

Sarwadhi Sakszi-bhutam, 

(Świadek Wszystkich Istot),  

tzn. Wiecznym Świadkiem. Jest On świadkiem wszystkiego i przez cały czas. 

 

Imiona Boga nie nadane przez człowieka 

Pobożni i szlachetni riszi przeszłości nadali Bogu bardzo liczne imiona. Gorąco 

pragnąc doświadczyć boskości, poświęcali wszystko światowe i materialne i 

odprawiali ciężkie pokuty. Każdy mędrzec pobudzany wewnętrznymi uczuciami 

przypisywał Bogu atrybut lub formę według własnego uznania, po czym nadawał 

Mu odpowiednie do tego imię. W rzeczywistości Bóg nie ma ani formy, ani imienia 

– wszystkie opisy Boga pochodzą od dawnych riszich. Jednak imiona takie jak 

Brahmanandam i in. nie mają żadnego związku ze światowymi czy fizycznymi 

opisami. Wykraczają poza to wszystko i odnoszą się do wyższego planu. Na tym 

planie Bóg wykracza poza wszelkie normalne opisy i pojęcia. Jest Najwyższym poza 

wszelką dwoistością i jest opisywany jako 

Brahmanandam, Parama Sukhadam, Kewalam Dźńana-murtim, 

Dwandwatitam, Gagana Sadriśam, Tat-twam-asjadi Lakszjam, 

Ekam, Nitjam, Wimalam, Aćalam, Sarwadhi Sakszi-bhutam. 

Tylko Bóg ma prawo do tak chwalebnych imion. 



 
Seminaria Sai w Brindawanie 2000 
 
 

str. 105 
©Organizacja Sathya Sai   

 

Wszechobejmująca natura imienia Boga 

Pewnego razu mędrzec Narada natknął się na Dhruwę, który w tym czasie 

prowadził głębokie wyrzeczenia w celu przejednania Pana Narajany. Narada 

powiedział: „Dhruwo, jesteś tak młody, czy godzi się, abyś odprawiał tak ciężką 

pokutę? Jak będziesz kontemplował o Bogu?” Zadał wiele podobnych pytań. 

Dhruwa uśmiechnął się i odrzekł: „Mędrcu, pomysł prowadzenia wyrzeczeń został 

zasiany przez Niego. Nasienie myśli staje się roślinką dzięki Niemu. Młoda roślina 

wyrasta na gigantyczne drzewo dzięki Niemu i to On sprawia, że rodzi owoce. Nie 

wątpię, że tenże Bóg zaopiekuje się mną. Nie studiowałem upaniszad ani innych 

świętych tekstów. Znam tylko imię Boga.” Narada spytał: „Jakie imię będziesz 

recytował?” Dhruwa pomyślał przez chwilę i odpowiedział: „Będę intonował 

Gopidźana Wallabhaja namaha.” 

Gopi nie odnosi się tutaj do gopik z Brindawanu. Gopa znaczy: ziemia, Wedy, 

słowo i krowy. Rdzeniem tych czterech słów jest go. Gopi to ci, którzy oddają cześć 

i opiekują się tymi czterema świętymi rzeczami. Czczą ziemię, pielęgnują Wedy, są 

prawdomówni i ochraniają krowy. Wszystko to zasadniczo robiły Gopiki z 

Brindawanu. Bóg jako taki nie ma żadnych imion, ale nadaje mu się rozmaite 

imiona. 

Dhruwa powiedział do Narady: „Jestem jednym z gopi. Jestem częścią ziemi, 

częścią Wed itd. Krótko mówiąc, jestem jednym z wielu stworzonych przez Pana. 

Kto ochrania i podtrzymuje tych wielu? Bóg. To Jemu oddaję cześć tą recytacją.” 

Kilka dni temu Swami powiedział: 

Klim, Krisznaja, Gowindaja, Gopidźana Wallabhaja swaha. 

(Klim[, chwała Krisznie, Głównemu Pasterzowi, Najbliższemu Gopikom.) 

Pamiętacie, że klim odnosi się do ziemi, Krisznaja – do wody, Gowindaja do ognia, 

a pozostałe dwa słowa – odpowiednio do powietrza i przestrzeni. Zatem te pięć 

słów symbolizuje pięć żywiołów, które są samym uosobieniem Boga. Recytowanie 

nazwy choćby jednego z pięciu żywiołów sprowadza się do wzywania Boga. 

Wszystkie pięć wspomnianych słów są też imionami Boga, więc nie ma szczególnej 

potrzeby recytowania imienia Kriszna, Wisznu czy Śiwa. Moda na recytację imion, 

takich jak Wisznu i Śiwa, nastała dopiero po pojawieniu się sekt, takich jak 

wisznuici, śiwaici. Te praktyki nie tylko zawęziły postrzeganie Boga, ale także 

wywołały niepożądane kontrowersje. Bóg nie ma żadnego konkretnego imienia. 

 

Uwolnijcie się od pragnień i osiągnijcie doskonałe szczęście 

Krótkie pozdrowienie 

Tasmaj namaha 

opiewa Boga jako ucieleśnienie najwyższego szczęścia. Kiedy jesteście naprawdę 

szczęśliwi? Czujecie się tacy, gdy jesteście wolni od wszelkich zmartwień i 
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niepokojów. Bóg nie ma żadnych pragnień, dlatego zawsze jest szczęśliwy. 

Próbujcie być tacy jak On – wolni od pragnień – a wtedy także wy będziecie zawsze 

szczęśliwi. To właśnie pragnienia i doczesne oczekiwania niszczą szczęście. Aby 

osiągnąć trwałe szczęście, musicie stać się całkowicie wolni od pragnień. Możecie 

wierzyć albo nie, ale Swami nie ma absolutnie żadnych zmartwień i dlatego zawsze 

jest w stanie błogości. Swami nie ma myśli związanych z Nim. Niemniej, ponieważ 

przyszedł w fizycznej postaci i z powodu kontaktów z ludźmi, może czasami wydać 

się przejęty i zmartwiony. Ale prawdę mówiąc, Swami wykracza poza pragnienia i 

zmartwienia. Od nikogo nigdy nie chce On niczego dla siebie. Chce tylko waszego 

dobra i cały czas dominuje w Nim takie uczucie. 

 

Prawdziwe znaczenie samozadowolenia 

Powiedzmy, że chcecie zjeść owoc. Czy chcecie ten owoc ze względu na siebie, czy 

ze względu na owoc? Chcecie go, ponieważ pragniecie go smakować. Waszą uwagę 

zwraca jakiś wyrób włókienniczy. Czy chcecie go mieć ze względu na siebie, czy 

chcecie zadowolić tę tkaninę? Oczywiście, ta druga możliwość jest nieprawdziwa. 

Chcecie tę tkaninę ze względu na siebie. To samo dotyczy jedzenia. W ten sposób 

zauważamy, że wszystkie wasze pragnienia służą zadowalaniu siebie samego. Jest 

coś w was, co popycha was, a ta pobudzająca siła pojawia się, ponieważ świadomie 

lub nieświadomie staracie siebie zadowolić. Ale w prawie wszystkich takich 

przypadkach swoją rolę odgrywa niższe ja. Właśnie dlatego wszystkie tego rodzaju 

działania charakteryzuje się jako samolubne. W duchowości należy skupiać się na 

wyższym ja, na wyższej jaźni. Wszystkie działania muszą wypływać z pragnienia 

zadowolenia tej wyższej jaźni. Jest to prawdziwe samo-zadowolenie. Działania 

nakierowane na zadowalanie wewnętrznej jaźni nie są samolubne w przyziemnym 

sensie, gdyż są dalekie od światowych pragnień i małostkowych oczekiwań. 

Prawdziwa wewnętrzna jaźń jest niczym innym jak tylko atmą, a brahmananda 

jest szczęściem związanym z zapewnianiem zadowolenia atmy. Poza już 

wymienionymi nazwami atmę nazywa się także paramatmą, paratmą, ekatmą itp. 

 

Podróż do Boga musi być drogą bezinteresownej służby na rzecz społeczeństwa 

Pojedynczy człowiek, albo jednostka, to wjaszti. Jest on częścią samaszti, czyli 

społeczeństwa. Społeczeństwo jest z kolei częścią parameszthi, czyli Boga. Wjaszti 

drogę do parameszthi musi pokonywać przez samaszti. Jednostka musi w taki czy 

inny sposób angażować się w społeczeństwie i bezinteresownie służyć. Jeśli przez 

swoją indywidualność odetniecie się od społeczeństwa, przedkładając realizowanie 

osobistych ambicji itp., nigdy nie zjednoczycie się z Bogiem! Takie samolubstwo jest 

sprzeczne z duchem jedności, jaką Bóg reprezentuje. Ten, kto tęskni do 

brahmanandy, musi najpierw rozwinąć miłość do Boga i pragnienie stania się 

jednym z Bogiem. Ta tęsknota musi najpierw przełożyć się na praktykę przez stanie 

się jednym ze społeczeństwem. Jak można stać się jednym ze społeczeństwem? 
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Przez bezinteresowną służbę. Gdy będziecie służyć na rzecz społeczeństwa w sposób 

bezinteresowny, zaczniecie rozumieć, że wszyscy są jednym. 

 

Oświecenie może nastąpić w okamgnieniu 

Wedy głoszą 

Wedaham etam Puruszam mahantam 

aditja warnam tamasah parastat 

(Znam tę wielką Osobę 

o naturze słońca kryjącą się za ciemnością). 

Dawni riszi głosili światu: „Człowieku! Widzieliśmy Boga (w człowieku). Posiada w 

sobie promienność słońca, ale znajduje się w ciemności (ignorancji).” Ludzie wtedy 

pytali: „Gdzie widzieliście tego Boga? Wewnątrz, czy na zewnątrz?” Na to riszi 

odpowiadali: 

Antar bahiśća tat sarwa wjapja Narajana sthitah 

(Narajana przenika wszystko, co istnieje wewnątrz i na zewnątrz) 

Potem dodawali: “Człowieku, w tobie jest Bóg. Masz promienność słońca, ale 

ciemność ignorancji ją przesłania.” Riszi widzieli Boga wszędzie. Ponieważ Bóg jest 

wszechobecny a błogość jest formą Boga, to także błogość jest wszędzie. Bóg nie 

ma pragnień, dlatego stan, w którym się znajduje, określa się terminem parama 

sukhadam (najwyższe szczęście). Gdy nie ma pragnień, można naprawdę 

doświadczać wiecznego i najwyższego szczęścia, którym jest Bóg. Nieobecność 

pragnień sprawia też, że Bóg jest uosobieniem najwyższej wiedzy. Najwyższa 

wiedza pojawia się tam, gdzie jest najwyższa błogość – te dwa aspekty występują 

razem. Tak więc, najwyższa wiedza, najwyższe szczęście i najwyższa błogość są 

równoznaczne Bogu. Aspektów tych nie wiąże relacja skutkowo-przyczynowa – są 

wrodzoną własnością Boga. Wszechmocny Bóg wykracza poza rozum, poza 

przyczynowość a także poza przestrzeń i czas. Nie jest On też związany z 

okolicznościami. 

Oto przykład. Jesteście teraz w Brindawanie. Śpicie w swoim pokoju i śnicie, że 

jesteście w Kalkucie. Dlaczego udaliście się do Kalkuty? Jak podróżowaliście w 

tamto miejsce? Kto wam towarzyszył? Jak długo trwała podróż? Nie ma 

sensownych odpowiedzi na te pytania, gdyż sen wykracza poza przestrzeń, czas i 

okoliczności takie, jakich doświadcza się na jawie. Powiedzmy, że rzeczywiście 

chcecie udać się do Kalkuty. Wsiadacie do samolotu o 7-mej rano i w ciągu około 

trzech godzin jesteście tam fizycznie. Na lotnisku w Kalkucie bierzecie taksówkę i 

jedziecie do domu. Po co? Aby spotkać się tam z krewnymi. Zatem w rzeczywistym 

życiu istnieje cel podróży. Chcecie spotkać krewnych – to jest ten cel. Sposób 

podróżowania to samolot, a podróż odbywa się rano. Czas podróży wynosi trzy 

godziny. Czas rozpoczęcia podróży – 7 godz. rano. Doświadczeniami na jawie rządzą 

w pełni: czas, przestrzeń, powód i okoliczności. Z drugiej strony, doświadczenia w 

stanie snu całkowicie wykraczają poza takie czynniki. 



 
Seminaria Sai w Brindawanie 2000 
 
 

str. 108 
©Organizacja Sathya Sai   

Doświadczenie stanu snu ilustruje inną ważną sprawę. W nocy znajdujecie się w 

głębokim śnie. O 1:30 wstajecie, aby pójść do łazienki. Wracacie i ponownie 

zasypiacie. Teraz jest godz. 1:35. Zaczynacie śnić. We śnie widzicie jak dorastacie, 

zdobywacie wykształcenie, otrzymujecie pracę, bierzecie ślub, macie syna, a później 

bawicie się z nim. We śnie dziecko płacze. Wyrywa was to ze snu. Spoglądacie na 

zegarek – jest godz. 1:40. W zaledwie 5 minut snu przeżyliście tak wiele etapów 

życia, które w rzeczywistym życiu zajęłyby blisko 40 lat. Podobnie, jeśli zdołacie 

wznieść się do transcendentalnego stanu turijawasta, możecie doświadczyć Boga w 

zaledwie ułamku sekundy. Możecie spytać: „Czy to możliwe?” A czy ktoś potrafi 

wyjaśnić, jak można w pięć minut snu przejść to, co w rzeczywistym życiu zajmuje 

40 lat? Nikt tego nie zdoła zrobić. Tak samo, chociaż nikt nie może tego wyjaśnić, 

możliwe jest doświadczenie Boskości dosłownie w mgnieniu oka. 

Oto inny przykład. Mieszkacie w domu. Pojawiają się takie okoliczności, że 

wyjeżdżacie za granicę, zamykając dom. Po dziesięciu latach wracacie. Otwieracie 

dom i wchodzicie do środka. Włączacie światło. Pokój, w którym się znajdujecie, 

był ciemny przez dziesięć lat, ale w jednej chwili wypełnił się światłem. Zajęło 

zaledwie sekundę, by włączyć światło, i w jednej chwili ciemność została usunięta. 

Podobnie, nie koniecznie trzeba czekać wieki, aby ciemność ignorancji została 

usunięta i nastąpiło oświecenie. Oświecenie to proces wykraczający poza rozum. 

Dlaczego? Ponieważ Bóg, który nim darzy, także wykracza poza rozum. Intensywne 

skierowanie waszego intelektu ku Bogu można porównać do wciśnięcia wyłącznika 

światła. Gdy wasz duchowy wyłącznik zostanie wciśnięty, natychmiast można 

doświadczyć najwyższej błogości. Dlatego też urzeczywistnienie tego wzniosłego 

stanu, określanego rozmaicie jako brahmanandam, parama sukhadam itd., może 

nastąpić natychmiastowo, bez żadnej widocznej przyczyny. Aby tego doświadczyć, 

nie musicie wycofywać się do lasu, jak to ludzie błędnie sobie wyobrażają. Może to 

nastąpić tutaj. 

 

Ofiarujcie służbę i odbierajcie miłość 

Pokój znajduje się w was. Po co wycofywać się do lasu, by doświadczyć tego, co 

znajduje się w was? Takie myśli są głupie. Pokój jest w jednym miejscu, a wy 

myślicie o szukaniu go gdzie indziej. Pokój jest wewnątrz was! Jeśli chcecie odkryć 

ten skarb w sobie, to – jak Swami mówił wcześniej – musicie służyć innym i 

doświadczać miłości. Gdy będziecie w ten sposób postępować, automatycznie 

odkryjecie pokój. Oświecenie jest niczym innym, jak tylko doświadczaniem pokoju 

i miłości wewnątrz siebie, a takie oświecenie jest nie czym innym, jak najwyższą 

błogością i absolutnym szczęściem. 

 

Gdy umysł jest chwiejny, wiara też słabnie 

Wszystko jest w was. Dlatego mówi się: 

Sarwatah pani padam tat sarwato 'kszi-śiro-mukham, 
Sarwatah śrutimal loke sarwam awritja tiszthati 
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(Mając wszędzie swoje ręce, stopy, oczy, głowy, usta 
I uszy, przenika On wszystko). 

Bóg przenika wszystko. 

Kiedyś Kriszna spytał Ardźunę: „Ile masz lat?” Ardźuna odpowiedział: „Mam 

siedemdziesiąt lat.” Następnie Kriszna powiedział: „Ardźuno, a wiesz, w jakim 

wieku ja jestem? Mam siedemdziesiąt pięć lat!” To ciało też zbliża się do wieku 

siedemdziesiąt pięć lat! (Najwyraźniej jest to nawiązanie do zbliżających się 75-tych 

Urodzin. Być może Swami podpowiada tym, którzy zapomnieli, że jest On Kriszną, 

który przyszedł ponownie!) Wtedy Bhiszma miał sto trzynaście lat. W tym swoim 

wieku służył jako naczelny wódz sił Kaurawów w bitwie na Kurukszetrze. Czy 

wyobrażacie sobie taką sytuację obecnie? W tamtych czasach ludzie żyli długo. 

Gdy umysł nie jest stabilny, lecz chwiejny, pojawiają się zaburzenia jego 

równowagi. Pewnego razu Kriszna beształ Ardźunę: „Uczyłem cię Gity i udzieliłem 

ci wielu duchowych rad, ale ty niczego nie pamiętasz. Czy wiesz, dlaczego? 

Ponieważ nie traktujesz moich nauk poważnie. Są ci obojętne. Właśnie dlatego 

zapomniałeś wszystkiego, czego cię uczyłem. Gdybyś uważał je za ważne, 

pamiętałbyś wszystkie te nauki. Zapomniałeś też, że ty i ja byliśmy razem w wielu 

wcieleniach.” Ardźunie zrobiło się przykro. Zapytał uniżenie: „Panie, jak to się 

dzieje, że wszystko pamiętasz, a ja nie mogę?” Jest to słaba pamięć. 

Prawdziwe ty, czyli wewnętrzna istota 

Zawsze jest świadoma we wszystkich stanach, 

Obojętnie czy jest to stan jawy, 

Czy stan snu, 

Czy stan głębokiego snu, 

Nie zna ona zapomnienia. 

Wy jednak nie znajdujecie się w stanie taraka, czyli doskonałej świadomości, lecz 

w stanie tamasowym, czyli w odrętwieniu. Ardźunę wprawiło to w zakłopotanie, 

więc spytał: „Jakże może tak być, Panie? Przecież nie jestem aż tak tępy.” Kriszna 

uśmiechnął się i odrzekł: „Naprawdę? Powiedz mi więc, czy pamiętasz wszystkie 

zdarzenia, w których obaj uczestniczyliśmy prze te wiele lat? Nie pamiętasz. Ale 

pamiętasz swoją datę urodzin, a także dzień swojego ślubu z Subhadrą, chociaż 

działo się to całe dekady temu. Ardźuno, gdzie byłeś w ubiegłym roku w dniu 

ćaturdaśi (czternastego) w miesiącu Margaśirsza (na przełomie listopada i 

grudnia)?” Strapiony Ardźuna odpowiedział: „Nie pamiętam.” Kriszna mówił dalej: 

„Dokładnie pamiętasz dzień ślubu, który odbył się trzydzieści lat temu, ale nie 

potrafisz przypomnieć sobie, gdzie byłeś w konkretnym dniu zaledwie rok temu! 

Jest to odzwierciedlenie ludzkiej skłonności do zapominalstwa wywołanej 

chwiejnością umysłu.” 

Krótko po tej rozmowie zginął syn Ardźuny Abhimanju. Ardźuna o tym nie 

wiedział. Gdy wrócił do domu, zastanawiał się: „Każdego wieczora, gdy wracałem z 

pola bitwy, mój syn zwykł mnie witać. Czemu nie ma go dzisiaj?” Kriszna, który 



 
Seminaria Sai w Brindawanie 2000 
 
 

str. 110 
©Organizacja Sathya Sai   

wtedy był u boku Ardźuny, wiedział już wcześniej o śmierci Abhimanju, ale nie 

ujawnił tego Ardźunie. Na wszystko jest właściwy czas i miejsce i w stosownym 

czasie Ardźuna pozna tę wiadomość. W przedstawieniu Boga na wszystko jest czas i 

miejsce. Gdy Ardźuna dowiedział się o śmierci Abhimanju, załamał się nie mogąc 

znieść wstrząsu. Krzyczał na Krisznę, nazywając Go wanśanaśim (niszczycielem linii 

rodowej), za to, że nie ochronił jego syna. Powiedział: „Wszyscy jesteśmy teraz za 

starzy, aby znów mieć dzieci. Po śmierci Abhimanju kończy się nasza linia rodowa, 

a Ty za to odpowiadasz!” Kriszna uśmiechnął się i odrzekł: „Ardźuno, masz 

rozchwiany umysł. W tej chwili jesteś w objęciach żalu i rządzą tobą emocje, 

dlatego mówisz bezmyślnie. Nie szkodzi jednak – ten nastrój minie.” 

Jakiś czas później żona Abhimanju urodziła dziecko, ale niestety, dziecko było 

martwe. Draupadi wzięła je na ręce i stwierdziła: „Niestety, nawet to dziecko nie 

żyje.” Sahadewę posłano po Krisznę. Gdy Kriszna przyszedł, Draupadi położyła 

ciało dziecka na talerz, przyniosła do Kriszny i powiedziała: „Kriszno, dałeś nam 

prezent w postaci martwego dziecka?” Kriszna jak zwykle uśmiechał się. Taki miał 

zwyczaj – zawsze się uśmiechał, niezależnie, co się działo. Inni mogli martwić się, 

niepokoić, być smutni czy rozpaczać, ale Kriszna zawsze się uśmiechał. Kriszna 

powiedział do Draupadi: „To dziecko jest dokładną kopią Abhimanju. Jego oczy są 

takie same, jak oczy Abhimanju i podobnie wygląda twarz.” Ardźuna nie mogąc 

tego znieść zawołał: „Tak, i jego oddech też jest podobny! Abhimanju nie żyje i nie 

żyje dziecko!!” Kriszna uśmiechając się zganił Ardźunę: „Jesteś głupcem niezdolnym 

zrozumieć, co mówię.” Potem Kriszna zignorował Ardźunę i dalej rozmawiał z 

Draupadi. Ona głęboko wierzyła w Krisznę i Jego gotowość zrobienia wszystkiego 

dla Jego wielbicieli. 

Jeśli chodzi o oddanie, kobiety są pod tym względem przykładne. To żona 

przyciąga męża do Boga. Bóg obdarzył kobiety bhakti (oddaniem), a mężczyzn – 

dźńaną (mądrością). W pałacowym zwyczajach, o ile mężczyźni mogą wejść tylko 

do sali durbar (przyjęć), kobiety mogą wchodzić do wewnętrznych apartamentów 

(gdzie mieszkają kobiety). Podobnie, oddanie kobiety może zaprowadzić ją wprost 

do serca Boga, natomiast dla mężczyzn ten dostęp nie jest tak łatwy. Dlaczego? 

Ponieważ w porównaniu do kobiet, mężczyźni mają płytszą wiarę w Boga, a zatem 

też odpowiednio słabsze oddanie. Kobiety mają pełną wiarę. Ardźuna nie wierzył, 

że Kriszna zrobi cokolwiek, ale Draupadi w pełni wierzyła, że On przywróci dziecko 

do życia. 

Siedzieli tam wszyscy bracia Pandawowie, wyglądając na całkiem załamanych. 

Tymczasem Kriszna dalej rozmawiał. W Ardźunie wszystko się gotowało, ale nie 

potrafił niczego powiedzieć. Nagle Kriszna powiedział do Daraupadi: „Siostro, daj 

mi to dziecko.” Gdy ona Mu je podała, Kriszna poklepał dziecko, a ono zaczęło 

płakać. Pandawowie byli oszołomieni – to niewiarygodne, ale martwe dziecko 

ożyło! Wznosili okrzyki radości. Ponieważ przed ożywieniem dziecka Kriszna 

poddał obecnych parikszy, czyli próbie, nadał mu imię Parikszit. Świadkiem tego 

cudu był także Ardźuna. Przejęty zdarzeniem, podbiegł do Kriszny, upadł mu do 
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stóp i zawołał: „Kriszna! Wanśodharaka (Podpora linii rodowej)!!” Kriszna 

uśmiechnął się i powiedział: „Ardźuno, dopiero co nazwałeś mnie niszczycielem 

klanu, a teraz sławisz mnie jako jego wybawiciela. Jakże szybko się zmieniasz! Jak 

niestały jesteś! Jak chwiejny masz umysł!” 

Gdy powiesz tak, 

Sai mówi tak; 

Gdy powiesz nie, 

Sai też mówi nie. 

Te ‘tak’ i ‘nie’ odnoszą się do ciebie, 

Gdyż dla Sai 

Zawsze jest tak, tak i tak! 

(Oklaski) W jednej chwili Kriszna był nazwany niszczycielem, a w następnej 

wybawicielem. Takie określenia nie odnoszą się do Kriszny, lecz do osoby, która ich 

używa. Są one odzwierciedleniem chwiejnego umysłu człowieka. Bóg jest 

niezmienny i daleko wykracza poza wahania. 

Wszyscy bardzo cieszyli się z ożywienia Parikszita. Siedzieli wokół Kriszny. Ardźuna 

przysunął się do Kriszny i przymilnie zapytał: „Panie, dlaczego pozwoliłeś, aby mój 

syn Abhimanju zginął w tak młodym wieku? Nie miałem nawet szansy spotkania 

się z nim, zanim zmarł. Czy śmierć powinna przychodzić tak wcześnie? Nie mogłeś 

pozwolić mu żyć nieco dłużej?” Kriszna odpowiedział: „Niemądry! Oceniasz wiek 

osoby, patrząc na obecne ciało. Wiek, o którym mówisz, nie ma w rzeczywistości 

sensu. Narodziny i śmierć ciała odbywają się zgodnie z prawem przyrody.” 

Oto przykład, który ilustruje to, jak należy rozumieć tak zwaną przedwczesną 

śmierć. Powiedzmy, że udajecie się do Kaszmiru. Możecie tego nie wiedzieć, ale 

Kaszmir był ojczystym krajem Kajkeji. W Kaszmirze zakupujecie jakieś wełniane 

materiały, aby uszyć garnitur. Po powrocie wkładacie te materiały do szuflady, 

zamykacie na klucz i zapominacie o wszystkim. Mija dziesięć lat i zamierzacie 

zmienić mieszkanie. Pakujecie rzeczy, aby je przewieźć na nowe miejsce. Podczas tej 

czynności odkrywacie wełniane materiały, które odłożyliście bardzo dawno temu. 

Żałujecie, że na tyle lat zapomnieliście o tej ładnej tkaninie. W tym samym dniu 

idziecie do krawca i prosicie o uszycie ładnego ubrania. Wkrótce ubranie zostaje 

wam dostarczone. Ubieracie ten garnitur i bierzecie udział w weselu. Przygotowano 

tam przyjęcie z bufetem. Schylacie się nieco z talerzem, aby nałożyć sobie coś do 

zjedzenia. Nagle czujecie, że wasz garnitur nie wytrzymuje i rozdziera się (śmiech). 

Smucicie się. Zastanawiacie się: „Jak nowiutki garnitur może w ten sposób pękać?” 

Tak, garnitur jest nowy, ale materiał nie jest nowy – jest stary. 

Kriszna powiedział do Ardźuny: „Abhimanju nie umarł młodo, jak sobie 

wyobrażasz. Był ze ‘starych zapasów.’” W tym wcieleniu mógł przeżyć tylko 

niewiele lat, ale w rzeczywistości ten, kogo nazywasz Abhimanju, wcale nie był 

młody.” Ardźuna wtedy stwierdził: „Panie, nie wiedziałem o takich subtelnościach.” 
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Kriszna uśmiechnął się i odrzekł: „Tak, mój drogi synu, zarówno życie, jak i śmierć, 

jest tajemnicą! Nie zdołasz ich zrozumieć.” 

 

Doświadczajcie Boga, ale nie próbujcie Go analizować 

Nikt nie może pojąć boskości. To, co Bóg robi w jednej chwili, może stać w 

sprzeczności z tym, co robi następnie. Postępowanie Boga jest nieodgadnione, 

wykracza poza czas, przestrzeń i ludzkie rozumowanie. Jak Swami często mówi, 

„Bez powodu, nie w porę!” Analizowanie czynów Boga i interpretowanie ich jest 

więc zarówno bezsensowne, jak i niewłaściwe. Gdy Bóg mówi „Tak,” tak też będzie. 

Gdy mówi „Nie,” tak też będzie. Jest to przeznaczenie! Musicie wszystko to 

akceptować i nie roztrząsać. Podanie postępków Boga w wątpliwość oznaczałoby 

brak wiary. 

Powiedzmy, że teraz idziecie na bazar i tam mówicie ludziom, o czym Swami 

opowiada. Mówicie im, że Swami jest Bogiem. Człowiek z tłumu pyta was: „Gdzie 

jest Bóg?” Wy mówicie mu: „Jest tam na scenie i wygłasza dyskurs.” On stwierdza: 

„To nie jest Bóg. Bóg nie istnieje.” Wy powinniście mu odpowiedzieć: „Jeśli 

powiadasz, że Bóg nie istnieje, stosuje się to tylko do ciebie, a nie do mnie. Dla 

mnie Bóg istnieje. Jakie masz prawo mówić mi, że Bóg nie istnieje? Mam prawo 

wierzyć w Boga. Jeśli tobie jest pisane nie mieć wiary w Boga, to jest twoje 

nieszczęście.” Wasza wiara w Boga musi być mocna. Jeśli taka będzie, Bóg z 

pewnością zawsze będzie odpowiadał. Jeśli stanowczo zadeklarujecie swoją mocną 

wiarę w Boga, niewierzący automatycznie uciszą się i odejdą. 

Musicie wiedzieć, że stworzenie jest pełne tajemnic. Jedenaście słów zaczynających 

się od Brahmananda, nie jest chwaleniem czy wysławianiem Boga. Nie są to też 

opisy Boga. W rzeczywistości są to imiona Boga. Sławna mantra Gajatri ma trzy 

podstawowe części. 

Om 

Bhur bhuwah swah, tat sawitur warenjam, 

Bhargo dewasja dhimahi, 

Dhijo jonah praćodajat. 

Najpierw jest pochwała, następnie – medytacja i na końcu modlitwa; wielbienie, 

medytacja i modlitwa. Ale hymn zaczynający się od Brahmananda sięga dalece 

poza nawet słynną Gajatri. Słowa Brahmananda itd. nie mają nic wspólnego z 

wychwalaniem – są prawdziwymi imionami Boga. Mantra Gajatri jest darem dla 

ludzkości od mędrca Wiśwamitry. Ma ona podstawę, można ją analizować, jej sens 

można pojąć. Ale boski pierwiastek (do którego odnoszą się słowa Brahmananda 

itd.) wykracza poza ludzkie rozumowanie, ludzką analizę i ludzkie pojmowanie. 

Bóg nie zna smutku ani bólu i wykracza poza myśl. Smutek i żal nachodzą tylko 

tych, którzy mają myśli, podczas gdy ktoś bez myśli jest zawsze szczęśliwy. Bóg 

wykracza poza myśli, dlatego zawsze jest w stanie błogości. Obojętnie, co ludzie 

Mu mówią, Swami zawsze odpowiada: „Santoszam, santoszam (szczęśliwy, 
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szczęśliwy).” Dzieje się tak dlatego, że Swami jest Parama Sukhadam. Kobieta 

przychodzi i płacze: „Swami, zmarł mój mąż.” Swami stwierdza: „Santoszam.” 

Zaskoczona kobieta pyta: „Co, Swami? Mówię Ci, że zmarł mi mąż, a Ty powiadasz, 

że jesteś szczęśliwy!! Czy cieszysz się, że mój mąż zmarł?” Swami odpowiada: 

„Obojętnie, co powiesz, dla Swamiego zawsze jest santoszam, santoszam, 

santoszam!” Kiedyś ktoś powiedział do Swamiego: „Nasi ludzie mieli wypadek.” 

Swami odrzekł: „Ćala santoszam (bardzo szczęśliwy).” 

Swami zawsze jest szczęśliwy. Czym się martwić? Cokolwiek ma się zdarzyć zgodnie 

z przeznaczeniem, zdarzy się. Czemu więc martwić się tym i smucić? Życie i śmierć 

są naturalne. Dotyczą wszystkich, a nie tylko konkretnie tej czy innej osoby. 

Dlatego należy spokojnie przyjmować wyroki przeznaczenia. Ludzie cierpią nie z 

powodu przeznaczenia, lecz pragnień i przywiązań. Gdy jesteście przywiązani do 

rzeczy tego świata, musicie na przemian przeżywać radość i smutek. Przyjemność i 

ból są integralną częścią dwoistego świata. 

Wszystko dzieje się zgodnie z wolą Boga. Daje On i zabiera to, co chce i kiedy chce. 

Może widzieliście kolejowe wagony towarowe z oznaczeniem „Data zwrotu.” 

Znaczy to, że wagon musi wrócić do rodzimej stacji kolejowej w podanym dniu. 

Ciało jest jak ten wagon towarowy. Gdy przybywa tutaj, ma na sobie pieczątkę z 

datą zwrotu, chociaż możecie być tego nieświadomi. Gdy przychodzi ta data, ciało 

wraca tam, skąd przyszło – to wszystko. Zatem, gdy są narodziny, jest też śmierć. Te 

dwa zdarzenia stanowią naturalną parę. Nikt więc nie powinien popadać w smutek 

z powodu śmierci. 

W każdym aspekcie życia jest błogość, a Bóg jest czystą błogością. Ponieważ Bóg 

jest w was, zawsze powinniście być szczęśliwi. Zawsze powinniście być pełni 

miłości. Nie dopuśćcie, by ta miłość uległa zanieczyszczeniu lub zdegradowaniu do 

nienawiści. 

Na końcu dyskursu Bhagawan zaśpiewał bhadźan: Prema mudita … 

23 maja 2000 r.. 
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11. Jak stać się drogim dla Pana 
 

 

 

Anapekszah śucir daksza  

udasino gata-wjathah  

sarwarambha paritjagi  

jo mad-bhaktah sa me prijah. 

Gita 12.16 

 
(Kto niczego nie oczekuje, 

czysty, dzielny, bezinteresowny, 

kto wolny jest od trosk 

i kto zaniechał wszelkich przedsięwzięć, 

ten – będąc moim wyznawcą – jest mi drogi.) 

 
 
Ucieleśnienia miłości! 

Bóg bardzo kocha tych, którzy posiadają cechy wyliczone w tej śloce (wersecie) 

Bhagawad Gity. 

 

Cechy niezbędne do stania się drogim Panu 

Anapeksza znaczy, że wielbiciel nie ma apekszy, czyli pragnień, albo oczekiwań. Czy 

w ogóle możliwe jest, by związany ciałem i zmysłami człowiek nie miał pragnień? 

To bardzo trudne. Jakieś pragnienie zawsze będzie obecne. Ale trzeba panować nad 

tymi, które się ma. Jakiego rodzaju pragnienia są dozwolone? Przypomnijcie sobie, 

co ma o tym do powiedzenia Kriszna. Mówi On, że wszystkie prawomyślne 

działania są boskie. Wśród dozwolonych pragnień najlepszym jest pragnienie tjagi, 

czyli poświęcenia. Tęsknota do dharmy też jest ważna. Pragnienie Boga jest 

obowiązkowe. Chociaż bardzo dobrze wiadomo, czego należy naprawdę pragnąć, 

ludzie mają całkiem inne rodzaje pragnień i oczekiwań. O ile jedni uważają, że 

bardzo ważne jest bycie prawym, inni myślą, że osiągnięcie doczesnej wielkości jest 

najlepszym z celów. Niektórzy nawet próbują połączyć te dwa cele. Prawdę 

mówiąc, nikt nie ma swobody czy prawa postępować, jak mu się podoba. Musimy 

robić dokładnie to, co Pan mówi. 

Pan bardzo jasno stwierdził, że chce, abyście osiągnęli stan anapeksza. Jak do niego 

się dochodzi? Przez ścisłe trzymanie się tylko działalności prawomyślnych, 

wykonywanie ich wyłącznie dla przyjemności Pana i ofiarowanie ich w całości 

Panu. Czyny dokonane w tym duchu wznoszą się znacznie ponad przyziemne 

pragnienia i oczekiwania. Tak więc, słowa anapeksza nie należy interpretować zbyt 

dosłownie. W rzeczywistości znaczy ono, że trzeba mieć nieodparte pragnienie 

pracy wyłącznie dla Pana i tylko dla przyjemności Jego samego. Inaczej mówiąc, że 
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nie można robić wszystkiego. Nasze czyny powinny być tego rodzaju, że radują Go 

i że spotykają się z Jego aprobatą. Gdy wielbiciel zachowuje się w ten sposób, staje 

się drogi Panu. 

Drugą z cech, które wielbiciel musi posiadać, jest śuci, czyli czystość. Jakiego rodzaju 

czystości oczekuje u nas Pan? Czy chodzi o czystość zewnętrzną, czy wewnętrzną? 

Obie są niezbędne. Bóg kocha czystość – czystość to boskość. Ale nie można 

ograniczać się do samej czystości zewnętrznej; konieczna jest też wewnętrzna 

czystość. W rzeczy samej ta druga jest ważniejsza. Bóg jest wszechobecny. Jest 

obecny zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Ale boski pierwiastek musimy 

najpierw próbować rozpoznać wewnątrz siebie. 

Oto przykład. Macie mosiężny garnek, w którym gotujecie zupę. Jeśli garnek nie 

został wewnątrz ocynowany, zupa ulegnie zepsuciu lub nawet stanie się trująca. 

Nasze serce jest jak to mosiężne naczynie i musi zostać pobielony od środka premą, 

czyli miłością. Jeśli zastosuje się ten środek zapobiegawczy, wnętrze będzie czyste. 

Wewnętrzna czystość jest niezbędna w dochodzeniu do zewnętrznej czystości. Czym 

właściwie jest ta zewnętrzna czystość? Nie oznacza ona mycia się mydłem i wodą. 

Oznacza ona prowadzenie bezinteresownej służby na rzecz społeczeństwa i robienie 

tego dla przyjemności Boga. Tylko taka służba czyni człowieka zewnętrznie 

czystym. Gdy nie będzie wewnętrznej czystości, wtedy służba nieuchronnie będzie 

miała domieszkę samolubstwa, co pogorszy zewnętrzną czystość. 

Trzecią wymaganą cechą wielbiciela jest daksza, czyli mocna i niewzruszona 

determinacja. Jakiego rodzaju determinację musicie posiadać? Musicie mówić: 

„Obojętnie, co się stanie, nie spocznę, dopóki nie zrealizuję tego, czy nie osiągnę 

tego.” Powinniście mieć tego rodzaju postanowienie. Czasami Swami mówi: 

Zdecydowawszy o tym, co powinno być zrobione, 

Trzymaj się tego, aż nie odniesiesz sukcesu. 

Jest to determinacja. 

Zapragnąwszy tego, co powinno być, 

Trzymaj się tego, aż nie spełni się. 

Jest to determinacja. 

Poprosiwszy o to, co powinno być, 

Trzymaj się tego, aż nie otrzymasz. 

Takie postępowanie oznacza determinację. 

Pomyślawszy o tym, co powinno być, 

Trzymaj się tej myśli, aż się nie urzeczywistni. 

Oto jaką jakość ma determinacja. Co w końcu się stanie? 

Zdegustowany Pan musi ulec twoim życzeniom! 

Nie ustawaj, bądź uparty i nigdy się nie poddawaj, 
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Gdyż cofanie się i rezygnacja z postanowienia  

Nie cechują wielbiciela. 

(Wiersz telugu) 

Co znaczy determinacja? Jest to mocne postanowienie: „Bezwzględnie muszę 

zobaczyć Boga, mieć Boga i zapewnić sobie Jego łaskę.” Bóg serdecznie kocha 

wielbiciela, który ma tak niezłomną determinację. 

Następnie mamy udasinę, która oznacza nieprzywiązanie. W stosunku do 

wszystkiego, co robicie, musicie być całkowicie nieprzywiązani. Możecie robić 

dowolne rzeczy, na przykład angażować się w działalność służebną. Jednak nie 

powinniście mieć żadnego rodzaju oczekiwań (włącznie ze skutkami), ani liczyć na 

nagrodę, pochwałę, uznanie itd. za to, co robicie. Szczególnie ostrożni powinniście 

być, pracując dla organizacji służebnych. Nie powinniście pragnąć sławy czy 

dobrego imienia. Nie możecie liczyć na pochwały i szacunek. Nie powinniście 

biadać: „Tak ciężko pracuję i tak wiele robię, a w gazetach nie ma o tym nawet 

wzmianki!” Jeśli wykonujecie swoją prace z takim nastawieniem i oczekiwaniami, 

wtedy dobro, jakiego być może dokonaliście, zostaje przekreślone, a świętość tej 

pracy podeptana. Zatem, pracę służebną musicie wykonywać szczerze, pozostając 

odporni na sukces i porażkę, pochwałę i krytykę. 

Dalej jest gata-wjatha, co znaczy pozostawanie niewrażliwym na wzloty i upadki 

niesione przez czas. Nabycie tej szczególnej cnoty wymaga też silnej determinacji. 

Nie powinniście ani rozmyślać o przeszłości, ani martwić się o przyszłość. Po co całe 

te bezcelowe rozmyślania? Obojętnie, jak wiele myślicie, wspominacie i 

roztrząsacie, nieszczęścia przeszłości nie dadzą się naprawić. Jeśli chodzi zaś o 

przyszłość, nikt nie może o niej powiedzieć niczego pewnego, gdyż jest bardzo 

niepewna. Bardzo wam zależy, aby coś jutro osiągnąć, ale czy istnieje gwarancja, że 

będziecie wtedy żyli? Czy jesteście pewni, że będziecie żywi? W takich sprawach 

nikt nie może powiedzieć nic pewnego. Jaki więc sens ma martwienie się o 

przyszłość? Przyszłość kryje się w łonie czasu – nikt jej nie może zobaczyć. Po co 

więc poświęcać czas na wyobrażanie sobie wszelkiego rodzaju przyszłych 

scenariuszy? Przeszłość minęła i leży pogrzebana w piaskach czasu. Nie da się jej 

ożywić, odzyskać czy wskrzesić. Przyszłość należy do czasu. Po co więc marnować 

czas na rozmyślania o przeszłości czy przyszłości? Jeśli chcecie myśleć, myślcie o 

czasie teraźniejszym. Człowiek nie może żyć bez myślenia. Fale myśli ciągle was 

nachodzą. Kierujcie je na czas teraźniejszy. Dlaczego? Ponieważ przeszłość i 

przyszłość zawierają się w teraźniejszości. Teraźniejszość jest nasieniem 

pochodzącym z drzewa nazywanego przeszłość. Nasienie to zawiera też drzewo 

nazywane przyszłość. Zatem teraźniejszość, będąc ucieleśnieniem zarówno 

przeszłości, jak i przyszłości, jest bardzo ważna. Kierujcie się więc nią. 

Osoba, która w mowie i zachowaniu 

Właściwie ocenia sytuację i okoliczności, 

Nie raniąc innych, ani nie szkodząc im, 



 
Seminaria Sai w Brindawanie 2000 
 
 

str. 117 
©Organizacja Sathya Sai   

Nie wyrządzając przy tym krzywdy sobie, 

Taka osoba jest mądra i błogosławiona. 

Nie martwcie się o przyszłość, a skupiajcie na teraźniejszości. Jeśli właściwie 

zajmiecie się teraźniejszością, przyszłość musi być świetlana – tego możecie być 

pewni. 

I wreszcie sarwarambha paritjagi, czyli pełne wyrzeczenie. Kto jest prawdziwym 

ascetą? Na takie określenie zasługuje ten, kto stale i niezależnie od okoliczności 

zachowuje doskonały spokój,. Taki człowiek wykracza poza pompatyczność i 

zbytek. Bóg trzyma się z dala od ludzi, których charakteryzuje ostentacja. 

Wystawność w istocie jest pierwszą rzeczą, której trzeba się wyrzec. Pompa jest 

niezbitą oznaką radźo-guny (skłonności do pobudliwości i agresji). Chęć działania 

na pokaz jest początkiem wszystkich pragnień. Szukanie poklasku jest 

odzwierciedleniem przyziemnych pragnień. Nie gońcie za światowymi celami, gdyż 

one reprezentują wszystko tymczasowe i ulotne. Strońcie od pretensjonalności, 

wystawności i rozgłosu. Kriszna oświadczył, że jest Mu drogi właśnie taki odludek. 

Dzisiaj wszędzie mamy do czynienia z wystawnością i rozgłosem. Ktoś może dać 

zaledwie pięć rupii na cele dobroczynne, ale jest gotów zainwestować pięćset rupii 

na ogłoszenie tego aktu w gazetach! Czy nie jest to wystawność? Rozgłosu 

potrzebuje tylko ten, kto szuka sławy. Ten zaś, kto jest naprawdę zainteresowany 

służeniem, nie potrzebuje jej. Nigdy nie wzdychajcie za rozgłosem. Dopóki zależy 

wam na pompie, na pewno nie doświadczycie atmicznej błogości. Jak ktoś, kto nie 

zna jaźni miałby w ogóle zdobyć miłość Boga? Chcąc zasłużyć sobie na łaskę Boga, 

należy we wszystkim i pod każdym względem być bardzo cierpliwym. Tylko wtedy 

można powiedzieć, że ktoś kroczy duchową ścieżką. Tylko wtedy zasługuje na 

uwagę ze strony Boga. 

 

Tylko bezinteresowna służba pociąga za sobą miłość Boga  

Ucieleśnienia miłości! Jeśli chcecie mieć prawo do miłości Boga, wasze działania 

muszą być zgodne z miłością. Nie da się zapewnić sobie miłości Boga bez 

odpowiednich i świętych czynów. Czy ktoś, kto zawsze łaknie nagród, w ogóle 

może być autentycznie szczęśliwy? Jedyną rekompensatą, jakiej powinniście chcieć, 

jest przyjemność i radość właściwego wykonywania swoich obowiązków. Radość 

służenia jest prawdziwą odpłatą. Jeśli postąpicie na przekór nakazom Boga, wtedy 

wszystko musi się zepsuć. 

Jad bhawam, tad bhawati 

Jak myślicie, takimi się stajecie. Jeśli pragniecie miłości Boga, wasze czyny musza 

harmonizować i być zgodne z tym pragnieniem. Jeśli nie pragniecie miłości Boga, 

macie swobodę robić to, co się wam podoba. Ale jeśli to na miłości Boga wam 

zależy, musicie postępować właściwie. Na tym świecie najpierw musicie zapłacić, 

zanim otrzymacie prawo do posiadania tego, czego pragniecie. Idziecie do sklepu, 

aby kupić ręcznik. Sklepikarz podaje cenę dwudziestu rupii. Gdy zapłacicie te 
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dwadzieścia rupii, on zapakuje ręcznik i poda go wam. Bez pieniędzy nie ma 

ręcznika! Bóg również stosuje podobną procedurę „transakcyjną.” Jakiego rodzaju 

interes On prowadzi? Boski interes! Jeśli z miłością stosujecie się do poleceń Boga, 

na pewno otrzymacie miłość. Miłość Boga nie ma ograniczeń ani warunków. Jest 

tylko jeden warunek: wy dajecie i wtedy otrzymujecie. Jak Swami już mówił: 

Ofiaruj bezinteresowną służbę 

I odbierz miłość. 

Jak mielibyście oczekiwać otrzymania miłości Boga bez ofiarowania 

bezinteresownej służby? Aby otrzymać miłość Boga, musicie być całkowicie wolni 

od pragnień i stale angażować się w bezinteresowną służbę. Służba musi mieć 

naturę niosącą zadowolenie. Wszystkie działania muszą być prowadzone wyłącznie 

dla sprawienia Bogu przyjemności. Nie musicie w tym celu niczego porzucać. Po 

prostu wykonujcie swoje normalne obowiązki w sposób nakazany przez 

przeznaczenie. Powiedzmy, że chcecie studiować – róbcie to, jak najbardziej. Ale w 

jaki sposób powinniście studiować? Powinniście robić to dla przyjemności Boga. 

Jesteście zatrudnieni w jakimś miejscu. Jak powinniście wykonywać swoją pracę? 

Róbcie tak, jak byście starali się zadowolić Boga. Mówcie sobie: „Wykonuję tę 

pracę jako ofiarę dla Niego.” Osadźcie to poczucie w swoim sercu i róbcie, co chcecie 

albo musicie. Jednak zanim zastosujecie tę procedurę, zatrzymajcie się, pomyślcie i 

upewnijcie się, że Bóg rzeczywiście będzie zadowolony z tego, co zamierzacie zrobić 

i Mu ofiarować! Bo nie możecie robić rozmaitych głupich rzeczy, utrzymując, że 

robicie to, by sprawić Bogu przyjemność. Czy myślicie, że Bóg zaakceptuje 

wszystkie wasze działania jako ofiarę, jeśli będziecie postępować kierowani swoimi 

kaprysami? Każdy wasz czyn musi nosić stempel jakości, który jest akceptowalny 

dla Boga. Bez takiego stempla wasze działanie byłoby fałszerstwem. Bóg powinien 

uznać, że wasze działanie jest dobre. Gdy przykleicie właściwy znaczek pocztowy, 

wasz list może dotrzeć do odległych miejsc. Ale gdy na kopercie jest tylko adres, a 

nie ma znaczka, nie ma z niego pożytku. List bez znaczka wrzucony do skrzynki 

pocztowej skończy w biurze listów niedoręczonych. Zatem, jeśli naprawdę chcecie, 

aby wasza ofiara trafiła do Boga, musicie zaopatrzyć ją w znaczek premy. Bóg 

sypnie swoją łaską tylko wtedy, gdy każdy wasz czyn będzie przesycony premą. 

Przy tym dokona On tego w różnorakich postaciach. 

 

Nic nie przychodzi bez wytrwałości 

Powoli, ale wytrwale rozwijajcie wszystkie cechy wyliczone w podanej śloce z Gity. 

W żadnym wypadku nie wątpcie w możliwość nabycia tych cnót. 

Nie ustawaj w pocieraniu dwóch kawałków drewna, 

Ogień na pewno pojawi się. 

Nie ustawaj w ubijaniu mleka, 

Masło na pewno powstanie. 

Stale prowadź dociekania, 

Mądrość na pewno rozkwitnie. 
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Ogień wznieca się przez silne pocieranie dwóch kawałków drewna. Masło 

wytwarza się przez ciągłe ubijanie zsiadłego mleka. Podobnie jest w duchowości, 

gdzie ciągłe dociekania prowadzą do mądrości i boskości. W ten sposób 

urzeczywistniacie prawdę, że Tat twam asi – Owym jesteś ty. Czy można uzyskać 

ogień bez pocierania albo masło bez ubijania? Ogień jest utajony w drewnie i nie 

widać go. Musicie mocno trzeć, aby go wydobyć. Masło kryje się w mleku. Musicie 

mocno ubijać, aby je wydobyć. Tak samo, jeśli chcecie miłości Boga, musicie stale 

wykonywać dobrą pracę, robić to wyłącznie dla przyjemności Boga, a także 

ofiarować ją w całości Bogu. Zasłużycie sobie na miłość Boga tylko wtedy, gdy 

będziecie pracować w takim duchu poddania. Poddanie nie oznacza, że jesteście 

pokonani i że druga strona odniosła zwycięstwo. W duchowości oznacza to, że obie 

strony łączą się w jedno – nie ma czegoś takiego jak dawanie lub branie. 

Uznawajcie kosmiczną jedność, która przenika wszędzie. Uznajcie, że tym 

czynnikiem jedności jest nie co inne jak Bóg. Wtedy automatycznie doświadczycie 

Boga. 

Studenci! Wszystko to może wydać się bardzo trudne do zastosowania w praktyce. 

Wiedzcie, że szczęście przychodzi tylko po wielkim wysiłku. Bez trudności nie może 

być radości. 

Na sukhat labhate sukham 

(Szczęścia nie zyskuje się ze szczęścia) 

Szczęście nie rodzi szczęścia – szczęście rodzi się z trudności. Gdyby najpierw nie 

było trudności, jak moglibyście cieszyć się słodyczą przyjemności? Zatem, musicie 

do pewnego stopnia walczyć i stawiać czoła trudnościom. Czy jasność miałaby 

jakąkolwiek wartość, bez ciemności? Czy pożywienie miałoby jakąś wartość bez 

głodu? Podobnie, musicie odkryć prawdziwy smak i wartość szczęścia. W jaki 

sposób macie to robić? Najpierw odkryjcie miłość w sobie, a potem wykorzystajcie 

ją do odbierania miłości Boga. Gdy już uwolnicie tę czystą miłość w sobie, staniecie 

się odbiorcą miłości Boga. Wtedy Bóg nawet przymknie oko i wybaczy wam wasze 

błędy. Ale nie zakładajcie, że tak się stanie na pewno i nie popełniajcie błędów bez 

końca! Musicie chronić wszystkie skarby, jakie Bóg w was zdeponował. 

 

Bóg jest wszędzie, ale musicie dołożyć starań, aby Go rozpoznać 

Gopiki (mleczarki) ciągle oddawały cześć Krisznie. Były bardzo przygnębione, gdy 

Kriszna wyjechał do Mathury. Były tak pochłonięte myśleniem o Krisznie, że stale 

wypowiadały Jego imię, obojętnie czym się zajmowały. Kiedyś jedna z nich niosła 

na głowie naczynia z mlekiem, twarogiem i masłem. Szła na jarmark w celu 

sprzedania tych mlecznych produktów. Normalnie taki wiejski sprzedawca głośno 

woła: „Mleko! Masło! Twaróg!” itd., aby zwrócić uwagę na dostępne u niego 

produkty. Ale ta szczególna gopika tak była pochłonięta kontemplacją Kriszny, że 

zupełnie zapomniała wykrzykiwać nazwy produktów, jakie przyniosła w celu 

sprzedania. Zamiast tego chodziła alejkami targowiska wołając: „Gowinda, Kriszna, 

Madhawa, ...” Chodziła powtarzając imię Pana. Całkowicie zapomniała o 
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sprzedawaniu i wróciła do domu, nie sprzedawszy niczego. Tak głębokie było w 

tamtym czasie oddanie. 

Pewnego razu jedna z gopik powiedziała do Kriszny: „Kriszno, jak mam Cię 

oglądać? Jak mam Cię rozpoznawać? To niemożliwe! Jesteś obecny we wszystkim, a 

jednak jesteś niewidzialny! Gdy stwierdzamy, że jesteś niewidoczny, Ty nagle 

przejawiasz się. A gdy mówimy, że jesteś obecny, Ty nagle znikasz!” 

O Kriszno, czy w ogóle możemy Cię poznać? 

Będąc subtelniejszy od atomu i większy od największej rzeczy, 

Jesteś obecny w każdym z 84 lakhów gatunków 

I mieszkasz w każdej żywej istocie każdego gatunku. 

Czy w ogóle możemy poznać kogoś takiego jak Ty? 

Ludzie w tamtych czasach wierzyli, że istnieje 84 lakhów (setek tysięcy) gatunków 

żywych istot. Bóg jest obecny jako mieszkaniec w każdej żywej istocie wszystkich 

tych licznych gatunków. Jak to możliwe? Ponieważ jest tym, który stał się wieloma. 

Skoro istnieją tak liczne formy Boga, w której z nich powinniśmy Go czcić? Jakim 

imieniem powinniśmy Go wzywać? Formy są skutkiem naszego fizycznego 

postrzegania, a imiona czy nazwy – takimi, jakie nadaliśmy tym różnorakim 

formom. Bóg jako taki jest po prostu prawdą. 

Oto kwiat, notes i tkanina (Swami wskazuje różne rzeczy znajdujące się przed Nim 

na stole). Dla oka wszystkie te rzeczy wydają się różne. Kwiat to kwiat, tkanina to 

tkanina, notes to notes. Mimo różnych nazw i form istnieje wspólny czynnik – 

wszystkie one istnieją. Istnienie jest podstawową prawdą. Jest to jednoczący 

czynnik kryjący się za różnymi nazwami i formami. TO JEST! Dotyczy to także 

Boga. 

Bóg niewątpliwie JEST 

I jest On także widoczny! 

Bóg JEST, JEST, JEST! On istnieje!! Powinniście mieć pełną, totalną wiarę w Jego 

istnienie. Gdy będziecie mieli taką wiarę, będziecie mogli widzieć Go wszędzie. Jak 

to się dzieje, że wierzycie w swoją matkę? Czy kiedykolwiek wątpicie w to, że jest 

waszą matką? Nigdy! Skąd bierze się wasza wiara w ojca? Czy kiedykolwiek 

wątpicie w to, że jest waszym ojcem? Bez problemów wierzycie we wszystkie 

światowe rzeczy, ale niechętnie przyjmujecie prawdy duchowe. Jest to największy 

błąd i słabość współczesnego człowieka. 

 

Bhrama i brahman 

Dyrektor (kampusu Brindawan, który przemawiał wcześniej) odniósł się do 

Ramajany. Rama, Lakszmana, Bharata i Śatrughna, reprezentujący cztery Wedy, 

urodzili się jako synowie króla Daśarathy. Rama był ucieleśnieniem Rigwedy, 

Lakszmana – Samawedy, Bharata – Jadźurwedy, a Śatrughna – Atharwawedy. Tak 

więc, cztery Wedy przejawiły się w postaci czterech królewskich książąt. Mędrzec 
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Wiśwamitra chciał odprawić jagę (wedyjski rytuał). Dobrze wiedział, że tylko 

Rama, będąc sam ucieleśnieniem Wed, może ochronić ten obrządek (przed 

demonami). Dlatego udał się do pałacu Daśarathy, by prosić o pomoc Ramy. Król, 

widząc czcigodnego mędrca, bardzo się ucieszył. Spytał: „Mędrcu, co cię tu 

sprowadza?” Wiśwamitra odpowiedział pytaniem: „Czy zrobisz to, o co cię 

poproszę?” Daśaratha bez sekundy namysłu odpowiedział: „Oczywiście, 

bezwzględnie.” W ten sposób Daśaratha zobowiązał się, dał słowo.” 

Czyn człowieka musi odpowiadać jego zdolnościom, 

Musi być wcześniej określony 

Z uwzględnieniem wszystkich aspektów, 

Zarówno pomyślnych, jak i niepomyślnych. 

Decyzji nie można podejmować w pośpiechu, 

Ale zgodnie z celem. 

W przeciwnym wypadku może okazać się śmiertelnie niebezpieczna. 

Zanim dacie słowo, musicie poważnie pomyśleć. Nie możecie bez zająknienia czy 

ślepo dawać słowo, a potem żałować i wycofywać się. Daśaratha złożył obietnicę, 

ponieważ bardzo głęboko wierzył w mędrca Wiśwamitrę. Mędrzec powiedział: 

„Królu, chcę, abyś posłał ze mną do lasu syna Ramę w celu ochraniania jagi, którą 

tam odprawiam.” Oniemiały Daśaratha myślał: „Syn Rama urodził mi się po 

niezliczonych modlitwach, po wielu wyrzeczeniach i po odprawieniu wielu jadźń 

(obrządków ofiarnych). Czy można wysyłać tak drogiego i młodego syna do lasu, 

aby walczył przeciwko demonom i ochraniał jagę? Rama jest tak młody. Nigdy nie 

widział demona. Może się przestraszyć tych strasznych stworów.” Miłość Daśarathy 

do Ramy wywołała w nim nawał takich myśli. Wiśwamitra wyczuwał obawy 

Daśarathy, więc udzielił mu surowej reprymendy: „Nie masz pojęcia, kim jest twój 

syn. Jest On inkarnacją samego Boga. Nie traktuj Go jako bardzo młodego syna! 

Twoje przywiązanie zaślepia cię na absolutną rzeczywistość, jaką jest Rama. 

Pozbądź się cielesnego przywiązania i zamień je na oddanie.” Wiśwamitra posłał 

po mędrca Wasiszthę (nadwornego nauczyciela Daśarathy). Wasisztha powiedział: 

„Daśaratho, czy wiesz, dlaczego służę u ciebie jako królewski kapłan? Nie jestem 

tutaj dlatego, że jestem oczarowany twoim bogactwem, sławą czy władzą. 

Wiedziałem, że tutaj urodzi się Bóg w ludzkiej formie. Chciałem więc uświęcić 

swoje życie, przez darśan tego boskiego chłopca, spędzanie z Nim czasu i 

doświadczanie błogości. Jest to powód tego, że tu jestem, a nie jestem ze względu 

na jakieś doczesne zyski. Dlaczego żywisz wątpliwości względem Ramy? 

Natychmiast poślij go do lasu z mędrcem Wiśwamitrą.” Daśaratha, choć z wielkimi 

oporami, ale posłuchał polecenia Wasiszthy. 

Wiśwamitra nie był zwykłym mędrcem. Jak podpowiada jego imię (Przyjaciel 

Świata), był on przyjacielem całego świata. W jaki sposób osiągnął ten status? 

Przez obdarzenie ludzkości bezcennym darem mantry Gajatri. Ten wielki 

Wiśwamitra, powszechnie znany ze swojej ciężkiej pokuty, który posiadał 

nadzwyczajne moce duchowe i który był guru dla wielu, teraz zabierał młodego 
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królewskiego księcia Ramę i Lakszmanę do lasu. Ta trójka, wszedłszy głęboko w 

dżunglę, zbliżyła się do rzeki Saraju. Był już wieczór. Mędrzec powiedział do 

książąt: „Odmówcie teraz swoje wieczorne modlitwy.” Gdy Rama i Lakszmana 

skończyli, Wiśwamitra wskazując drugą stronę rzeki, oznajmił: „Tam idziemy. Tam 

będę odprawiał jagę. Robi się ciemno, a tam zobaczycie straszne demony. Abyście 

nie przestraszyli się, nauczę was dwóch mantr: Balę i Atibalę. Podejdźcie, usiądźcie 

przy mnie i posłuchajcie.” Mędrzec nauczył ich tych dwóch mantr. Zobaczcie, jak 

iluzja przesłania jasne myślenie! Oto wielki mędrzec, który na dworze Daśarathy 

stanowczo stwierdzał i obwoływał Ramę wcieleniem Boga, teraz w lesie stracił to 

przekonanie. Wyobrażał sobie, że Rama jest młodym księciem, który 

prawdopodobnie przestraszy się demonów. Pokazuje to, że niezależnie jak dalece 

ktoś jest zaawansowany, gdy posiada związki cielesne, mogą pojawiać się u niego i 

pojawiają wątpliwości w stosunku do inkarnacji Boga. Takie wątpliwości są 

skutkiem ułudy. Bhrama (złudzenie) potrafi przesłonić brahmana (Boga)! Ułuda 

bierze się ze skłonności nagromadzonych przez wiele wcieleń. Boskie uczucia i 

zdolność rozpoznawania Boga w ludzkiej postaci są natomiast skutkiem 

prowadzonych świętych działań. Jakże wielka przepaść dzieli bhramę od 

brahmana! Ale nawet tak wielki mędrzec jak Wiśwamitra dostał się w objęcia 

bhramy! 

 

Boga można związać tylko miłością 

Wy także czasami macie takie łudzące doświadczenia. Pojawiają się pytania takie 

jak: „Czym jest boskość? Jak traktować boskość? Kim jest człowiek? Czym jest 

demon? Czym jest zwierzę?” itd. Odpowiedzi na nie są proste. Boskość to czysta 

miłość. Ktoś, kto kroczy ścieżką prawości, jest człowiekiem. Okrucieństwo 

odzwierciedla naturę demoniczną, a obecność cech zwierzęcych w danej osobie 

sprowadza ją do poziomu zwierzęcia. Boskości można w pełni doświadczyć tylko 

przez miłość – w żaden inny sposób. Boga nie da się kupić za pieniądze, jak wielu 

niemądrze sądzi. 

Wszyscy znacie historię Satjabhamy (jednej z małżonek Kriszny). Chciała mieć 

Krisznę wyłącznie dla siebie i aby nie chodził nigdzie indziej. Spytała mędrca 

Naradę, jak może to osiągnąć. Narada jest tym, który udziela pouczeń w zakresie 

wiedzy duchowej. Dostrzegłszy, że za niedorzeczne pragnienie Satjabhamy 

odpowiada jej ego, postanowił dać jej nauczkę. W tym celu obmyślił plan i spytał 

Satjabhamę: „Czy masz dość bogactwa, by zrównoważyć cięzar Kriszny?” Ona 

odpowiedziała: „Posiadam magiczny klejnot Sjamantaka. Mogę więc wykreować 

dowolną ilość bogactwa. Nie miej żadnych wątpliwości co do mojego dostatku. 

Niewątpliwie zdołam zrównać ciężar Kriszny ciężarem złota, drogocennych kamieni 

i klejnotów.” Następnie Narada kazał przygotować wielką wagę uchylną i posłał 

po Krisznę, prosząc Go, aby przyłączył się do niego. Gdy Kriszna przyszedł, Narada 

poprosił Pana, aby usiadł na jednej szalce wagi, a Satjabhamę, by złożyła w stos 

swoje złoto na drugiej. Jednak obojętnie ile złota złożono na szalce Satjabhamy, ta 
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z Kriszną pozostawała na dole – nie było oznak, aby mała choćby troszkę się 

podnieść. Satjabhama zaczęła się bać. Kazała na szalkę położyć wszystkie swoje 

cenności, ale bezskutecznie. W końcu położyła nawet swój pieczołowicie 

przechowywany skarb – magiczną Sjamantakę. Ale i to nie pomogło. Pobiegła do 

Rukmini (innej małżonki Kriszny) głośno wołając: „Siostro! Siostro!” Do tego 

momentu nigdy nie zwracała uwagi na Rukmini, ani nawet nie zadawała sobie 

trudu, by choćby na nią spojrzeć. Był to dzień urodzin Rukmini, ale nawet w taki 

dzień zazdrosna Satjabhama uniemożliwiła Krisznie odwiedzenie Rukmini. 

Współczująca Rukmini spytała: „Siostro, dlaczego jesteś tak poruszona? Co się 

stało?” Satjabhama opowiedziała, co zaszło, kończąc: „To wszystko to sprawka tego 

Narady!” Rukmini ze czcią okrążyła rosnącą w jej ogrodzie roślinę tulasi (bazylii), 

zerwała liść i trzymając go w ręce poszła z Satjabhamą do miejsca, gdzie był 

Kriszna. Narada z szerokim uśmiechem na twarzy czekał na obie kobiety. Także 

Kriszna promieniał wesołością. Powiedział: „Jestem gotów ofiarować siebie na 

sprzedaż każdemu, kto może mnie kupić.” Rukmini stwierdziła: „Narado, Krisznę 

można zrównoważyć jedynie Jego chwalebnym imieniem, a nie materialnym 

bogactwem. Dlatego zamierzam ograniczyć się do recytacji tego imienia.” Narada 

zaprotestował: „Jak można zrównoważyć kogoś z formą słowem, które nie ma 

formy? Nie zgadzam się na tego rodzaju równoważenie. Musisz położyć na pustą 

szalkę jakiś przedmiot i spróbować przechylić ramię wagi. Satjabhama próbowała, 

kładąc całe swoje bogactwo, ale na nic się to nie zdało. Co zamierzasz położyć na 

szalkę?” Wtedy Rukmini zaśpiewała: 

Boże, którego czcimy liśćmi, kwiatami, owocami i wodą, 

Jeśli prawdą jest, że poddajesz się, 

Gdy ofiaruje Ci się czystą miłość zamiast tych rzeczy,  

Proszę, abyś dał się zrównoważyć przez swoje imię, 

A następnie przechylił ramię wagi pod ciężarem tego liścia tulasi. 

To powiedziawszy zaintonowała imię Kriszna, po czym położyła liść tulasi na pustą 

szalkę. Ramię wagi natychmiast przechyliło się, podnosząc szalkę z siedzącym na 

niej Kriszną. Kriszna został nie tylko zrównoważony, ale też przeważony! Narada 

zauważył: „Imię Kriszny wyrównało ramię wagi, a potem wystarczył liść tulasi, 

aby przeważyć Krisznę.” 

Bóg poddaje się tylko miłości. Cokolwiek Mu ofiarujecie, obojętnie jak mało jest to 

znaczące w materialnym sensie, On przyjmie, jeśli ofiarowaniu towarzyszy czysta 

miłość. Wystarczy nawet pojedynczy liść tulasi. Boga nie da się przekupić 

bogactwem, lecz tylko miłością. W rzeczy samej nie ma bogactwa większego niż 

miłość. Tak więc, ofiarujcie Mu miłość. Gdy ofiarujecie Mu czystą miłość, wtedy 

Bóg będzie bardzo zadowolony i zawsze będzie przy was. Jeśli chcecie być godni 

miłości Boga i otrzymywać Jego łaskę, musicie słuchać Jego poleceń. Co On mówi? 

Anapekszah śucir daksza udasino gata-wjathah  

sarwarambha paritjagi jo mad-bhaktah sa me prijah 



 
Seminaria Sai w Brindawanie 2000 
 
 

str. 124 
©Organizacja Sathya Sai   

Mówi: „Jeśli masz wszystkie te cechy, wtedy stajesz się mi drogi.” Bóg chętnie 

upomni się o was, gdy będziecie robić to, co On mówi. Musicie w pełni rozumieć, 

czego Bóg od was chce i zgodnie z tym się zachowywać. 

Ucieleśnienia miłości! Jak pojąć nauki Boga? Jak rozwijać i podtrzymywać wiarę w 

Niego. O tym Swami opowie wam jutro.  

Bhagawan zakończył dyskurs zaśpiewaniem bhadźanu: Bhawabhaja harana…. 

24 maja 2000 r.. 
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12. Kszama to największa i najszlachetniejsza cnota 
 

Ponieważ miłość jest Jego formą, 

Jest On obecny wszędzie jako miłość; 

Zwiąż się z tą miłością 

I wzmocnij swojego ducha,  

Gdyż to poprowadzi cię 

Do czystej błogości niedwoistości. 

 
Ucieleśnienia miłości! Chłopcy i dziewczęta! 

Prawdziwa i bezinteresowna miłość przejawia się jako poświęcenie. Taka miłość nie 

zna nienawiści. Obejmuje ona cały wszechświat i potrafi przyciągnąć do siebie 

nawet tych, którzy zdają się znajdować daleko od niej. To miłość przekształca 

człowieka w boskość. Może ona przetransformować paśu (człowieka-zwierzę) w 

paśupati (pana zwierząt, boskość). W zjawiskowym świecie spotykacie wiele 

odcieni i pochodnych tej pierwotnej miłości. Kochacie swojego ojca, matkę, brata, 

siostrę, przyjaciół itd. We wszystkich takich przypadkach pojawia się gdzieś 

domieszka samolubstwa. Musicie poddać się tej pierwotnej miłości, dać się jej 

pochłonąć i doświadczyć błogości, jaką ona darzy. 

 

Kszama jest oddechem życia 

Dla rozwijania takiej miłości żywotną koniecznością jest cecha kszama, czyli 

wyrozumiałość. (Słowo kszama ma wiele znaczeń. Oprócz wyrozumiałości oznacza 

ono także wytrwałość, cierpliwość oraz zdolność zapominania i wybaczania. 

Dlatego w większości przypadków używamy tego sanskryckiego wyrażenia, aby nie 

zwężać przekazu Bhagawana.) Każdy musi pielęgnować tę szlachetną cechę. 

Kszamy nie zdobywa się przez czytanie książek, nie uczy od nauczyciela, ani nie 

można jej otrzymać w darze od kogoś innego. Tę pierwszorzędną cnotę można 

nabyć wyłącznie przez wysiłek, przez odważne stawianie czoła różnorodnym 

problemom, rozmaitym trudnościom, niepokojom, cierpieniu i smutkowi. Człowiek 

bez kszamy jest podatny na wszelkiego rodzaju przywary. Nienawiść i zazdrość 

łatwo zakorzeniają się w osobie, której brakuje tej cnoty. 

Boskość to nic innego jak tylko łączne przejawianie premy i kszamy. Kszama 

zawiera w sobie satję, dharmę i wszystkie Wedy. Jest ona najwyższym wśród 

tapasów (wyrzeczeń). Wśród cnót jest ona najszlachetniejszą. Jest 

wszechobejmująca. Mahabharata i Śrimad Bhagawatam zawierają wiele 

epizodów ilustrujących katastrofę, jaka spada na kogoś, kto traci kszamę. Gdy 

kszama odchodzi, pierwszą złą cechą, która wchodzi na jej miejsce, jest zazdrość. W 

Mahabharacie jest obrazowe przedstawienie tego, jak wcześniej gładkie życie może 

zostać całkowicie zdruzgotane przez zazdrość. Złota wyspa Lanka była niczym 

niebo, ale zazdrość Rawany zamieniła ją w ruiny. Podczas gdy kszama może 
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zapewnić człowiekowi pełną ochronę, to jej brak może zatopić go w rozpaczy i 

przynieść mu katastrofę. Niecierpliwość rodzi samolubstwo i wspiera zazdrość, a te 

wady razem są zachętą do walk i rozmaitych podziałów. Kłopoty, jakie obecnie 

przechodzi ten kraj, są w głównej mierze skutkiem braku tej szlachetnej cechy 

kszama. Niecierpliwość zrujnowała nawet bardzo wielkich duchowych aspirantów, 

a królów doprowadziła do żebractwa. Brak kszamy może z joginów uczynić 

roginów (pacjentów). Bez kszamy ludzkość ulega degradacji i chyli się ku 

upadkowi, ale gdy ma tę cechę, może czynić szybkie postępy. Zatem kszama jest 

samym oddechem życia. 

Czy dym może istnieć bez ognia? 

Czy samochód może poruszać się bez kierowcy? 

Czy sygnalizacja świetlna może działać bez żarówki? 

Jak więc stworzenie mogłoby istnieć bez Stwórcy? 

Wszystko musi mieć podstawę. Kszama jest prawdziwą podstawą czy 

fundamentem duchowego postępu i rozwoju. Gdy znika kszama, przychodzą 

zaburzenia i następuje upadek. Z tego powodu wielkie kraje traciły swoją chwałę, 

prestiż i szacunek. Cierpliwość jest więc witalną cnotą, którą musimy gorliwie 

pielęgnować, jeśli mamy z powodzeniem stawiać czoło kłopotom i troskom. Bez 

cierpliwości i wyrozumiałości człowiek staje się duchowo słaby. Taka słabość 

prowadzi do złych uczuć, niepożądanych myśli i niegodnych czynów.. Gdy 

cierpliwość odchodzi, najwięksi ludzie zamieniają się w skończonych głupców. 

Znaczenia kszamy nie da się przecenić. Cnotę tę najlepiej rozwijać w niekorzystnych 

okolicznościach, dlatego należy chętnie przyjmować kłopoty, zamiast uważać je za 

niemile widziane. Trudności pomagają pielęgnować i budować zdolność do bycia 

cierpliwym, jak to wyraźnie pokazuje przykład Pandawów. Gdy mieli władzę i 

autorytet, trochę brakowało im kszamy, ale gdy udali się na wygnanie do lasu i 

musieli znosić liczne trudności, kszama automatycznie zaczęła się w nich rozwijać. 

Zatem, czasy najeżone niebezpieczeństwami stanowią idealną okazję do rozwijania 

cierpliwości i wyrozumiałości. Faktycznie cierpienie i kszama chodzą w parze, 

ponieważ kszama najlepiej wzrasta w środowisku smutku i nieszczęść. Jednak my, 

ze względu na mentalną słabość i ignorancję, zawsze unikamy bolesnych przeżyć i 

cierpienia. Nie powinniście być słabi – bądźcie odważni i przyjmujcie kłopoty. 

Niech przychodzą – im ich więcej, tym weselej. Tylko dzięki tak odważnej postawie 

będziecie mogli wydobyć kryjącą się w was kszamę. Czy możecie przejść do wyższej 

klasy bez zdania egzaminów? Wasza promocja do następnej klasy zostanie 

ogłoszona tylko wtedy, gdy zdobędziecie przepisowe oceny i zdacie egzaminy. 

Przygotowując się do egzaminów, musicie przechodzić stres i wiele trudności, ale 

jakże słodka jest promocja! Zatem, chętnie przyjmujcie kłopoty jako próby, które 

przygotowują was na większe rzeczy. Niektórzy ludzie mogą zastanawiać się: „Jeśli 

rozwinę kszamę tak jak mówi Swami, a moje życie wypełnią kłopoty, jak wtedy 

przetrwam?” Cóż, zależy to od tego, co się rozumie przez przetrwanie. Kszama jest 

prawdziwym oddechem życia. Jest najcenniejszą ozdobą, jaką można posiąść. To 
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kszama pozwala wam rozwijać równowagę i wyjść poza dwoistość. A wykroczenie 

poza dwoistość jest prawdziwym celem życia. Nie można tego zrobić bez kszamy. 

Musicie więc cieszyć się, gdy spadają na was kłopoty – bo właśnie wtedy kszama 

naprawdę rozkwita. 

 

Jak rodzą się wątpliwości? 

Studenci! Często ogarniają was wątpliwości. Zastanawiacie się: „Jesteśmy tu 

szczęśliwi, ponieważ znajdujemy się blisko Bhagawana i możemy okazywać Mu 

wielkie oddanie. Ale z chwilą opuszczenia tego miejsca, nasze oddanie i miłość 

maleją. Dlaczego?” Dzieje się tak dlatego, że brakuje wam kszamy. Wątpliwości 

rodzą się często u osób niecierpliwych. Takie osoby nie okazują tolerancji, a 

nietolerancja jest żyznym polem uprawnym wątpliwości. Niecierpliwa osoba tonie 

w wątpliwościach dotyczących Boga. Wielbiciele z głęboką wiarą też czasami 

wpadają w objęcia wątpliwości. Dlaczego? Z powodu braku kszamy. Ważne jest 

więc, abyście ciągle oceniali stan waszej cierpliwości i wyrozumiałości. Stale 

musicie zadawać sobie pytanie: „Czy moja kszama umacnia się, czy słabnie?” Potem 

musicie mówić: „Cierpliwość jest samym moim życiowym oddechem, nie mogę 

sobie pozwolić na jej utratę.” 

Kszama nie jest zwykłą rzeczą. Jest to scalenie satji, dharmy, ahinsy i wszystkich 

innych takich wartości, które są wychwalane przez Wedy. Jest to szczyt szczęścia, a 

także niezrównany skarb. Jest to najwartościowszy nabytek i posiadłość, jaki można 

zyskać. Gdy ludzie porzucają kszamę, polityka degraduje się, krytykowanie i 

oskarżanie stają się powszechne i mogą nawet występować rozruchy. Oto co się 

dzieje, gdy wyrozumiałość ulega zaćmieniu. 

 

Gdy nie ma kszamy, zakorzenia się zazdrość 

Z chwilą odchodzenia kszamy, wchodzi asuja (zazdrość, zawiść). Przeciwieństwem 

asuji jest anasuja. Te dwie cechy są jak dwie siostry, ale z diametralnie 

przeciwnymi skłonnościami. W świętych pismach jest historia kobiety imieniem 

Anasuja, która miała trzech synów. Nie byli to zwyczajni chłopcy, gdyż kryli się za 

nimi Brahma, Wisznu i Maheśwara. Swami już wam mówił, że w człowieku 

Maheśwara reprezentuje czyste serce, Wisznu – czysty umysł a Brahma – czystą 

mowę. Zatem, gdy ktoś ma naturę anasuja, wtedy ma czyste serce i czysty umysł, a 

ponadto jego mowa jest czysta i słodka. Asuja, podobnie jak Anasuja, też ma trzech 

synów. Jej dziećmi są: nienawiść, przepych i gniew. Dlaczego istnieje tak duża 

różnica między tymi dwoma siostrami? Ponieważ jedna jest odważna, a druga taka 

nie jest. Anasuja jest odważna. Jej odwaga pozwala jej stawiać czoło wszelkim 

trudnościom. Ta jej odwaga jest też źródłem kszamy. Należy zawsze być 

odważnym, gdyż jest to jedyny sposób na nabycie kszamy. 

Pamiętacie, jak potężny był Rawana? Posiadał olbrzymie fizyczne siły, światową 

inteligencję i rozmaite związane z tym zdolności. Mimo to, ze względu na całkowity 
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brak kszamy, jego serce uległo zanieczyszczeniu zawiścią i nienawiścią. Miłość ma 

nadzwyczajną zdolność do przyciągania nawet tych, którzy są daleko. Nienawiść 

natomiast odpycha nawet tych, którzy są blisko. W Rawanie nie było miłości. 

Brakowało mu kszamy, ale był bogaty w asuję, przez co w końcu musiał zapłacić 

bardzo wysoko. Czy można posiąść kszamę, gdy źle się patrzy, gdy nadstawia się 

ucha na brzydkie słowa i gdy wykonuje się czyny zakorzenione w złu? Nie! Dzisiaj 

człowiek ogląda to, czego nie powinien, słucha tego, czego nie powinien i robi to, 

co jest wielce nieodpowiednie. Jak w tak zanieczyszczonym sercu miałby panować 

pokój? Serce Rawany było całkowicie zanieczyszczone, dlatego Hanuman, ów 

wielki wielbiciel Ramy, tak mu radził: 

Rawano, udzielę ci lekcji! 

Lanka już nie jest twoja, niegodziwcu! 

Posłuchaj uważnie i nie zmarnuj tej okazji. 

Ignorując intelekt 

I stając się niewolnikiem złych skłonności, 

Oddałeś się w uściski śmierci! 

Sita jest matką wszystkich istot; 

Jest też twoją matką. 

Uprowadzając ją, 

Popełniłeś straszny grzech. Jedna strzała Ramy 

Zmiecie wszystkie dziesięć twoich głów! 

O grzeszniku! Zgładziłem wszystkich twoich sługusów więziąych Sitę 

A ty w odwecie podpaliłeś mi ogon. 

Teraz patrz jak podpalam Lankę, 

Zanim zgaszę ogień na moim ogonie. 

Hanuman powiedział: „Rawano, zazdrość całkiem wypaczyła ci rozróżnianie.” 

Zazdrość jest najgorszym wrogiem człowieka i zapuszcza korzenie, gdy nie ma 

kszamy. Gdy posiadacie kszamę, wtedy żaden z tych wrogów nie może się do was 

nawet zbliżyć. Jeśli serca dzisiejszych studentów są zanieczyszczone, jest to skutek 

braku kszamy. Jest to cecha, którą trzeba starannie pielęgnować własnym 

wysiłkiem, a której nie da się otrzymać w prezencie od innych, ani nie można 

nabyć z książek a nawet nauczyć od nauczyciela. Pielęgnować tę cnotę pozwoli 

wam jedynie własna nieustępliwość i mocne postanowienie. W podążaniu do celu 

musicie być stanowczy i gotowi stawić czoło każdej trudności. Życie to wyzwanie, 

przyjmijcie je! Faktycznie jest to ciąg wyzwań, a nie tylko jedno czy dwa. Stawiajcie 

się im odważnie, pokonujcie przeszkody i pewnie kroczcie naprzód. Tylko taka 

determinacja zaprowadzi was do celu. Gdy w sercu nie ma kszamy, staje się ono 

podatne na wątpliwości. Dzisiaj człowiek nie wie nawet, w co wątpić, a w co nie 

wątpić! Porwany przez wir wątpliwości, współczesny człowiek czasami tonie na 

głębokości znacznie niżej niż poziom zwierząt. Niekiedy sprawia to, że zwierzęta 

prezentują się lepiej od niego! Zwierzęta zachowują się tak, że przestrzegają 
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pewnych granic oraz nakazów pory i rozsądku. Człowiek zaś nie zna takich granic – 

dla niego nie ma pory ani rozsądku. Za to wszystko odpowiada brak kszamy. 

Rozwijanie w sobie kszamy musi mieć więc wysoki priorytet. Niewątpliwie 

napotkacie na swojej ścieżce wiele trudności, ale one nie powinny was odstraszać. 

Odtrącajcie je na bok i dzielnie maszerujcie dalej, czerpiąc odwagę z faktu, że gdy 

już będziecie mieli kszamę, nie będzie niczego, czego nie moglibyście osiągnąć. 

Ucieleśnienia miłości! Może się zdarzyć, że nie zdacie testów w klasie lub zawalicie 

egzamin, ale to nie powinno pogrążać was w depresji. Uświadomcie sobie wtedy, 

że wasze niepowodzenie jest po prostu skutkiem niedostatecznego wysiłku z waszej 

strony. Powiedzcie sobie: „Niedostatecznie ciężko pracowałem. Gdybym się 

postarał, niewątpliwie zdałbym. Jest to w całości moja wina.” Przyznajcie się do 

własnego błędu, postanówcie spróbować jeszcze raz i zdać następnym razem. Nie 

próbujcie natomiast ukrywać swoich uchybień przez szukanie wyimaginowanych 

wymówek; takie usprawiedliwianie nie ma sensu. Wasze niepowodzenie było po 

prostu skutkiem waszych zaniedbań – to wszystko. Z mocnym postanowieniem 

możecie w życiu osiągnąć wszystko. Gdy przychodzą trudności, nie kryjcie się – 

stawajcie przed nimi dzielnie i odważnie. Trudności są nieuniknione i przychodzą w 

różnych odcieniach – w osobistym, finansowym, akademickim, zawodowym a 

nawet duchowym. Przyjmujcie je wszystkie. 

Studenci szczerze zaczynają medytować, ale po pewnym czasie zaangażowanie 

zanika. Przez to cały postęp, jaki początkowo zrobili, zostaje zmazany. Czyja to 

wina? Czy możecie winić Boga? Nie! Tylko wy jesteście odpowiedzialni za 

wszystko, co na was spada. Zamiast radzić sobie z utrudnieniami w medytacji, 

stajecie się niecierpliwi. Gdy stajecie się niecierpliwi, zaczynacie mieć wątpliwości 

co do pożytku i skuteczności medytacji, po czym wasze zainteresowanie nią zaczyna 

słabnąć. Wszystko to jest skutkiem braku cierpliwości. Tak więc, kszama jest 

nieodzowna. Kszama jest samym życiem i oddechem życia. Życie pozbawione 

kszamy jest bezsensowne, a ktoś, kto w ten sposób żyje, jest nielepszy od trupa. 

Zatem, za wszelką cenę nabywajcie i chrońcie kszamę. 

 

Kszamę trzeba rozwijać w młodości 

Studenci! Okres życia, w którym obecnie jesteście, jest najważniejszy. Teraz możecie 

łatwo pokonać wszelkiego rodzaju przeszkody i gładko przejść wszystkie trudności. 

Jeśli nie wykorzystacie tej szansy rozwijania cierpliwości, to jak sądzicie, kiedy to 

zrobicie? Kiedy się zestarzejecie? Nawyki muszą powstawać za młodu. W starości 

nie nabędziecie zwyczaju myślenia o Bogu. 

Gdy posłańcy śmierci są u twojego progu, 

Gdy krewni stracili nadzieję 

I szykują się na twoją ostatnią drogę, 

Gdy twoja żona i dzieci płaczą 

Z powodu twojego bliskiego odejścia, 

Czy w tym ostatnim momencie 
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Można nabyć nawyk recytacji imienia Boga? 

To niemożliwe! Takiej rzeczy nie da się zrobić. Dobre nawyki trzeba rozwijać na 

etapie życia, na którym teraz jesteście. Teraz powinniście zacząć cierpliwość 

składować i dużo jej nagromadzić! Jest to okres, gdy kszama staje się główną 

bronią waszego życia. Gdy pojawiają się w was złe myśli, opierajcie się im, 

mówiąc: „Myśli te przychodzą, ponieważ brakuje mi kszamy. Muszę przeciwdziałać 

temu brakowi.” Złe myśli nie mogą przedostać się do kogoś, kto posiada kszamę. 

Czy ktokolwiek może wejść do środka, gdy dobrze zamkniecie drzwi? Kszama jest 

niezbędna dla aspirantów na duchowej ścieżce. 

 

Zawsze bądźcie gotowi na próby ze strony Boga 

W życiu wasza wyrozumiałość i cierpliwość będą ciągle wystawiane na próby, 

dlatego musicie być bardzo ostrożni. W klasie oczekuje się od was stałej gotowości 

na niespodziewane testy. Nie możecie tłumaczyć się mówiąc, że nie 

przygotowaliście się – nauczyciel nie przyjmie takiego usprawiedliwienia, gdyż 

zawsze powinniście być gotowi. Wiecie, co fotograf robi przed wykonaniem 

grupowego zdjęcia. Tuż przed pstryknięciem mówi: „Uwaga.” Jednak boski fotograf 

nie stosuje takiej praktyki. Wobec Niego zawsze musicie być gotowi, gdyż nikt nie 

wie, kiedy pstryknie. Gdy nie będziecie gotowi, obraz nie wyjdzie dobrze. Zatem, w 

życiu zawsze musicie być gotowi na próby. Osiągnięcie takiej gotowości jest 

prawdziwą sadhaną (duchową dyscypliną). Nie wyobrażajcie sobie, że sadhana 

jest ćwiczeniem wykonywanym zgodnie z ustalonym planem. Czas nie jest 

przypisany do was, więc nie będzie was słuchał. To raczej wy musicie się do niego 

dostosować. 

 

Determinacja jest konieczna, aby nabyć kszamę 

Wedy oświadczają: 

Uttiszthata dźagrata prapja warannibodhata ... 

(Wstawaj! Przebudź się! Przystąp do mądrego ...) 

Wstań, przebudź się i nie ustawaj aż nie osiągniesz celu! Twardo śpisz pogrążony w 

głupocie! Przebudź się z tego snu adźńany (niewiedzy), wstąp do dziedziny 

pradźńany (najwyższej mądrości) i doświadcz sudźńany (oświecenia). W 

rzeczywistości powinniście podjąć właśnie taką sadhanę. Ludzie tego nie rozumieją 

i po prostu deklarują, że prowadzą sadhanę. Wszyscy cały czas próbują, próbują, 

próbują! Jaki sens ma całe to próbowanie? Słabych i mizernych wysiłków nie 

można nazwać sadhaną. Aby zasłużyć sobie na to miano trzeba poważnego 

wysiłku wkładanego z wielką determinacją. Musicie być mocno zdecydowani, aby 

osiągnąć cel. 

W życiu działaniom musi towarzyszyć mocne postanowienie. Bóg też ma mocne 

postanowienia w sprawach, jakie decyduje się robić. W Gicie mówi On: 
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Paritranaja sadhunam winaśaja ća duszkritam. 

Dharma-samsthapanarthaja sambhawami juge juge. 

Jest to Jego pierwsze postanowienie. Mówi tu: „W celu ochraniania ludzi prawych i 

zagłady niegodziwych, w celu ponownego ustanowienia dharmy rodzę się wiek po 

wieku.” Dalej mówi: 

Ananjaś ćintajanto mam je dźanah parjupasate. 

Teszam nitjabhijuktanam joga-kszemam wahamy aham. 

„Tym zaś, którzy oddają mi wyłączną cześć, którzy medytują o mnie, nie mając 

żadnej innej myśli, i którzy są w tym niezachwiani, sam zaspokajam wszystkie 

potrzeby.” Skoro sam Bóg może podejmować postanowienia, dlaczego wy nie 

mielibyście tego robić? Jakie duchowe cele postanowiliście osiągnąć w tym życiu? 

Jeśli nie ustaliliście takiego celu, to wasze życie będzie puste i bez sensu. Życie musi 

mieć cele i musi stanowić śmiałą podróż i obejmować pokonywanie (duchowych) 

przeszkód. Podróż życia jest pełna wybojów. Bez postanowienia i determinacji 

wyboje te mogą wywoływać zamęt i depresję. Gdy zamęt i depresja idą w parze, 

życie zostaje całkowicie zmarnowane. 

 Studenci! W każdej swojej duchowej próbie musicie czynić postanowienie: 

„MUSZĘ to osiągnąć; tę cnotę nabędę.” Jest to właściwa droga do premy i kszamy. 

Gdy w taki sposób będziecie postępować z niewzruszoną wiarą, wtedy bez żadnych 

wątpliwości wasze życie będzie spełnione. Wszystkie wasze czyny i uczucia muszą 

być przesycone kszamą, premą i dają (współczuciem). Miłość nie zna nienawiści i 

jest całkowicie wolna od pragnień. Dlatego o Bogu mówi się, że jest uosobieniem 

miłości. Kszama będzie w was wzrastać, jeśli będziecie mieli niezachwianą wiarę w 

Boga. Gdy już nauczycie się być nieskończenie cierpliwi, niemal natychmiast wstąpi 

w was miłość. Prema w połączeniu z kszamą jest najpewniejsza drogą do 

spełnienia. Zatem, gdy wielbicie Boga, dopilnujcie, by złożyć w Nim pełną wiarę. 

Jaki jest pożytek z oddawania czci bez wiary? Tylko wiara wyprowadzi was poza 

zmartwienia. 

 

Kszama prowadzi do błogości 

Życie jest pełne zmartwień. Wydają się przychodzić niekończącym się pochodem. 

Co nie wywołuje niepokoju? 

Narodziny są zmartwieniem i takim jest samo istnienie; 

Życie rodzinne to zmartwienie, śmierć to zmartwienie, 

Dzieciństwo to zmartwienie, starość jest tym samym, 

Życie to zmartwienie, praca to zmartwienie, 

Ból niesie zmartwienie, przyjemność też niesie zmartwienie – 

Zmartwienia, cały czas zmartwienia! 

Stale jesteście nękani przez liczne zmartwienia. Na tym świecie kłopoty przyjdą na 

pewno, ale trzeba się nauczyć wznosić ponad zmartwienia. Jest to możliwe tylko z 
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kszamą. Przyjmujcie kłopoty z uśmiechem, mówiąc: „Chodź, mój przyjacielu, ty 

jesteś doręczycielem radości!” Prawdę mówiąc, to nie przyjaciele, lecz wrogowie 

dają błogość. Wiecie, w jaki sposób? Wrogowie sprawiają, że macie się na baczności 

i pomagają rozwinąć kszamę. Gdy jest się pełnym kszamy, nie da się nie być 

pełnym błogości. Właśnie dlatego Swami kładzie tak duży nacisk na nabywanie tej 

niezrównanej cnoty. 

Ucieleśnienia miłości! Wraz z miłością rozwijacie też kszamę. To, o czym normalnie 

mówi się, że jest miłością, nie jest prawdziwą miłością, gdyż niezmiennie bywa 

wąska, ograniczona i z odcieniem samolubstwa. Nie mylcie tego wypaczonego 

uczucia z miłością. Ta tak zwana miłość opiera się na samolubstwie i własnym 

interesie. Uwolnijcie tę miłość z więzów rozmaitych uścisków, oczyśćcie ją i wtedy 

skierujcie ją ku Bogu. Gdy przejdziecie ten proces oczyszczania, kszama wyrośnie 

automatycznie. 

Brak kszamy odpowiada za większość problemów całego świata i za upadek 

wrodzonego człowieczeństwa w ludziach. Jeśli chodzi o cnoty i wartości, człowiek 

nie potrafi osiągnąć prawie niczego. Gdy źdźbła trawy rosną pojedynczo, stają się 

gotowym pokarmem dla bydła, ale splecionymi w powróz można przywiązać 

nawet szalonego słonia. Oto potęga jedności. Dlatego zawsze powinniście działać w 

jedności. Jedność sprzyja cierpliwości i wzmacnia ją. Jakiego rodzaju jedności 

oczekuje od was Swami? Jedności w sprawach odnoszących się do Boga i dobrych 

działań. Taka jedność rozwija czystość, a gdy tę osiągniecie, będziecie mieli dostęp 

do boskości.  

 

Kszama rozwija odwagę 

Studenci! W duchowych sprawach dopilnujcie, aby mocno uchwycić to, czego 

szukacie. Obojętnie z jakimi przeszkodami czy kłopotami się spotkacie, nigdy się nie 

bójcie. Wasze kroki zawsze muszą kierować się do przodu, nigdy wstecz. Ale tak się 

nie dzieje wśród dzisiejszych studentów. Podczas muzułmańskiego święta 

Mohurrum ludzie tańczą intonując dwa słowa Hassein i Hussein, stawiając jeden 

krok naprzód a potem krok do tyłu. Na końcu znajdują się tam, gdzie zaczynali! 

Podobnie, wy ciągle mówicie Sairam, Sairam, Sairam, ale duchowo trwacie w 

zastoju. Kiedy zaczniecie posuwać się do przodu? Ruszajcie, depcząc trudności. Aby 

osiągnąć wielkie wysokości, musicie mieć odwagę. Jak można stać się odważnym? 

Gdy serce jest pełne kszamy, automatycznie pojawia się duch odwagi. 

Wibhiszana daje klasyczny przykład. Właśnie dzięki kszamie nabrał on odwagi 

przeciwstawienia się Rawanie i przejścia na stronę Ramy. Przybył do obozu Ramy 

recytując „Rama, Rama, Rama.” Rama, widząc go z daleka, natychmiast podniósł 

rękę w geście łaski i ochrony. Jednak ludzie z otoczenia Ramy mówili: „Panie, ta 

osoba to rakszasa, demon. On jest bratem Twojego wroga. Nie powinieneś więc 

obdarzać go ochroną.” Tymczasem Wibhiszana ciągle mówił do Ramy: „Jestem 

Twój, jestem Twój.” W tej sytuacji Rama oświadczył: „W chwili, gdy ktoś mówi mi 

‘Jestem Twój,’ otrzymuje moją ochronę niezależnie od wszystkiego innego.” Taka 
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była determinacja Ramy. Wy też musicie mieć podobną determinację w każdym 

swoim duchowym zamierzeniu. 

Pewnego dnia podczas lankijskiej wojny na polu bitwy pojawił się młody 

człowiek. Wibhiszana zwrócił uwagę Ramy na tego wojownika, mówiąc: „Ramo, ta 

osoba jest potężna i o wielkim męstwie. Jest silniejsza niż większość z pozostałych – 

koniecznie musisz ją uśmiercić.” W odpowiedzi na tę uwagę Rama wysłał strzałę, 

powalając rakszaskiego wojownika – młody człowiek był martwy. Wtedy 

Wibhiszana podszedł do martwego ciała i zaczął wylewnie płakać. Rama delikatnie 

podniósł Wibhiszanę i powiedział: „Co to znaczy? Dlaczego opłakujesz tego 

człowieka?” Wibhiszana odpowiedział: „Jest to Niludu – mój jedyny syn. 

Namawiałem Cię, abyś go zabił, ponieważ był z wrogami, ale teraz przemogły 

mnie moje uczucia jako ojca. Nie mogę znieść śmierci na moich oczach mojego 

drogiego syna. Proszę, obdarz mnie cierpliwością i wyrozumiałością, abym mógł 

wznosić się ponad takie tragedie.” Zwróćcie uwagę na to, jak wyjątkowa jest prośba 

Wibhiszany. Powiedział do Ramy: „Kszama jest moją satją i dharmą; jest dla mnie 

też Ramą! Kszama jest moim Bogiem i nie mogę pozwolić sobie na zapomnienie o 

tym.” Epizod ten pokazuje jak nawet wielcy ludzie cierpią, gdy tracą kontrolę nad 

kszamą. Z drugiej strony, w obecności kszamy nie ma granic tego, co można 

osiągnąć. 

 

Kszama i złe towarzystwo nie są do pogodzenia 

Dzisiaj nie jest rzadkością oglądanie złoczyńców, którzy zdają się unikać kary, 

podczas gdy dobrzy ludzie cierpią z ich powodu. Dzieje sie tak, że ktoś popełnia 

przestępstwo, a ktoś inny zostaje ukarany. Tak się rzeczy mają na tym świecie. Oto 

przykład. Nocą śpicie w swoim pokoju, ale przeszkadzają wam komary. Następnej 

nocy rozwieszacie siatkę przeciw komarom, ale to nie pomaga, gdyż kilka komarów 

wkradło się pod siatkę. Uciekacie się więc do drastycznego sposobu – rozpylacie 

wszędzie środek chemiczny przeciwko komarom. Nie potraficie zidentyfikować 

konkretnych komarów, które was kąsają, ale tym się nie przejmujecie – pryskacie 

środkiem na wszystkie komary, jakie zobaczycie. Kąsa was jeden lub dwa komary, 

ale teraz setki giną. Dlaczego tak się dzieje? Z powodu przyjaźni. Nawet gdy 

jesteście niewinni, musicie cierpieć, jeśli przebywacie w towarzystwie złoczyńców. 

Aby trafić wam do przekonania, Swami często mówi: „Powiedz mi, z kim 

przestajesz, a powiem ci, kim jesteś.” Gdy już dopuścicie złe myśli, one rozmnożą się 

i wkrótce przegonią kszamę, a raz stracona kszama nie łatwo daje się odzyskać. 

Zatem musicie tę cnotę ochraniać za wszelką cenę i baczyć, by nigdy jej nie utracić, 

tym bardziej, że z kszamą możecie osiągnąć wszystko. 

Ucieleśnienia miłości! Studenci! Podczas tych letnich seminariów otrzymacie tego 

rodzaju rady od starszych i od Swamiego. Pieczołowicie zachowujcie je w sercu. Ale 

nie wystarczy tylko zachować usłyszane rady – musicie dołożyć wszelkich starań, 

aby zastosować je w praktyce. Nie ma sensu zamykać ich wszystkich w środku. Ich 

wpływ musi przejawić się przez dobre czyny. Pewien wieśniak kiedyś szedł, niosąc 
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na głowie zawiniątko z jedzeniem. Po jakimś czasie uznał, że zbyt ciąży mu ten 

tobołek. Skierował się nad brzeg rzeki, usiadł tam, otworzył tobołek i zjadł cały 

zawarty tam prowiant. Ciężar znikł w ciągu kilku minut, a spożyte jedzenie 

przysporzyło mu świeżej energii. Podobnie, doświadczenie i siły zdobędziecie tylko 

wtedy, gdy zastosujecie w praktyce to, czego się nauczyliście. To z kolei doprowadzi 

was do sukcesu. 

Ucieleśnienia miłości! Odsuwajcie złe myśli i róbcie miejsce dla dobrych i 

szlachetnych. Przez święte myśli rozwijajcie kszamę. Da wam to liczne możliwości, 

pozwalając uczynić z waszego życia ideał. Samo studiowanie książek nie poprawi 

waszych potencjałów – zapewni wam jedynie powierzchowną wiedzę książkową. 

To, oczywiście, nie wystarczy. Prawdziwe zdolności i siła pochodzą z dostępu do 

ukrytej w was wewnętrznej mocy. Wszystko, co znajduje się na zewnątrz, jest 

sztuczne. Prawda i prawdziwa moc znajdują się wewnątrz, w waszym sercu. To 

właśnie serce trzeba wzmacniać, ale ludzie nieświadomi tego faktu stają się 

niezwykle aktywni w zewnętrznym świecie, aby w końcu się w nim zatracić. 

Istnieje wiele rodzajów pożywienia zaspokajających potrzeby ciała, ale co z 

pożywką dla serca? Taką pożywkę można otrzymać tylko wtedy, gdy zwrócicie 

głowę ku Bogu. W tym miejscu musicie zrozumieć subtelne związki między 

pożywieniem, głową i Bogiem. Wraz z nabywaniem światowej wiedzy musicie też 

przykładać wagę do kultury i udoskonalania się. Wcześniej Prorektor mówił o 

kulturze Bharatu. Rzeczowo podsumował on esencję wielu starożytnych tekstów. 

Kultura Bharatijów (Hindusów) jest ponadczasowa, święta, głęboka, doniosła, 

pełna wewnętrznej siły i zapewnia pełną ochronę. Dzisiaj ta wielka kultura 

wymyka się nam z rąk. Musimy zrobić wszystko, aby ignorowanie i odsuwanie jej 

na bok zastąpić jej pielęgnowaniem i rozwijaniem. Udoskonalanie nawarstwia się i 

przejawia jako kultura. 

Oto tkanina (Swami pokazuje swoją chusteczkę). Została utkana z przędzy. Skąd 

wzięła się przędza? Z bawełny. Obrabiając bawełnę, dostaje się przędzę. Dalsza 

obróbka daje tkaninę. Podobnie, ten stół powstał z drewna, które z kolei pochodzi z 

drzewa. Udoskonalanie następuje tylko przez poddanie obróbce i kształtowaniu. 

Rolnicy uprawiają paddy (ryż). Czy możecie jeść surowy ryż? Nie, musi zostać 

najpierw oczyszczony z łusek, a potem ugotowany. Podobnie jest w życiu – 

doskonalenie jest niezbędne. Kultura jest niczym innym jak tylko zakumulowanym 

udoskonaleniem. Kultura Bharatijów jest pod tym względem idealna i zawsze 

warta naśladowania przez każdego. 

Tak wiec, z imieniem Boga na ustach i niewzruszoną wiarą w sercu nabywajcie 

kszamę, pozwalając jej przejawiać się w postaci daji, czyli współczucia. 

Na końcu boskiego dyskursu Bhagawan zaśpiewał bhadźan: Rama, Rama, Rama, 

Sita... 

25 maja 2000 r.. 
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13. Zawsze recytujcie imię Pana 
 

W krita-judze był tapas, 

W treta-judze – jadźńa, 

W dwapara-judze – oddawanie czci, 

A teraz w kali-judze jest to namasmarana. 

 
Ucieleśnienia miłości! Studenci, chłopcy i dziewczęta! 

Nauki Manu stanowią niezrównany przewodnik do osiągania trwałego szczęścia i 

radości w każdej judze, czyli erze. Manu oświadczył, że dla krita-jugi właściwą 

ścieżką jest ascetyzm i medytacja, dla treta-jugi – odprawianie jadźń (wedyjskich 

rytuałów), dla dwapara-jugi – oddawanie czci, a dla wieku kali – namasmarana, 

czyli recytacja imienia Pana. 

W tamtych czasach wszystko było czyste. Środowisko nie było zanieczyszczone, 

pożywienie było czyste a zwyczaje – święte. Wszystkie działania opierały się na 

prawdzie. Już wtedy Manu dostrzegł świętość ludzkiego życia i boskość ukrytą w 

ludzkiej istocie. Dzielił się tą wiedzą ze wszystkimi. Deklaracje Manu stanowią 

fundament kultury Bharatijów. 

Niewiedza przegnała strach przed grzechem, 

Miłość do Boga też zanikła. 

Nie dziwi, że znikły też wartości ludzkie, 

Nie dziwi, że wszędzie są zawirowania 

I nie dziwi, że pokój jest zagrożony. 

Ludzie wieku krita ciągle medytowali o Panu. Nie robili tego przez zaledwie kilka 

minut lub godzin ani dni. Cały czas pochłaniały ich myśli o Bogu. Kierowali się 

nauką świętych pism: 

Sarwada sarwa kaleszu sarwatra Hari ćintanam 

(Wszędzie i zawsze myśl o Harim) 

Kontemplujcie o Bogu zawsze i w każdej sytuacji. W tamtym czasie ludzie byli 

ponad niegodnymi pragnieniami i ograniczonymi uczuciami. Ich serca były czyste, 

uczucia – święte, umysł – dojrzały i zawsze trwali w stanie błogości. Dlatego też 

nigdy nie dotykały ich małostkowe czy światowe pragnienia. Cieszyli się łaską 

Boga i byli błogosławieni dobrymi plonami oraz zaspokajaniem wszelkich innych 

potrzeb codziennego życia. Takich ludzi dzisiaj nie ma. W zachowaniu, 

postępowaniu i świętych uczuciach ludzi krita-jugi przejawiała się esencja kultury 

Bharatijów. Tamci ludzie szukali jedności w różnorodności. Nigdy nie żywili 

niezadowolenia. Święte serce czyni umysł dojrzałym. W tamtym wieku życie 

biegło spokojnym rytmem. Inaczej niż ludzie współcześni, których wiążą sztywne 

harmonogramy, tamci ludzie nie mieli określonych posiłków o określonych porach, 

takich jak śniadanie, obiad itd.. Nie mieli całej tej rozmaitości warzyw, jaka jest 
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dostępna dzisiaj. Ich posiłki były więc bardzo proste w naturze – rano jedli ryż z 

kwaśnym mlekiem i to samo wieczorem. Właśnie dlatego ludzie wtedy byli zdrowi 

i silni. Cały wolny czas wykorzystywali na kontemplację o Bogu. Jednak z 

upływem czasu ta praktyka prostego życia i wzniosłego myślenia ulegała powolnej 

erozji. 

Po krita-judze przyszła treta-juga, gdy wielbienie zaczęło podupadać. To wtedy po 

raz pierwszy pojawili się królowie, królestwa i polityka. Król rządził a lud 

naśladował króla. W ten sposób zaczęto mówić: „Jaki król, taki lud.” Król stał się 

wzorem, który ludzie kopiowali. Już nie dało się poświęcać czas na ciągłą 

medytację, jak działo się to wcześniej. Zamiast tego ustalono pewne okresy i okazje 

na odprawianie rozmaitych jadźń i jag (rytuałów wedyjskich). Jadźńa jest ofiarą 

odprawianą dla Boga. Oznacza ona także bezinteresowne poświęcenie. Ludzie treta-

jugi wierzyli, że jadźnie stanowiły ścieżki do boskości. Ci ludzie, podobnie jak we 

wcześniejszej erze, także pragnęli Boga i tęsknili do Niego, ale ścieżka, jaką obrali, 

była inna. Z czasem pojawiły się pewne agresywne i samolubne tendencje, które 

psuły pierwotnie święte uczucia kryjące się za wedyjskimi rytuałami. 

Następnie przyszła dwapara-juga, w której stopniowo wycofały się jadźnie i jagi 

zastępowane przez arćanę, czyli rytualne oddawanie czci. Ludzie tego wieku starali 

się dotrzeć do Boga przez obrządki odprawiane o określonych porach, przez 

studiowanie świętych pism i podejmowanie ślubować i innych ascetycznych 

postanowień. Z upływem czasu, w miarę przybywania królów, ziemskich 

posiadaczy i pośredników władzy, sprawy polityczne zaczęły zyskiwać na 

znaczeniu, a wszystkie formy oddawania czci zaczęły podupadać. 

 

Powód upadku Bharatu 

Ludzie obecnego wieku kali mają nowe zalecenie, gdyż nie jest możliwa ani stała 

medytacja, ani odprawianie jadźń i jag. Teraz, aby osiągnąć Boga, wystarczy samo 

prowadzenie namasmarany, tj. stałej recytacji imienia Boga. Nie ma sztywnych 

warunków w odniesieniu do powtarzania imienia Boga – można je śpiewać lub 

recytować zawsze, wszędzie i w każdej sytuacji. Początkowo była to nieprzerwana 

namasmarana, ale powoli czas poświęcony na podążanie nawet tą najłatwiejszą 

ścieżką do Boga kurczył się. Już z samego tego faktu możecie sami ocenić głębię, do 

jakiej zniżyła się wielka kultura Bharatu. 

W treta-judze Rama oświadczył: 

Dźanani dźanmabhumiśća swargadapi garijasi  
(Matka i ojczyzna są ważniejsze niż niebo). 

Własna matka i ojczyna są ważniejsze niż samo niebo. Kto dzisiaj przejmuje się 

ojczyzną? Kto oddaje cześć ojczyźnie? Kto pali się do patriotyzmu? Takich uczuć 

dzisiaj nigdzie się nie spotyka. Skąd bierze się taka obojętność? Za ten upadek 

odpowiada polityka mocno zdewastowana przez złe zamiary, przebiegłe 

manipulacje i jawnie samolubne interesy. Dzisiaj nikt nie przejmuje się 
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patriotyzmem. Jest tak wielu polityków, ale czy jest ktokolwiek, komu zależy na 

wspieraniu prestiżu kraju? Nie ma nikogo – każdy kieruje się wyłącznie 

samolubstwem i własnym interesem. Prawdziwym politykiem jest tylko ktoś, kto 

jest gotowy poświęcić wszystko przez wzgląd na dobra kraju. Ale, niestety, takiego 

ducha poświęcenia nie da się nigdzie znaleźć. Współcześni politycy żerują na 

bogactwie i zasobach społeczeństwa dla osobistych korzyści i awansów. Ich wysiłki 

skupiają się w całości na zdobywaniu władzy i poprawianiu statusu. Ich jedynym 

pragnieniem jest cieszyć się stanowiskiem i szacunkiem w społeczeństwie. Czy 

można pozwalać sobie na lekceważenie własnego kraju w tak bezduszny sposób? 

Przede wszystkim, czy polityka mogłaby istnieć, gdyby nie było kraju? Jak w ogóle 

może być politykiem osoba, która nie szanuje własnego kraju? 

Czy lider, który nie wie, co znaczy służba, 

Może w ogóle służyć ludziom i krajowi? 

Czy osoba łaknąca stanowisk 

Może mieć czyste serce? 

Słuchajcie tej prawdy, o dzielni synowie Bharatu! 

Dzisiejsi politycy chcą tylko władzy, a nie dobra kraju. Z powodu skrajnego 

samolubstwa i własnego interesu polityka uległa kompletnej degradacji. To 

właśnie tak zanieczyszczona polityka zniszczyła świętość kultury Bharatijów. 

Składa się tysiąc obietnic, a nie zostaje spełniona nawet jedna. Wielu mówi o 

kulturze Bharatijów, ale nikt nie wie, czy ci ludzie naprawdę rozumieją, czym jest 

nasza kultura. Co dobrego przyniosła praktyka stawiania lojalności względem partii 

wyżej niż względem kraju? 

Niedawno Swami mówił: „Jeden dodać jeden (1 + 1) równa się dwa, podczas gdy 

jeden minus jeden ( 1 – 1) równa się zero.” Powiedzmy, że usuniecie znak plus i 

minus z tych wyrażeń – otrzymacie 11! Jedenaście jest znacznie większą liczbą niż 

jeden. Tę większą liczbę otrzymujemy po prostu usuwając zarówno znak plus, jak i 

minus. Nie potrzebujemy ani plusa, ani minusa. Postęp narodu w rzeczywistości 

zależy od pomyślności społeczeństwa. Dlatego powinniśmy modlić się, aby 

wszyscy byli szczęśliwi. Ale dzisiejsza polityka przyczynia się do powstawania 

podziałów. Politycy powiadają: „To i tamto jest moje, a to i tamto – twoje.” Ten 

podział na „moje” i „twoje” jest odzwierciedleniem nie czego innego, jak tylko 

skrajnej małostkowości. A powinniśmy żyć z poczuciem jedności i twierdzić: 

„Wszyscy są moi, wszyscy jesteśmy jednym.” To samolubstwo pogrąża kraj w 

ruinie. Dzień, w którym pozbędziemy się tego samolubstwa, będzie dniem, kiedy 

kraj zrobi w tył zwrot i wkroczy na właściwą drogę ku pomyślności. Obecnie każdy 

jest przesycony samolubstwem i własnym interesem. Tak nie może być. Musimy 

rozwijać poczucie, że wszyscy należymy do jednej uniwersalnej rodziny. Dzisiaj 

Bharat liczy sobie około stu krorów (jednego miliarda) mieszkańców. Jakże byłoby 

błogo, gdyby każdy z tej olbrzymiej liczby ludzi poczuł, że wszyscy są jednym! Jak 

dobrze by się krajowi wiodło! Ale politycy i inni dzisiejsi ludzie zdają się 

rozkoszować rozdrabnianiem kraju na maleńkie kawałki. Jaka motywacja kryje się 
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za tą skrajną skłonnością do dzielenia? Ludzie wyobrażają sobie, że domagając się 

własnego kawałka obszaru kraju, będą mogli stać się ministrami! Jakiż to minister 

byłby z tak samolubnej osoby? Byłby łudzącym się osobnikiem, żyjącym z minuty 

na minutę. W każdej chwili mógłby stracić swoje stanowisko! Nie powinniśmy 

wspierać tak głupich pragnień. 

Studenci! Chłopcy i dziewczęta! Nigdy nie wstępujcie do polityki! Wstępujcie 

natomiast na ścieżkę służby na rzecz narodu (głośne oklaski)! Pragnijcie i módlcie 

się o dobro całego wszechświata. Rozwijajcie poczucie jedności i odrzucajcie 

poczucie różnic. To będzie prawdziwa przysługa dla kraju. Powinniście żyć w 

jedności i być przesiąknięci poczuciem, że wszyscy są waszymi siostrami i braćmi. 

Wasze podczucie wspólnoty powinno przewyższać nawet to odnoszące się do 

członków rodziny. Wszyscy wiecie, że kiedy Wiwekananda wygłaszał 

przemówienie do Parlamentu Religii w Chicago na temat mądrości naszych 

przodków, zaczął od słów: „Bracia i siostry z Ameryki.” Na publiczności zrobiło to 

takie wrażenie, że zgotowali mu owację na stojąco. Bardzo im się spodobało to, że 

nazwał ich braćmi i siostrami. Jednakże dzisiaj Bharatijowie wstydzą się traktować 

innych jak braci i siostry. 

To, co rozwija uniwersalny pokój, 

Co rozwiewa małostkowe uczucia. 

Co pogrąża cię w nektarze jedności, 

To nie jest edukacja, lecz duch człowieczeństwa. 

Takiego ducha musimy rozpowszechniać wśród wszystkich. Człowieczeństwo to coś, 

co przyszło z nami podczas narodzin, a nie później. Ludzka istota i cecha 

człowieczeństwa pojawiają się w tym samym czasie. Jak to się stało, że wyparliśmy 

z pamięci tak boskie uczucie? 

 

Prawdziwe znaczenie sadhany 

Jakże wielką jest kultura Bharatijów! Ideały, jakim jest ona wierna, nie są 

przeznaczone tylko dla mieszkańców tego kraju, ale dla całej ludzkości. Kultura jest 

tym, co udoskonala człowieka. Udoskonalanie oznacza eliminację złych cech i 

rozwijanie dobrych i szlachetnych. Człowiek staje się kulturalny, gdy całkowicie 

wyzbędzie się wszystkich cech złych i niepożądanych, a jego życie codzienne będzie 

w pełni opierać się na cnotach. 

Kraj to nie tylko ziemia czy terytorium, ale też ludzie, którzy tam żyją. Kim jest 

manawa (człowiek)? Manawa to ktoś z manasem (umysłem). Czym jest umysł? 

Jest to po prostu kłębek myśli i pragnień. Człowiek staje się ludzką istotą, gdy jego 

myśli są przywiązane do prawdy. Człowieczeństwo przejawia się w takiej osobie w 

postaci dobrego i szlachetnego postępowania. Dzisiaj prawe myśli dają się poznać 

przez ich brak. Jeśli nasze życie wypełnimy myślami opartymi o fałsz, wtedy cały 

świat wypełnia się fałszem. Eliminujcie więc z siebie wszelkie złe cechy; rozwijajcie 

dobre cechy i starajcie się doświadczyć boskości – oto prawdziwa sadhana 
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(praktyka duchowa). Jakie jest prawdziwe znaczenie sadhany? Sadhana to 

transformacja zła w dobro. Jeśli ta ważna zasada nie jest przestrzegana, to jaki sens 

ma utrzymywanie, że prowadzicie sadhanę? Przystępując do rzekomej sadhany, 

zamykacie oczy i przesuwacie koraliki różańca, ale wasz umysł wędruje wszędzie po 

otoczeniu! To nie jest sadhana! Musimy usunąć złe myśli, złe uczucia i złe 

skłonności, a zastąpić je dobrymi myślami, szlachetnymi uczuciami i świętymi 

nawykami. Sadhana oznacza oczyszczenie z tego, co złe, i zastąpienie go przez to, co 

dobre. 

 

Edukacja musi wydobywać utajone ludzkie wartości 

Kształcenie stało się modne i każdy chce studiować. Ale sposób, w jaki przekazuje 

się naukę, jest śmieszny. Studentom każe się wkuwać podręczniki i zdawać 

egzaminy. Czy taki ma być sposób na zdobywanie wiedzy? Czy w ten sposób 

osiąga się sukces? Jest to jak próbowanie wsiąść do jadącego autobusu – to 

niebezpieczne! 

Mozolnie studiowałeś 

I nauczyłeś się wielu przedmiotów, 

Ale po co to wszystko? 

Musisz nabyć takiej wiedzy, 

Która uwalni cię od śmierci. 

Oto esencja kultury Bharatijów. 

Potrzebujecie educare, a nie edukacji, gdyż ta druga jest negatywna, a educare – 

pozytywne. Ta negatywna napełnia głowę, a pozytywne – serce. 

Pustą głowę można napełnić, 

Ale czy można napełnić już pełną głowę? 

Czy bez przepłukania umysłu do czysta 

Można go napełnić dobrymi myślami? 

Współczesna edukacja jest ukierunkowana na napełnianie głowy, podczas gdy 

educare stara się napełnić serce – rozwija dobre i prawomyślne uczucia, dobre 

zachowanie, prawe działania i sprawiedliwość. Nie wystarczy więc samo 

studiowanie książek. 

Świecka wiedza 

Służy wygodom i szczęściu na tym świecie 

Duchowa wiedza 

Służy szczęściu na drugim świecie. 

Nie ma wątpliwości, że zapewnienie przeżycia jest nieuniknione i niezbędny jest 

też na to jakiś wysiłek. Ale nie należy mylić edukacji z czymś mającym tylko 

pozwolić nam przeżyć. Bo powinna ona pomóc wam stać się zdeterminowanymi 

osiągnąć prawdziwy cel życia. Edukacja ma służyć całemu życiu, a nie tylko 

przeżyciu. Właściwa edukacja na życie to rozwijanie dobrego charakteru. Nie 
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powinniście unikać czytania książek, które promują dobry charakter. Wielu wielkich 

ludzi przeszłości napisało klasyki, które pomagają rozwijać cnoty. Musicie 

wchłaniać ich esencję. Unikajcie zawężonych zapatrywań opartych na oddzielnych 

społecznościach lub kastach. Wszelkie różnice wynikające z kasty, wyznania i 

środowiska należy całkowicie odrzucać. 

Istnieje tylko jedna kasta, kasta ludzkości; 

Istnieje tylko jedna religia, religia miłości; 

Istnieje tylko jeden język, język serca. 

Zawsze trzymajcie się tych zasad. Nigdy nie przestawajcie myśleć o Bogu, gdyż jest 

to podstawa życia. Wielcy mędrcy przeszłości, krocząc ścieżką prawdy, stawali 

wobec licznych trudności i przeszkód, ale zdecydowanie maszerowali naprzód. 

Nawet dzisiaj istnieją szlachetne dusze, które w pełni oddały się prawdzie i 

prawości, ale niestety, są ignorowane przez społeczeństwo. Chociaż społeczeństwo 

może ich ignorować, Bóg nie czyni tego. Co takiego zyskuje się przez uznanie ze 

strony społeczeństwa? Nic trwałego. Dzisiaj społeczeństwo może was akceptować, 

a jutro może ignorować i odstawić na boczny tor. „Tak” i „nie” odnoszą się do 

świata, ale dla Sai zawsze jest „Tak, tak, tak”! 

Jest więc ważne, aby odkryć w sobie utajoną boskość. Nie da się być z dala od 

boskości. Bóg zawsze jest w was, wokół was, nad wami, pod wami i stale ochrania 

was. I właśnie o takim Bogu tak łatwo zapominamy! Nieustanne poszukiwanie 

Boga wewnątrz siebie jest esencją naszej starożytnej kultury. Ludzie często odnoszą 

się do tej kultury. W rzeczywistości nasza kultura jest wieczna i niezmienna, gdyż 

opiera się na czystej, nieskażonej prawdzie. Nie da się jej ukryć – zawsze jest 

promienna. Dzisiaj człowiek próbuje zapomnieć o tej wspaniałej i zawsze świeżej 

podstawie jego prawdziwej natury. Ludzie nie czynią najmniejszych wysiłków, aby 

zrozumieć, czym jest prawdziwa ludzka istota i jakie jest prawdziwe znaczenie 

człowieczeństwa. 

 

Przestrzegajcie manudharmy 

Słowo manawa, czyli człowiek, pochodzi od Manu, jego nauk i życia. Człowieka 

nazywa się też manudźa. Manudźa to Manu + dźa, gdzie dźa znaczy urodzić się. 

Zatem manudźa oznacza kogoś, kto pochodzi od Manu. Kim jest ten Manu, o 

którym mówimy? Jest on samym ucieleśnieniem dharmy. Nawet jeszcze dzisiaj 

eksperci od prawa mówią o manudharmie, czyli kodeksie właściwego 

postępowania ustanowionym przez Manu. Mówią niewątpliwie elokwentnie o 

naukach Manu, jednak ich postępowanie jest kompletnym zaprzeczeniem tego, 

czego on uczył! Prawo nazywać się prawdziwym Bharatiją ma tylko ktoś, kto 

przestrzega przykazań Manu. Nie jest ważne, do jakiego kraju ten ktoś należy – 

ważna jest dharma! Ważne jest przestrzeganie dharmy – niezależnie jakie napotyka 

się trudności i przeszkody. 
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Studenci! Chłopcy i dziewczęta! Waszym najwyższym priorytetem musi być 

uporządkowanie własnego domu. Kochajcie i szanujcie swoich rodziców. Święte 

pisma nakazują:  

Matri Dewo bhawa, 

Pitri Dewo bhawa. 

Matka jest Bogiem; ojciec jest Bogiem. Czy istnielibyście bez nich? A jednak nikt 

nie zawraca sobie głowy okazywaniem szacunku rodzicom czy opiekowaniem się 

nimi w ich starości. Jest to wielki błąd. Jeśli dzisiaj nie uszanujecie swoich 

rodziców, jutro zostaniecie tak samo potraktowani przez własne dzieci. W życiu 

odbicie, reakcja i oddźwięk są nieuniknione. Dlatego powinniście żywić dobre 

uczucia i dobre myśli; postrzegajcie tylko dobro i czyńcie tylko dobrze. Nie trzeba 

obawiać się niczego. Powód do obaw mają tylko ci, którzy uczynili coś złego, a nie 

ci, którzy są dobrzy i czynią tylko dobro. Ci, którzy pragną kroczyć ścieżką prawdy, 

powinni być zupełnie wolni od strachu. Ludzie dzisiaj szaleją pod wpływem 

niepożądanych i zwariowanych wpływów politycznych! Dlatego powiedzcie 

polityce „do widzenia”! Ważne jest właściwe postępowanie, a nie polityka. Dlatego 

właściwe postępowanie i zachowanie musi być dla was najważniejsze. Wielką 

przykrość sprawia dzisiaj Swamiemu oglądanie zachowania i charakteru tak 

zwanych wykształconych ludzi. Obnoszą się z licznymi tytułami i wysokimi 

akademickimi kwalifikacjami, ale ich zachowanie nie odzwierciedla ich tak 

zwanych osiągnięć. Złe zachowanie jest samym zaprzeczeniem wykształcenia. 

Najważniejszą cechą kogoś naprawdę wykształconego jest skromność i pokora. Jaki 

sens ma utrzymywanie, że jest się wykształconym, jeśli nie nabyło się cnoty 

pokory? W czasach starożytnych edukacja kładła wielki nacisk na pokorę i 

posłuszeństwo. Jaki sens ma edukacja, jeśli ona nie pielęgnuje tych szlachetnych 

cnót? Taka edukacja w ogóle nie jest edukacją. 

 

Znaczenie kszamy 

Pokora ma ogromne znaczenie dla człowieka. Rodzi się ona z kszamy 

(wyrozumiałości). Swami już wam mówił, że kszama to satja, dharma i esencja 

Wed – jest ona wszechobejmująca i jest najważniejszą rzeczą na tym świecie. To 

kszama wyniosła mędrca Wiśwamitrę ze statusu radźa-jogina do brahma-jogina. 

To dzięki mocy kszamy Bhagiratha zdołał sprowadzić na ziemię świętą Gangę, 

kryjącą się dotąd na niebiańskich wysokościach. To kszama pozwoliła królowi 

Dźanace przekształcić się z karma-jogina w dźńana-jogina. Potęga wyrozumiałości 

i wytrwałości umożliwia osiągnięcie wszystkiego. 

Studenci! Wy tego nie wiecie, ale Swami od stóp do głów jest niczym innym jak 

tylko kszamą. Swamiego nigdy nie martwią trudności, a raczej je mile wita! 

Dlaczego? Ponieważ to one pozwalają pielęgnować kszamę. Ale dzisiaj ludzie, 

którzy określają siebie wielbicielami, mile widzą przyjemności, a brzydzą się 

trudnościami i bólem. Musicie zachowywać równowagę i przyjemność i cierpienie 

traktować jednakowo – o to właśnie w kszamie chodzi. Powinniście zaakceptować 
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fakt, że zarówno przyjemność, jak i ból, są darami od Boga i próbować nie ulegać 

ich wpływowi. Ważne jest, aby studenci dołożyli wszelkich starań w celu 

rozwinięcia cnoty kszamy. Może się zdarzyć, że na egzaminach noga się wam 

powinie. Nie powinniście się tym przejmować. Ciężko pracujcie, spróbujcie jeszcze 

raz i niech się wam powiedzie w następnym podejściu. Oceny mogą wydać się 

ważne, ale brak uwag (gra ang. słów marks i remarks) jest nawet ważniejszy! 

Baczcie, aby wasze zachowanie nie skłaniało innych do nieprzychylnych 

komentarzy. Zważajcie, by nie zyskać złej opinii. Niechaj dobre i szlachetne uczucia 

będą podstawą waszego postępowania. Wasze postępowanie powinno być takie, że 

obojętnie gdzie się znajdziecie, ludzie muszą mówić: „Ta osoba chyba jest 

studentem Instytutu Wyższego Nauczania Śri Sathya Sai.” Swamiemu nie zależy na 

zdobywaniu dobrej opinii. Swami chce jedynie, abyście wy zasłużyli na dobre imię. 

 

Ułomne jest widzenie, a nie kraj 

Niekiedy ludzie z miłości do Swamiego mówią, że nasza kultura to kultura Sai. Tak 

nie należy stawiać sprawy. Nasza kultura nie jest nowa – nie pojawiła się ostatnio. 

Jest bardzo stara. Kultura Bharatijów obraca się wokół Boga, którego opisuje się 

jako 

nirgunam, nirandźanam, sanatana niketanam, 

nitja, śuddha, buddha, mukta i nirmala swarupinam 

(wykraczający poza cechy, nieskalany, ostateczne schronienie, 

wieczny, czysty, mądry, wolny i ucieleśnienie świętości). 

Ludzie wygłaszają pompatyczne przemowy, chwaląc Swamiego, ale Swami tego 

nie popiera. Waszym pierwszym celem musi być dobre zachowanie. Nie bierzcie 

przykładu z innych, a raczej niech inni uważają was za przykład godny 

naśladowania. Taki jest skutek prawdziwej ufności w siebie, która po kolei 

prowadzi do zadowolenia z siebie, poświęcenia siebie i w końcu samorealizacji. 

Wszystko znajduje się w jaźni i to ją musicie urzeczywistnić. Oto filozofia kryjąca 

się za kulturą Bharatijów. 

Kraj ten od starożytności przechodził liczne trudności i kłopoty. Ludzie innych ziem 

napadały na Bharat. Mogołowie, Arabowie i Brytyjczycy chcieli podbić ten kraj, 

którego wszyscy nazywają biednym krajem. Głupotą jest nazywać go biednym. To 

ubóstwo umysłów tych ludzi każe im tak mówić! Gdyby Bharat był naprawdę 

biednym krajem, dlaczego miałby być ciągle najeżdżany? Bogactwa zagrabione w 

tym kraju były ładowane przez najeźdźców na konie, słonie i wielbłądy i 

wywożone. Bharat to ziemia bogactw i pomyślności. Czego nam brakuje? Biednym 

wydaje się on tylko miernym umysłom o zawężonych horyzontach. 

Jad bhawam tad bhawati. 

(Jakie masz uczucia, takim się stajesz.) 
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Jakie uczucia, taki skutek. Poszerzcie swoje horyzonty i postrzeganie, wtedy także 

swój kraj zobaczycie w szerszej perspektywie. 

Posiadając święte teksty warte więcej niż złoto, 

Dlaczego gonicie za innymi, nie tak cennymi, rodzajami wiedzy? 

Dosłowne naśladowanie innych kultur nie jest potrzebne, ponieważ sama nasza 

kultura ma tak wiele do zaoferowania. Dlaczego w ogóle mielibyśmy patrzeć z góry 

na nasz kraj? Czy nie powinniśmy znać jego ogromnych zasobów i potencjału? 

Bharat jest źródłem wszelkiej wyższej wiedzy – jest mistrzem. To, czego tu nie ma, 

nie znajdziecie nigdzie indziej. Nasi ludzie zapomnieli o wielkości Bharatu i zaczęli 

wychwalać inne kraje. Nie znaczy to, że inne kraje macie krytykować. Wszystkie 

kraje na własny, szczególny sposób są dobre. Musimy dostrzegać dobro we 

wszystkich. Także wszystkie religie są dobre. Co więc jest złe? Złym i 

zanieczyszczonym jest umysł! Właśnie z powodu mentalnych wypaczeń ludzie 

kłócą się na tle religii, potępiając jedne, a chwaląc inne. 

Wszystkie religie nauczają tylko dobra 

Więc należy przestrzegać tych nauk, 

Korzystając z własnego rozróżniania. 

Gdy umysł jest czysty, 

Żadna religia nie jawi się jako zła. 

Wszystkie religie są dobre: chrześcijaństwo, islam, zoroastrianizm, buddyzm, 

dźinizm, sikhizm. Wszystkie religie bez wyjątku są dobre. Inne religie wydają się 

złe tylko wtedy, gdy umysł jest zanieczyszczony. Umysł jest potężnym narzędziem, 

które może przemieszczać się bardzo szybko. 

Manomulam idam dźagat 

(Umysł jest podstawą tego świata). 

Umysł przenika cały wszechświat. Dlatego, gdy macie dobry i czysty umysł, kraj 

też wyda się dobry. Zatem, starajcie się poprawić swój umysł, zanim zaczniecie 

poprawiać inne rzeczy. Gdy każdy tak postąpi, kraj automatycznie poprawi się. 

 

Zawsze bądźcie wdzięczni 

Studenci! Wszyscy pilnie studiujecie do parikszy, czyli egzaminów. Ten rodzaj 

wiedzy nie da wam prawdziwej rakszy, czyli ochrony! Raksza jest ważniejsza niż 

pariksza. Wielkim błogosławieństwem jest urodzić się w Bharacie. Móc 

oświadczyć, że jesteście Bharatiją, jest wielkim szczęściem. Musicie być godni 

otrzymanego przywileju. W żadnej sytuacji nie możecie krytykować swojej 

ojczyzny. Nawet w snach nie powinniście myśleć o zapomnieniu lub wyrzeczeniu 

się ojczyzny. W tym zawiera się prawdziwa wdzięczność. Jaki pożytek z urodzenia 

się jako człowiek, jeśli taka osoba nie ma poczucia wdzięczności? Ktoś bez 

wdzięczności jest niegodziwcem. W hymnach wielbiących Surję, czyli boga słońca, 

mówi się, że bóg słońca może wybaczyć każdy grzech, ale nie niewdzięczność. 
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Nigdy nie powinniście zaniedbywać okazywania wdzięczności i nigdy nie 

powinniście dawać nikomu powodu do zarzucania wam niewdzięczności. 

Musicie starać się podwyższyć chwałę kultury Bharatijów. Nie bójcie się ani nie 

wstydźcie tego robić. Nie myślcie, że inni zaszkodzą wam lub skrytykują was. Po 

prostu ignorujcie takich ludzi. Faktycznie, musicie być gotowi nawet złożyć swoje 

życie w obronie kultury Bharatu. Śmierć przychodzi tylko raz, a co może być 

szlachetniejsze niż spotkanie się z nią w sprawie kraju? Tak piękna śmierć byłaby 

równoznaczna z wyrażeniem krajowi najgłębszej wdzięczności. Nigdy nie 

wyśmiewajcie ani nie mówcie źle o swojej kulturze, szczególnie powodowani 

strachem. Matka jest bardzo blisko was. Możecie musieć szukać Boga, ale nie 

musicie szukać swojej matki. Jak więc moglibyście o niej zapomnieć? Właśnie 

dlatego Pan Rama oświadczył: 

Dźanani dźanmabhumiśća swargadapi garijasi  
(Matka i ojczyzna są ważniejsze niż niebo). 

Obecnie wielu ludzi utrzymuje, że jest wielbicielami Ramy. Ciągle recytują imię 

Rama, ale jaki pożytek z tego próżnego powtarzania? Rama poświęcił bogactwa i 

władzę, podczas gdy ci wielbiciele nie pragną niczego, tylko bogactwa i władzy! 

Zależy im na pieniądzach, gdy Rama był gotów oddać nawet królestwo. Czy dzisiaj 

znajdzie się ktoś, kto byłby skłonny zrobić coś takiego? Rama poświęcił wszystko, 

włącznie z wygodami, aby podtrzymać dharmę. Sita zrobiła to samo. Traktując 

męża jako Boga i rozumiejąc, że jej obowiązkiem jest cały czas trwać przy Jego 

boku, ona też poświęciła wszystko i poszła na wygnanie do lasu. Ale gdy 

zapragnęła posiąść złotego jelenia, musiała znosić cierpienia rozłąki z Ramą. 

Straciła swojego drogiego (ang. dear), gdy zapragnęła jelenia (ang. deer)! I to była 

przyczyna jej cierpienia. Później, żałując tego szaleństwa, biadała: 

Skąd się wzięło to niegodziwe zwierzę? 

Jak mogłam dać się mu zwieść? 

Gdy macie kłopoty, ludzie dystansują się od was. Poza tym, trudności osłabiają 

waszą zdolność rozróżniania – nie widzicie klarownie różnicy między tym, co dobre, 

a tym, co złe. Cierpliwość i wyrozumiałość stanowią remedium na to wszystko. 

Nigdy się nie śpieszcie – zawsze dobrze się zastanówcie. Oto droga do powodzenia. 

 

Tylko panowanie nad zmysłami zapewnia prawdziwą siłę 

Swami nie ma nic przeciwko temu, byście pojechali do dowolnego kraju, jaki sobie 

wybierzecie w celu zdobycia upatrzonych kwalifikacji i byście zajmowali 

upragnione stanowiska, pod warunkiem, że to, co zdobyliście, będziecie 

wykorzystywali w służbie. Im wyższe zajmiecie stanowisko, tym większa powinna 

być chęć służenia swojemu krajowi. Jaki pożytek z tych, którzy wszystkie 

możliwości wykorzystują wyłącznie dla własnego dobra i awansów? 

Otrzymawszy tę szansę, 

Wykorzystaj ją najlepiej, 
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Gdyż gdy ją stracisz 

Już więcej nie otrzymasz 

Błogosławieństwa służenia Parthiśwarze. 

On wesprze twoje oddanie, 

Obdarzy siłą 

I poprowadzi ku wyzwoleniu. 

Słuchając innych, 

Nie odrzucaj tego skarbu, 

Panuj nad swoim umysłem 

I zmaż na zawsze 

Całą zgromadzoną przez siebie karmę. 

To powinno być waszym celem. Nie dajcie się zwodzić innym, lecz słuchajcie 

własnego sumienia, gdyż jest to głos Boga. Ludzie słuchają swoich zmysłów, a nie 

sumienia. To nie jest dobre, gdyż ktoś, kto podąża za zmysłami, nieuchronnie 

popada w ruinę. Pamiętacie, jak potężnym był Rawana? Nikt nie był równie 

bogaty jak on. Przywłaszczył sobie całe bogactwo własnego brata Kubery. 

Rezydencje budował ze złota. Dysponując ogromnymi siłami, zarówno fizycznymi, 

jak i intelektualnymi, uważał się za bardzo wielką osobę. Posiadał też moce 

pochodzące z pokuty. Ale na co się one wszystkie w końcu zdały? Uległ zmysłom i 

stał się ich niewolnikiem. 

Silnym jest tylko ktoś, kto pokona zmysły, a słabym – kto im ulegnie. Ta siła jest 

bardzo widoczna u Hanumana. W obecności Ramy był on ucieleśnieniem 

skromności, natomiast przed Rawaną jawił się potężnym wojownikiem. Gdy 

Rawana spytał Hanumana, kto go przysłał, on odpowiedział: 

Ten, który obciął twojej siostrze nos i uszy, 

To On przysłał mnie tutaj! 

Arogant otrzymał kąśliwą i stosowną odpowiedź! Hanuman nie był zwykłą osobą. 

Nie miał ego, chociaż był ministrem Sugriwy. Był dzielny, odważny, wysoce 

wykształcony i pełen cnót i to te cechy pozwoliły mu zostać wielbicielem Ramy. 

Słuchając odpowiedzi Hanumana, Rawana wpadł w furię i zaryczał: „Jak śmiesz 

mówić do mnie w ten sposób? Nikt na całym świecie nigdy nie mówił tak do mnie. 

Zwracasz się do mnie tak, jak gdybym był służącym!” Dodał jeszcze: 

Nawet potężny władca 

Nie śmie mówić tak jak ty to zrobiłeś. 

Uciszę cię 

I dam ci nauczkę. 

Na to Hanuman rzekł: „O szaleńcze! Inni nie wiedzą, ile naprawdę jesteś wart, ale 

ja wiem! Bóg jest moim Panem, a głupcy tacy jak ty nie mogą nakazać mi 

szacunku. Będę zwracał się do ciebie tak jak mi się spodoba i nawet wymierzę ci 

cios, jeśli zajdzie trzeba!” 
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Tak pogardliwa wypowiedź jeszcze bardziej rozwścieczyła Rawanę. Wiedząc, że 

małpy bardzo cenią sobie swój ogon, kazał podpalić ogon Hanumana. Na to 

Hanuman zareagował słowami: „Odpłacę ci tą samą monetą i udzielę ci tej samej 

lekcji, którą próbujesz udzielić mi!” Hanuman następnie postawił Lankę w 

płomieniach podpalając wiele domów. Ogarnięci paniką mieszkańcy Lanki 

zawodzili: 

Kim jest ta małpa 

I kto ją tu przysłał? 

Podpaliła nasze domy. 

Gdzie teraz się podziejemy? 

Mówi się, że jest to sługa Ramy, 

Który ma ucieszyć Sitę. 

W taki sposób nawet w godzinie rozpaczy ludność Lanki myślała o Ramie. Ważne 

jest, aby myśleć o Bogu cały czas – w dobrych chwilach, jak i w złych, obojętnie czy 

jest się chwalonym, czy ganionym. Nigdy nie zapominajcie o Bogu, niezależnie od 

sytuacji. Obojętnie jaką napotykacie trudność, nigdy nie porzucajcie Boga. Tylko 

wtedy można będzie mówić, że podtrzymujecie wartości ludzkie. Te cenne wartości 

trzeba pielęgnować, bo jakiż bez nich sens ma nazywanie kogoś ludzką istotą? 

Zawsze mocno wspierajcie satję, dharmę, śanti i premę (prawdę, prawość, pokój i 

miłość), gdyż człowiekiem można nazwać tylko osobę, która ochrania ludzkie 

wartości. Osoba pozbawiona ludzkich wartości jest demonem. Człowieka nazywa 

się manawą. Co to słowo oznacza? Jest to złożenie słów ma i nawa, gdzie ma 

znaczy „nie,” a nawa – „nowy.” Tak więc, manawa znaczy „nie nowy.” Zatem, 

człowiek nie jest czymś nowym. Jest całkiem stary, ponieważ wielokrotnie się 

rodził. Człowiek rodzi się ze względu na zasługi zdobyte wcześniej. Dlatego musicie 

dopilnować, aby także w tym życiu zdobyć zasługi przez przestrzeganie ludzkich 

wartości i wykazywanie ludzkich cech. Jest to właściwy sposób uzasadnienia 

posiadania ludzkiej formy. 

 

Wysłuchajcie, przemyślcie i przyswójcie sobie 

Ucieleśnienia miłości! Studenci! W tej chwili jesteście szczęśliwi, słuchając tego 

dyskursu. Ale to nie wystarczy. Gdy stąd odejdziecie, musicie zastanowić się nad 

tym, co usłyszeliście, i przetrawić tę lekcję. Musicie słuchać tutaj, a praktykować 

tam. Wszyscy widzieliście krowy wychodzące na pastwisko. Gdy krowa zobaczy 

zieloną trawę, zaraz tam idzie i zjada ją. Po pewnym czasie odchodzi w spokojne 

miejsce, kładzie się tam i bez pośpiechu przeżuwa to, co zjadła wcześniej. Wy też, 

gdy wrócicie, podobnie powinniście przypomnieć sobie to, co tutaj usłyszeliście i 

przetrawić esencję tych lekcji. Zdyscyplinowany człowiek stosuje w praktyce tę 

trójstopniową procedurę: śrawanam, mananam i nididhjasanam (słuchanie, 

reasumowanie i przyswajanie). 

Zbierajcie zasługi i chrońcie je. Tych zasług nie otrzymacie z zewnątrz, lecz z waszej 

własnej jaźni. Zatem, budujcie swoje zasługi i nigdy nie porzucajcie kultury 
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Bharatijów, która przyszła do nas przez wiele wieków, takich jak krita, treta i 

dwapara. Powierzchowne aspekty tej kultury mogły się zmienić, ale jej sedno 

pozostało nienaruszone. Zmiany są nieuniknione i nie są czymś, czym należałoby 

się przejmować. W końcu wy także ulegliście zmianom. Gdy rodziliście się, byliście 

małym dzieckiem. Kilka lat później staliście się chłopcem. W wieku 30 lat tę samą 

osobę nazywa się mężczyzną, a w wieku 75 lat wszyscy nazywają ją dziadkiem. Czy 

nie są to zmiany? Niemniej, osoba podlegająca tym zewnętrznym zmianom 

pozostaje tą samą. Podobnie, chociaż jugi przychodziły i odchodziły, nasza 

starożytna dharma pozostaje tą samą. Wy też nie powinniście dopuścić do żadnych 

zmian w swojej podstawowej naturze jako ludzkiej istoty. Waszą wrodzoną naturą 

jest prawda. Aby zapewnić, że ta wrodzona natura nie zostanie splamiona, trzeba 

rozwinąć głębokie oddanie Bogu. Zawsze recytujcie imię Boga, wtedy nigdy o Nim 

nie zapomnicie. Imię Boga jest słodkie! 

Na końcu boskiego dyskursu Swami zaśpiewał bhadźan: Prema mudita ... 

27 maja 2000 r. 
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14. Moje życie jest moim przesłaniem 
 
 
 
Dzisiaj Swami będzie mówił o dzieciństwie tego ciała. Dzieciństwo to dzieciństwo, ale 

studentom nie jest łatwo zrozumieć znaczenie dzieciństwa tego szczególnego ciała. 

Właśnie dlatego dziś rano Swami o nim opowie. 

Kondama Raju (czyt. Radźu; dziadek Swamiego) miał czterech synów. Najstarszym był 

Pedda Venkama Raju. Drugi nazywał się Chinna Venkama Raju. Trzeci syn to Venkata 

Subba Raju, a czwarty – Venkata Rama Raju. Ponieważ Venkavadhoota był jego 

nauczycielem, Kondamie Raju bardzo podobało się imię Venka. Dlatego też wszyscy 

synowie mieli je wplecione w nazwiska. 

W odpowiednim czasie wszyscy ci synowie ożenili się, ale ponieważ byli biedni, 

wszystkie cztery rodziny musiały dzielić tę samą małą chatę. Chata ta nie była pokryta 

dachówką, lecz strzechą z trawy. Z czasem wszystkim czterem rodzinom urodziły się 

dzieci. Chinna Venkama Raju miał dwanaścioro dzieci, Pedda Venkama Raju – ośmioro, 

Subba Raju – dziewięcioro, a Venkata Rama Raju – jedenaścioro. Razem tych dzieci było 

dość, aby zapełnić małą szkołę podstawową (głośny śmiech)! W tamtym czasie ludzie 

wiedzieli, jak żyć w jedności, wzajemnie dostosowywać się do siebie, współżyć i 

pomagać sobie. Kondama Raju był ojcem tych czterech synów, ale z ich żonami nie miał 

żadnych związków krwi. Synowe sprawiły, że stopniowo narastały różnice zdań. Widząc 

to Kondama Raju uświadomił sobie, że nie da się dłużej utrzymywać tak połączonej 

rodziny, że musi zostać podzielona i że każdy z synów musi samodzielnie ponieść swoją 

odpowiedzialność. Rodzina ta miała tylko dwa akry (ok. 80 arów) ziemi – tak biedna 

była. Kondama Raju podzielił tę ziemię po równo między czterech synów tak, że każdy 

otrzymał tylko pół akra. Podzielił też rodowy dom na cztery części, każda dziesięć stóp 

na osiem stóp (ok. 7,5 m2), i dał jedną każdemu synowi na zamieszkanie z rodziną. Może 

to wydawać się mało, ale według wówczas panujących we wiosce standardów, była to 

pokaźna przestrzeń. 

Po tym podziale sam Kondama Raju nie miał własnego kąta w tym domu, przeniósł się 

więc na działkę o wymiarach osiem na osiem stóp (ok. 6 m2) i tam zbudował sobie 

małą chatę. Czterech synów mówiło mu: „Ojcze, dlaczego miałbyś żyć sam? Jesteś stary. 

Prosimy, póki co zamieszkaj po kolei z każdym z nas i spędź w ten sposób pozostałe ci 

dni.” On odpowiedział: „Nie chcę mieszkać z moimi synami i synowymi. Chcę żyć 

niezależnie, otworzyć mały sklep i utrzymywać się z niego.” Był to sklepik, w którym 

można było kupić artykuły codziennego użytku, takie jak nasiona roślin strączkowych, 

preparowany ryż, pewne artykuły spożywcze, orzechy kokosowe itp. Sklep był bardzo 

mały – nie większy niż ten stół (Swami wskazał stojący przed Nim stół). Dla wioski był 

to jednak wystarczająco duży sklep. Gdy Kondama Raju oświadczył, że będzie 

prowadził mały sklep i sam o siebie zadba, Pedda Venkama Raju powiedział: „Ale kto 

będzie gotował dla ciebie, kto się tobą zaopiekuje, zadba o twoje potrzeby? Myślimy, że 

dobrze by było, gdybyś miał kogoś przy sobie.” Kondama Raju przez jakiś czas 
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zastanawiał się nad tym, kogo powinien przyjąć do siebie? Wtedy to ciało miało około 

siedem lat. Kondama powiedział: „Venka (w ten sposób zwracał się do najstarszego 

syna), już zdecydowałem. Chciałbym, żeby zamieszkał ze mną Sathyam. Tylko on do 

mnie należy.” Wszyscy protestowali: „Ale Sathyam jest tak młody! Jak ma ci gotować? 

Wynajmiemy kucharza.” Kondama odpowiedział bardzo stanowczo: „Nie chcę nikogo, 

poza Sathyam. Jeśli Sathyam będzie ze mną, nikogo innego nie trzeba.” 

W tym czasie Sathyam miał tylko jedną parę krótkich spodni i jedną koszulę. Musiał z 

nimi radzić sobie przez cały jeden rok. Spodnie i koszula znosiły się podczas chodzenia 

do szkoły – w domu Swami nosił małe dhoti (długą przepaskę na biodra). Wtedy życie 

było bardzo proste. Po przejściu do czwartej klasy trzeba było chodzić do szkoły w 

Bukkapatnam, gdyż ta w Puttaparthi obejmowała tylko trzy pierwsze klasy. Do 

Bukkapatnam chodziło się na pieszo. We wiosce byli inni chłopcy, którzy tam się uczyli i 

Swami zwykle chodził z nimi. 

Wcześnie rano Swami przygotowywał danie z prosa – dwie gałki: jedna dla dziadka, 

druga dla siebie, a do tego trochę chutney (ćatni, sosu) z orzeszków ziemnych. Potem 

Swami biegł do szkoły. Raz na tydzień przygotowywał dal (rodzaj zupy z nasion roślin 

strączkowych) przyprawiane szpinakiem. Naczyń metalowych nie było – tylko gliniane. 

Po pośpiesznym gotowaniu Swami biegł całą drogę do szkoły. W południe była 

przerwa. Zaraz gdy zabrzmiał dzwonek, Swami biegł do domu. Do pokonania było trzy 

mile (ok. 3,8 km). Wszyscy chłopcy to robili i Swami też. Po dotarciu do domu Swami 

podawał posiłek swojemu dziadkowi, prał ubrania, odkładał pożywienie na noc i 

spożywał własny posiłek. Potem był długi bieg z powrotem do szkoły. Tak to 

wyglądało przez kilka lat. 

Wszystko to martwiło Kondamę Raju. Myślał: „Nikt nie pomaga Raju.” Pewnej 

niedzieli spytał: „Sathyam, chyba sprawiam ci za dużo kłopotu.” Swami odpowiedział: 

„Dziadku, jeśli teraz nie będę ciężko pracował, to kiedy? Zaczynaj wcześnie, jedź powoli i 

dojedź bezpiecznie! Jest to praca, którą muszę robić z przyjemnością! Dopóki mam silne 

ciało i umysł, jestem gotów wykonywać każdą ilość pracy.” Z tej odpowiedzi dziadek 

był niezmiernie zadowolony. W tak pełen miłości sposób razem spędzaliśmy czas. 

Czasami wieczorem Swami przygotowywał rasam (rodzaj rzadkiej zupy). Wspaniały 

jego zapach rozchodził się wszędzie, zwracając uwagę ludzi z sąsiedztwa. Byli to głównie 

ludzie plemienni nazywani Walmikulu lub Bojawallu. Zastanawiali się oni: „Skąd ten 

ładny zapach przychodzi? Jaką to potrawę ktoś gotuje? Raju jest za młody, aby 

przyrządzać takie potrawy, a Kondama Raju za stary na gotowanie. Kto to może być?” 

Pewnego dnia jeden z tych sąsiadów, odkrywszy tajemnicę przyszedł owinięty w koc do 

naszej chaty. Drżał i miał gorączkę. Powiedział: „Czuję stąd zapach z przyrządzania 

czegoś dobrego. Daj mi trochę, proszę.” Kondama Raju był osobą bardzo współczującą. 

Przywołał Swamiego do siebie. Przywołał go, gdyż nie chciał, by wszyscy słyszeli. 

Wyszeptał do ucha Swamiego: „Biedak, chciałby zjeść rasam, które przyrządziłeś. Daj 

mu trochę.” Swami dał temu człowiekowi trochę rasam. Następnego dnia gorączka mu 

przeszła. Wiadomość szybko się rozeszła i odtąd każdy z sąsiedztwa zaczął przychodzić 

po rasam, przynosząc ze sobą aluminiowe naczynia. Swami musiał dla nich 
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przygotowywać dodatkowe porcje! Gotował je w dużym garnku. Niebawem ustawiała 

się kolejka naczyń, do których Swami po kolei nalewał. Dzięki temu rasam choroba we 

wiosce znikła i wszyscy byli szczęśliwi. Z czasem wiadomość ta dotarła na inną ulicę, 

gdzie mieszkali Pedda Venkama Raju i Chinna Venkama Raju. Wkrótce także ludzie 

stamtąd zaczęli przychodzić po rasam! Zauważcie w tym miejscu, że już w tym młodym 

wieku siedmiu lat Swami musiał nie tylko zajmować się domem, ale także służyć 

innym. Przynoszenie wody, sprzątanie, gotowanie, zakup artykułów spożywczych – to 

wszystko musiał robić Swami. 

Tymczasem ze Swamiego zrobiono nauczyciela! Uczniami byli mieszkańcy tej ulicy. Ale 

uczniowie to nie tylko młodzi chłopcy – niektórzy z nich mieli więcej niż dwadzieścia lat. 

Wszyscy oni przychodzili do Swamiego i mówili: „Swami, prosimy, naucz nas abecadła i 

czytania.” Swami chętnie się zgadzał. Kondama Raju nie był z tego zadowolony. 

Powiedział: „Raju tak ciężko pracuje przez cały dzień, mało odpoczywa, a wy teraz 

jeszcze dokładacie mu zajęć.” Swami wtrącił się i powiedział do Kondamy Raju: „Moją 

misją jest uszczęśliwiać każdego. Uczenie tych ludzi nie stanowi dla mnie żadnego 

problemu. Będę ich uczył, nie stwarzając ci problemów czy niewygód.” 

W pobliżu świątyni Sathyammy mieszkał niejaki Narayana Rao. We wsi były tylko 

dwie osoby, które miały normalne domy – to Karnam Gopal Rao i ten Narayana Rao. 

W swoim obejściu Narayana Rao udostępnił niewielką chatę pod strzechą, która stała 

się naszą „szkołą.” Lekcje odbywały się wieczorami, po zakończeniu wszystkich prac 

domowych. Swami zwykł podawać posiłek Kondamie Raju, jeść, zmywać naczynia, 

układać je i po tym szedł nauczać. 

Swami musi uczynić specjalną uwagę o uczniach, których wtedy miał. Byli oni w 

rzeczywistości ludźmi dorosłymi; niektórzy nawet nosili wąsy! Swami przychodził w 

krótkich spodenkach, a mimo to wszyscy ci dorośli wstawali na znak szacunku. 

Początkowo zwracali się do Swamiego przez „Raju,” ale wkrótce zaczęli mówić „Proszę 

pana.” Nie było tam krzesła dla nauczyciela, dlatego przyniesiono ładny duży kamień i 

nakryto go tkaniną. Odtąd służył za krzesło. Uczniowie nie mieli tabliczek, na których 

mogliby pisać. Dlatego Swami poprosił, aby przynieśli piasek znad rzeki Ćitrawati i 

rozsypali w „klasie” przed miejscami, gdzie uczniowie siedzieli. W ten sposób piasek stał 

się tabliczkami! Swami zaczynał abecadło w tradycyjny sposób od Om namo 

Narajanajah. Od tego też zaczynała się nauka. W ciągu tygodnia uczniowie opanowali 

alfabet. Odtąd potrzebowali książek i tabliczek. W tamtym czasie tabliczka kosztowała 

jedną annę (wtedy nie było jeszcze systemu dziesiętnego; rupia dzieliła się na 16 ann, a 

każda anna na 4 paisa lub na 12 pie), a za jedno pie można było otrzymać trzy rysiki 

(ołówki) do tabliczek. Swami poprosił uczniów, aby kupili te przybory, ale oni nie mieli 

żadnych pieniędzy – nawet jednej anny. Oto jak byli biedni. 

Studenci! Musicie zwrócić uwagę na to, jak bardzo Swami dbał o dobro tych, których 

uczył. W tamtych czasach w Puttaparthi mieszkał sklepikarz imieniem Venkataramana 

Shetty. Miał mały sklep. Swami powiedział do niego: „Proszę posłuchać. Chcę, aby pan 

dał po jednej tabliczce do pisania każdemu z jedenastu osób, które uczą się ze mną.” 

Sklepikarz odrzekł: „Ale oni nie zapłacą mi!” Swami zapewnił go: „Ja dopilnuję, aby 
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zapłacili. Moi uczniowie spłacą dług.” W pełni ufając Swamiemu, sklepikarz dostarczył 

tabliczki i rysiki dla wszystkich jedenastu uczniów. Swami powiedział do uczniów: 

„Obchodźcie się ostrożnie z tabliczkami i rysikami. Rysików używajcie do czasu, aż staną 

się naprawdę za małe. Wszystko to otrzymaliście, płacąc pieniędzmi, dlatego musicie 

szanować to, co kupiliście.” W ten sposób Swami uczył już w tamtych czasach, że 

pieniędzy nigdy nie należy marnować. Uczniowie uczyli się wszystkiego z wielkim 

entuzjazmem. 

Ci ludzie nie mieli stałego zatrudnienia. Na swoich działkach przydomowych uprawiali 

szpinak i próbowali go sprzedawać. Swami nauczył ich, jak poprawić dochody. Kazał im 

pójść tam, gdzie rosną drzewa tamaryndowca, zebrać owoce, które pospadały, usunąć z 

nich nasiona i sprzedawać tak przerobiony tamarynd. Swami powiedział: „To nie należy 

do nikogo – jest to własność Boga. Nikt nie może zabronić wam zbierania tamaryndu w 

ten sposób i sprzedawania go.” Ci ludzie przyjmowali pouczenia Swamiego z 

bezgraniczną wiarą i byli bezwzględnie posłuszni. Zarobionymi w ten sposób pieniędzmi 

co tydzień spłacali sklepikarzowi jedno bottu (ćwierć anny). Każdy uczeń po nieco 

ponad miesiącu całkowicie spłacił swoją tabliczkę i ołówek. Uczniowie byli teraz 

szczęśliwi. Stwierdzili: „Wreszcie tabliczki i ołówki naprawdę należą do nas.” Swami 

udzielił im ostrzeżenia: „Tak, są wasze, ale nigdy nie marnujcie niczego!” Oto jak Swami 

stale przypominał swoim uczniom, że nigdy nie wolno niczego marnować. 

Z czasem interes szpinakowy zaczął rozkwitać. Gdy jest poświęcenie, jest też jakość, a 

gdy jest jakość, pojawia się też bogini Lakszmi (bogini bogactwa). Teraz Sami poradził 

tym ludziom, by oprócz szpinaku uprawiali też papaję. Dzięki temu z czasem zarabiali 

około pół do jednej rupii na miesiąc, co odkładali. 

Minęły dwa lata. Swami ukończył naukę do szóstej klasy, najwyższej w Bukkapatnam. 

Wtedy należało przygotowywać się do egzaminów ESLC (Elementary School Leaving 

Certificate, tj. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej), co oznaczało naukę do 

ósmej klasy w innym miejscu. Ale wyjazd Swamiego wiązałby się z potrzebą 

znalezienia kogoś innego do opieki nad Kondamą Raju. W tej sytuacji do Puttaparthi 

przyjechał Seshama Raju (starszy brat Swamiego) i powiedział do Kondamy Raju: 

„Zatrzymując go tutaj, odmawiasz mu wykształcenia. To by go zepsuło, więc poślij go ze 

mną.” Kondama Raju był człowiekiem bardzo mądrym i o umyśle filozofa. 

Odpowiedział: „No cóż, a jakie ja mam wykształcenie? Żadne. Ty podobno uczyłeś się. 

Co dobrego ci to przyniosło? Jaką szkodę ja odniosłem z powodu braku wykształcenia? 

Wszystko jedno, czy ktoś ma wykształcenie, czy nie. Nie dbam o ten rodzaj edukacji. Ty 

nie posiadasz nawet tysięcznej części dobrych cech, jakie ma Sathyam! W jaki sposób 

wykształcenie przyniosło ci korzyść?” Wobec tej gniewnej odpowiedzi Kondamy Raju, 

Seshama Raju zachował milczenie. W tamtych czasach młodzi siedzieli cicho, gdy dorośli 

okazywali złość – nie wykłócali się. 

Później Seshama Raju wziął Swamiego na stronę i powiedział: „Posłuchaj Sathya. 

Wykształcenie jest bardzo ważne. Co możesz robić bez wykształcenia? Ono jest 

potrzebne nawet do liczenia. Na przykład, aby policzyć ilość ubrań dawanych praczowi, 

trzeba nauczyć się liczyć. Wykształcenie jest więc nieodzowne.” Wtedy Swami poszedł 
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do dziadka i zakomunikował: „Dziadku, pójdę.” On bardzo zaniepokojony spytał: „A co 

będzie ze mną?” Następnie Swami załatwił przyjście na jego miejsce jednego z synów 

Venkata Subby Raju. Tak Swami przygotował się na wyjazd ze swoim starszym bratem 

Seshamą Raju do Kamalapuram. Gdy rozeszła się wiadomość o bliskim wyjeździe, 

owych jedenastu uczniów Swamiego zaczęło ubolewać: „Nasz nauczyciel odchodzi – 

tracimy naszego nauczyciela. Co teraz z nami będzie? Co nas czeka?” Takim uczuciem 

darzyli Swamiego. 

Następnego dnia rano tych jedenastu uczniów planowało pójść ze Swamim i jego 

starszym bratem aż do dworca autobusowego w Bukkapatnam, aby ich pożegnać. Z 

Bukkapatnam mieliśmy jechać do Dharmavaram, a stamtąd – do Kamalapuram. 

Uczniowie ci chcieli dać Swamiemu jakiś pożegnalny prezent, dlatego zebrali pieniądze – 

każdy dorzucił pół anny, co złożyło się na prawie sześć ann. Chcieli dać te pieniądze 

Swamiemu, ale Swami podziękował, mówiąc: „Nie chcę aż tyle. Zatrzymajcie to dla 

siebie.” W tamtych czasach rzeczy były tak tanie, że można było kupić krótkie spodnie za 

pół anny, a koszulę za jedną annę. Swami wziął tylko tyle, ile potrzeba na jedną koszulę 

i jedne spodenki oraz dwa paisa (pół anny) na opłacenie szycia. Ale krawiec okazał się 

bardzo życzliwy i pełen miłości do Swamiego; powiedział: „Raju, dla ciebie nie ma 

opłat!” Musicie zauważyć w tym miejscu, że każdy kochał Swamiego. Co było tego 

powodem? Łagodne i słodkie słowa, jakie Swami zawsze wypowiadał. One zdobywały 

Swamiemu względy wszystkich. Ci uczniowie załatwili uszycie ubrania i przesłali je. 

Tymczasem Seshama Raju ożenił się. Po ślubie musiał pojechać do Anantapuru w celu 

dalszej nauki i szkolenia. Jego żona została w Kamalapuram i Swami musiał 

wykonywać wszystkie domowe prace. W tamtym czasie pociąg przejeżdżał wcześnie 

rano. Słysząc gwizd lokomotywy, wszyscy mieszkańcy miasta brali dzbany i kierowali 

się po wodę do stawu odległego o pięć mil (ok. 8 km). Swami wychodził po wodę o 

godzinie czwartej rano. Był to czas drugiej wojny świtowej. Kiedyś zdarzyło się tak, że o 

godzinie 11 wieczorem przez miasto przejeżdżał pociąg wojskowy. Słysząc gwizd 

lokomotywy, a nie zdając sobie sprawy z faktycznego czasu, wszyscy ludzie poszli jak 

zwykle do stawu. Swami także poszedł z innymi. Było wtedy bardzo chłodno, ale trzeba 

było iść. Gdy nastawał dzień, dalsza praca czekała na wykonanie: należało przynieść 

wodę ze studni dla ludzi w mieszkaniu, aby mogli się wykąpać. Potem trzeba było 

wykonać mnóstwo prac domowych, a na końcu wysprzątać cały dom. Swami mógł iść 

do szkoły dopiero po ukończeniu wszystkich tych prac. 

W szkole był nauczyciel o nazwisku Mehboob Khan, który bardzo lubił Swamiego. 

Pewnego dnia życzliwie i z wielką troską powiedział: „Raju, cały czas tak ciężko 

pracujesz. Mieszkam naprzeciwko twojego domu i widzę przez okno, co robisz. Nosisz 

tak wiele wody i wykonujesz tak wiele prac domowych.” Swami odpowiedział: „Proszę 

pana, ciało musi wykonywać prace. W rzeczy samej ciało otrzymaliśmy w celu 

wykonywania pracy. Gdyby nie było pracy, przyszłoby rozleniwienie i ciało 

rozchorowałoby się. Praca nie jest aż tak trudna.” Z czasem miłość Mehbooba Khana do 

Swamiego pogłębiła się. On uczył języka angielskiego. Lekcje były proste i Swami 

szybko je sobie przyswajał. 
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Wprawdzie była to dopiero szósta klasa, ale w klasie było wielu wysokich chłopców. 

Niektórzy z nich mieli 18 lub 20 lat! Gdy wszyscy chłopcy w klasie wstawali, Swamiego 

nie było widać, gdyż był o wiele niższy. Nawet gdyby stanął na ławce, a inni stali na 

podłodze, niełatwo dałoby się go zobaczyć – tak był niski. Nawet jeszcze teraz Swami 

jest dość niski, więc możecie sobie wyobrazić, jak niski musiał być wtedy (śmiech)! 

Mehboob Khanz niecierpliwością wyczekiwał zajęć z nami. Któregoś dnia odbywała się 

lekcja języka telugu, którą prowadził niejaki Kondappa. Rozległ się dzwonek, 

sygnalizujący koniec lekcji. Następną miał prowadzić Mehboob Khan, ale Kondappa 

dalej ciągnął swoją lekcję. Spytał: „Czy wszyscy robili notatki z tej lekcji? Ci, którzy ich 

nie zrobili, niech staną na ławce.” Swami powiedział: „Proszę pana, ja nie robiłem 

notatek.” Swami nie miał pieniędzy na zakup zeszytów! Swami powinien na tym 

poprzestać, ale mówił dalej: „Ale nawet bez robienia notatek, znam wszystkie 

odpowiedzi. Jeśli pan chce, może zadać mi pytania i sprawdzić mnie.” Kondappa 

rozgniewał się i rzucił: „Masz czelność pyskować? Stań na ławce!” (W tamtym czasie 

była to forma karania uczniów.) Inni uczniowie klasy zgodnie protestowali: „Nie! Nie!” 

To jeszcze bardziej rozzłościło nauczyciela. Powiedział: „Masz tak stać przez trzy następne 

lekcje!” 

Przyszła pora, by Kondappa opuścił klasę. Wstał, ale krzesło utknęło przy nim i także 

podniosło się (śmiech)! On pomyślał, że jakiś gwóźdź zahaczył o jego dhoti, dlatego 

krzesło podniosło się razem z nim. A może jakaś kleista guma znalazła się na krześle. 

Wezwał osobę sprzątająca, aby sprawdziła, czy nie ma tam gumy. Ten stwierdził, że jej 

tam nie ma. Tymczasem do klasy wkroczył Mehboob Khan. Ponieważ była to klasa 

Swamiego, bardzo zależało mu, aby przyjść tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Zobaczył 

Swamiego stojącego na ławce. Łzy stanęły mu w oczach. Ocierając je, spytał Kondappę: 

„Dlaczego kazałeś Raju stać na ławce? To niewłaściwe. Teraz jest moja lekcja i nie do 

ciebie należy stawianie go na ławce.” Zwracając się do mnie, mówił dalej: „Usiądź!” 

Swami wtedy powiedział: „Proszę pana, wy obaj jesteście moimi nauczycielami. On 

kazał mi tak stać przez trzy lekcje. Nie mogę go nie posłuchać. Nie mogę usiąść dopóki 

on mi nie pozwoli.” Tak należy postępować w stosunku do nauczycieli. Wtedy 

Mehboob Khan powiedział do Kondappy: „Raju jest bardzo dobrym chłopcem. Każ mu 

usiąść.” Kondappa wiedział o tym, ale odrzekł: „On odszczekiwał, co mi się nie 

podobało.” Mehboob Khan na to oznajmił: „Nie wiesz tego, ale w tym chłopcu jest 

potężna moc prawdy. Samo jego imię to Sathyam (Prawda)! On zawsze trzyma się 

prawdy, dlatego posiada tyle mocy.” Kondappa niechętnie polecił: „Usiądź!” W chwili, 

gdy Swami zszedł z ławki, Kondappa odczepił się od krzesła! 

Wieści o tym zdarzeniu rozeszły się bardzo szybko. W całej szkole głośno było o 

uczepieniu się krzesła do Kondappy. Niektórzy nauczyciele wzywali Swamiego i pytali: 

„Sathya, czy ty naprawdę spowodowałeś sczepienie się Kondappy z krzesłem?” Swami 

odpowiadał: „Proszę pana, nic takiego nie zrobiłem. Jaki czyn, takie skutki.” Incydent 

ten sprawił, że Raju stał się powszechnie znany. 

Swami przeszedł do siódmej klasy. Było święto. Seshama Raju zabrał Swamiego do 

Hampi (sąsiednie historycznie ważne starożytne miasto). Po przyjeździe na miejsce, 
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Seshama Raju powiedział do Swamiego: „Pilnuj bagaży, a moja żona i ja pójdziemy po 

darśan (Śiwy w postaci Wirupakszy).” Swami odrzekł: „Dobrze, idźcie. Ja będę uważał 

na bagaże.” Ciągłe pomaganie leży w naturze Swamiego. Seshama Raju dodał: „Gdy 

wrócimy, możesz pójść po swój darśan.” 

Swami usiadł przy bagażach, a brat ze swoją żoną wszedł do świątyni, aby mieć darśan 

Wirupakszy. Wewnątrz świątyni nie zobaczyli figury Wirupakszy, lecz Swamiego! 

Seshama Raju powiedział: „Patrz, Raju jest tutaj! Kto pilnuje bagaży?” Wybiegł ze 

świątyni i zobaczył tam Swamiego! Wbiegł z powrotem do środka i tam też zobaczył 

Swamiego. Seshama Raju zaczął rozmawiać z żoną. Mówili: „W Sathyi jest jakaś dziwna 

moc. Sama jego promienność jest tak niezwykła. Nie traktujemy go należycie.” 

Tymczasem po darśan Wirupakszy przyszedł tam przewodniczący Rady Miasta. On też 

zobaczył Raju zamiast figury. Zaskoczony pytał kapłana świątyni: „Kim jest ten 

chłopiec? Skąd tu przyszedł?” Wszyscy wyszli na zewnątrz i, zobaczywszy Swamiego 

przy bagażach, wołali: „To ten chłopiec, którego widzieliśmy wewnątrz świątyni w 

miejscu figury! Najwyraźniej nie jest to zwyczajny chłopiec – ma w sobie jakieś 

nadzwyczajne moce.” Przewodniczący spytał Seshamę Raju, kim jestem, a on 

odpowiedział: „To mój brat.” Po tym przewodniczący zaprosił nas wszystkich na 

następny dzień na herbatę. 

Przyszliśmy do jego domu. Swamiemu zaproponowano kawę, ale on odpowiedział: 

„Nie, dziękuję.” Następnie gospodarz zaproponował mleko, sok orzecha kokosowego itp., 

ale Swami odmówił wszystkiego. Swami nie pije takich napojów. Od czasu pojawienia 

się tego ciała, ono nigdy nie tknęła herbaty, kawy i tego rodzaju napojów. Innych 

proponowanych rzeczy Swami także nie przyjął. Wtedy zrozumieli, że Raju jest inny i 

powiedzieli: „W tym chłopcu jest jakaś nadzwyczajna moc.” Oni koniecznie chcieli coś 

Swamiemu sprezentować, na przykład ubranie. Ale nie byli pewni, czy Seshama Raju 

nie rozgniewa się, gdy wręczą taki podarunek, albo czy chłopiec nie odmówi w obawie 

przed gniewem Sshamy Raju. W końcu przewodniczący przyniósł szpilkę do kołnierza 

wykonaną ze złota i, trzymając rękę Swamiego, wsunął ją w jego dłoń. Dając szpilkę, 

przewodniczący powiedział: „Przyjmij to, proszę. Jestem przewodniczącym i szanowaną 

osobą w tej społeczności. Musisz poważnie traktować moje słowa. Daję ci to z miłości, 

tak jak gdybyś był moim synem. Nie możesz odmówić tego daru.” Żona Seshamy Raju 

mówiła w podobnym tonie: „On jest starszy, więc nie możesz odmawiać tego, co daje z 

miłości.” Swami przyjął szpilkę, ale nie był szczęśliwy – nie lubi otrzymywać od innych 

materialnych prezentów. 

Po wizycie w Hampi wróciliśmy autobusem do Uravakondy. Następnego dnia Swami 

musiał iść do szkoły. Swami opuścił dom i przeszedł około dziesięciu stóp (3 m), kiedy 

szpilka wypadła. Wielu szukało, ale nie udało się jej znaleźć. Swami wtedy powiedział: 

Zrozumcie, że jestem Sai! 

Więcej już nie wiążcie się ze mną. 

Z nikim nie mam związku. 

Nikt nie jest w stanie mnie powstrzymać! 
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Szpilka do kołnierza symbolizowała światowe przywiązania, a gdy wypadła, było to też 

symbolem końca „fazy Raju” i przywiązań z niej wynikających. Oświadczywszy, że z 

nikim nie ma światowych związków, Swami pobiegł do domu niejakiego Anjaneyulu. 

Był on wtedy komisarzem akcyzy. Przed jego domem znajdowała się mała skała. 

Swami usiadł na tym kamieniu. 

Po jakimś czasie do miejsca, gdzie był Swami, przybiegł Seshama Raju, jego żona i 

dzieci. Nalegali: „Wracaj do domu.” Swami odpowiedział: „Nie mam domu.” Wtedy 

Seshama Raju powiedział surowo: „Przestań filozofować i wracaj. Nie chcę słuchać tych 

jałowych słów.” Swami odrzekł: „Nie jest to jałowa filozofia, lecz prawda! Nigdzie nie 

pójdę.” Seshama Raju próbował zawlec Swamiego, ale nie mógł ruszyć Swamiego ani 

na cal! Tymczasem na scenie pojawił się Anjaneyulu i spytał Seshamę Raju: „Dlaczego 

zmuszasz go?” Seshama Raju odpowiedział: „Nie zmuszam go – po prostu wyszedł nic 

nie jedząc.” Wtedy Anjaneyulu stwierdził: „To żaden problem. Dzisiaj może zjeść w 

moim domu.” 

Anjaneyulu zaprowadził Swamiego do środka i podał wiele rzeczy na talerzu. Swami 

zawsze miał zwyczaj mieszania wszystkich składników przed jedzeniem. Tak też było z 

Awatarem z Śirdi – tam Lakshmi Bai podawała wiele rzeczy, a Baba przed zjedzeniem 

mieszał je. Ten Awatar postępuje podobnie. 

Odtąd Swami zaczął jeść w domu Anjaneyulu i spędzać czas na siedzenie na skale. 

Dzieci Anjaneyulu pytały: „Raju, dlaczego to robisz? Zawalasz naukę. Marnujesz czas. 

Nie porzucaj nauki” itd. Ale Swami nie zwracał uwagi na takie namowy. 

Ludzie pytali także: „Kim jesteś? Jak się nazywasz?” Swami odpowiadał: „Nazywam się 

Sai.” W tamtym czasie nikt nie znał imienia Sai Baba, więc wzięli „Sai Baba” za sahebu, 

co znaczy muzułmanin. W pewnej chwili do środka wbiegł syn komisarza, wziął aparat 

fotograficzny i zrobił zdjęcie. Na zdjęciu przed Swamim widniał Śirdi Sai. Później 

komisarz Anjaneyulu nadał Swamiemu imię Sai Baba i z czasem to imię utrwaliło się.  

Wcześniej w szkole Swami zwykł prowadzić szkolną modlitwę. Dyrektor szkoły, 

Kameswara Rao, był gorliwym wielbicielem. Zwykł on mawiać: „Sathyam nie jest 

pillawadu (zwykłym chłopcem), jak sobie wyobrażacie. Jest on pidugru (błyskawicą)!” 

To Kameswara Rao poprosił Swamiego o prowadzenie modlitwy. Swami spytał: „Jaką 

modlitwę powinienem odmawiać?” On odpowiedział: „Ułóż własną modlitwę.” Swami 

od ręki ułożył modlitwę, która odzwierciedlała odczucia wielu religii, takich jak 

buddyzm, sikhizm, dźinizm itd. 

(W tym miejscu Swami zaśpiewał melodyjnie modlitwę, którą ułożył 60 lat temu jako 

młody Sathya.) 

Niektórzy mówili, że nazw innych religii, takich jak islam i inne, nie należy wymieniać. 

Tego rodzaju zastrzeżenia odzwierciedlały ich własną małostkowość. Jednak wszystkim 

uczniom pieśń ta podobała się. Któregoś wieczora Seshama Raju spytał Swamiego: 

„Skąd bierzesz takie pieśni? Czy są to twoje utwory, czy skądś je skopiowałeś?” Sam 
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Seshama był poetą w języku telugu, a wiadomo, że poeci są czasem zwariowani! 

Dlatego zadał takie pytanie!! 

Później Seshama poprosił Swamiego o napisanie małej sztuki, a także odegranie jej. 

Swami napisał sztukę Ćeppinattu ćesthara? (Czy czyny idą za słowami?) Wszyscy znacie 

to przedstawienie. Swami odgrywał w nim swoją rolę i otrzymał za nią wielką nagrodę. 

Dyrektor chciał zdobyć fundusze na dodatkowy budynek dla szkoły, dlatego ogłosił, że 

będą taneczne występy dobrze znanej tancerki Rishyendramani. Podczas uroczystości 

miało być rozdanie nagród wręczanych przez przewodniczącą Panćajatu (Wiejskiej Rady 

Starszych), niejaką Rama Subbammę. Owa Rishyendramani zasłynęła jako tancerka o 

wielkich umiejętnościach i talencie. Potrafiła utrzymać dzban z wodą na głowie podczas 

tańca, nie rozchlapując wody. Jednak okazało się, że tancerka nie przyjedzie do naszej 

szkoły. Oczekiwano, że Swami wystąpi w jej roli! Tak więc, Swami musiał pojawić się 

na scenie ubrany tak jak Rishyendramani i odtańczyć jej taniec! Do tańca Swamiemu na 

głowie umieszczono butelkę z wodą, na butelkę położono talerz, a na nim dwie 

zapalone lampki! To nie wszystko! Podczas tańca trzeba było podnieść igłę do szycia za 

pomocą powiek i musiało być to wykonane z utrzymaniem owych przedmiotów na 

głowie! Rishyendramani potrafiła wszystko to zrobić, a Swami miał emulować jej 

wyczyn.!! Wystąpieniem wszyscy byli zachwyceni. Nikt nie wiedział, że tańczył Sathya, 

a nie Rishyendramani. Seshama Raju także był świadkiem tego przedstawienia i także 

on nie mógł uwierzyć własnym oczom – tak spektakularny był to występ. 

Nadszedł czas rozdawania nagród. Rama Subbamma wstąpiła na scenę i wychwalała 

Rishyendramani za jej błyskotliwy pokaz. Następnie ogłosiła: „Aby okazać moje 

uznanie za jej wspaniałe wystąpienie, wręczę teraz Rishyendramani medal.” Wszystkie 

oczy zwrócone były teraz na scenę, niecierpliwie wypatrując Rishyendramani. Ale 

zamiast niej, wbiegł w krótkich spodenkach Swami! Rama Subbamma powiedziała: 

„Chłopcze, ten medal nie jest dla ciebie, lecz dla Rishyendramani.” Wtedy podszedł 

dyrektor i powiedział do Ramy Subbammy: „To nie Rishyendramani tańczyła, ale ten 

chłopiec przebrany za nią!” Rama Subbamma była oszołomiona. Upuściła medal, 

podniosła Swamiego i wyściskała go! Tak wyglądało to zdarzenie w Kamalapuram. 

W odpowiednim czasie Swami przeszedł do ósmej klasy. Nauczycielem wychowania 

fizycznego był tam niejaki Raghavan. Był dobrze zbudowany i miał dobrą osobowość. 

W sąsiednim mieście Cuddapah miały wtedy odbyć się targi bydła. Nauczyciel ten 

chciał, aby wszyscy harcerze szkoły udali się tam i pomagali w targach. Zastanawiano 

się, kto ma być liderem harcerzy. Zgłaszali się chłopcy ze wszystkich klas – od szóstej do 

dwunastej. Raghavan był jednak stanowczy, mówiąc, że tylko Raju nadawał się na 

lidera. Swami oponował: „Proszę pana, jak mogę być liderem? Nie jestem wystarczająco 

duży na takie zadanie.” Raghavan odpowiedział: „Wiem, że możesz być liderem. Możesz 

nim być!” Swami wtedy cicho stwierdził: „Proszę pana, lider musi mieć mundurek, 

gwizdek, laskę, buty itd. Mnie na te rzeczy nie stać. Dlatego nie mogę podjąć się 

odpowiedzialności bycia liderem.” Zawsze należy być realistycznym i mówić zgodnie z 

prawdą, co może się zrobić, a czego nie. Tymczasem wszyscy uczniowie jednomyślnie 

oświadczali, że na harcerskim obozie w Cuddapah chcą Raju jako swojego lidera. 
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Raghavan wyjaśnił, dlaczego nie jest to możliwe – lider musi mieć właściwe ubranie, 

gwizdek, buty, laskę itd., a Raju nie ma ich. 

Dwóch chłopców siedziało ze Swamim w jednej szkolnej ławce – Ramesh i Suresh. 

Jeden był synem lokalnego shirastadara (naczelnika urzędu podatkowego), a drugi – 

tahsildara (poborcy podatkowego). Swami siedział w środku, a ci dwaj – po bokach. 

Wszyscy byliśmy tego samego wzrostu. Ramesh był jedynakiem. Poszedł do swojego 

ojca i powiedział: „Ojcze, chcę dwa komplety ubrania dla harcerzy – bardzo mi się te 

mundurki podobają.” Otrzymał je. Starannie zapakował jeden komplet i napisał list: 

„Raju, musisz przyjąć to ubranie. Jeśli nie weźmiesz go, odbiorę sobie życie”! Zostawił 

ubranie i list na ławce na Swamiego miejscu/ Swami przeczytał list, podarł go i 

przygotował odpowiedź: „Przyjaźń nie może opierać się na dawaniu i braniu. Gdy są 

takie transakcje, wówczas nie można już tego nazwać przyjaźnią. Zatem twój dar dla 

mnie nie jest dobry. Kochasz mnie bardzo i ja ciebie bardzo kocham. Gdybym przyjął 

twój podarunek, zburzyłoby to naszą wzajemną miłość. Dlatego nie mogę przyjąć tego, 

co dajesz. Jeśli nie chcesz zepsuć naszej przyjaźni, zabierz to, co dałeś.” Ramesh nalegał: 

„Nie szkodzi, jeśli nasza przyjaźń legnie w gruzach – musisz przyjąć to, co daję. Nawet 

ojcu nie mówiłem, co zamierzam zrobić. Jest to moje ubranie i chcę ci je dać!” Jednak 

Swami delikatnie, lecz stanowczo odmówił i skłonił Ramesha do zabrania prezentu z 

powrotem. 

Wieść o tym, że Swami jest doskonałym poetą i pisze wiersze i pieśni, dotarła do 

niejakiego Kote Subbanny. Człowiek ten żył ze sprzedawania lekarstw. Miał wielki 

sklep pełen lekarstw. Przez posłańca prosił, aby Raju przyszedł do jego domu. Swami 

odesłał odpowiedź: „Dlaczego ja miałbym przychodzić? Nie mam tam nic do zrobienia. 

Nie mam zwyczaju krążenia bezcelowo od domu do domu jak szczur czy kot!” Studenci 

powinni o tym wiedzieć. Wszyscy macie skłonność kursowania od pokoju do pokoju. 

Nie jest to dobry zwyczaj. Tylko koty i szczury chodzą w ten sposób – wy nie jesteście 

kotami ani szczurami. Musicie pozostawać tam, gdzie jesteście. 

Kote Subbanna zrozumiał, że Swami nie przyjdzie do niego, dlatego przyszedł do 

Swamiego. Gdy trzymacie się prawdy i mocno trwacie w swoim postanowieniu, wtedy 

nawet ludzie o wysokim statusie muszą przyjść do was. Subbanna wręczył Swamiemu 

małą torbę z artykułami spożywczymi i powiedział: „Posłuchaj, mam nowe lekarstwo 

cud o nazwie Bala Bhaskara.” Szczegółowo opisał cudowne jego własności po czym 

dodał: „Chcę od ciebie małej pomocy.” Swami odpowiedział: „Zawsze pomagam. Jest to 

mój ideał. O co chodzi?” Powiedział, że chce wiersza wychwalającego skuteczność tego 

nowego lekarstwa i dodał: „Byłoby świetnie, gdybyś mógł przygotować ten wiersz do 

wieczora!” 

Swami napisał tę pieśń. Kote Subbanna przyszedł po nią do szkoły, gdyż nie chciał 

odwiedzać mnie w domu. Czekał przy szkolnej bramie. Tam Swami dał mu gotowy 

wiersz. Subbanna zauważył: „Mam wiersz, ale co z melodią i kto będzie śpiewał? Nie 

mam pojęcia.” Swami powiedział: „Są ludzie, którzy chętnie to zrobią, jeśli im zapłacisz. 

Możesz też przygotować transparenty i kazać małym chłopcom nieść je i śpiewać tę 

piosenkę.” Subbanna stwierdził: „Zrobię to wszystko, ale ty musisz powiedzieć, jak mają 
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ją śpiewać.” Do wieczora zdążył wynająć kilku chłopców, a Swami nauczył ich piosenki. 

Piosenka stała się przebojem, a ta reklama przyniosła mu ogromny sukces – Kote 

Subbanna zrobił szybki interes! 

(W tym miejscu Swami zaśpiewał swoim pięknym głosem piosenkę reklamującą zalety 

cudownego lekarstwa Bala Bhaskara, którą sam ułożył ponad sześćdziesiąt lat temu.) 

Historia związana z targami bydła, o której Swami mówił wcześniej, na tym się nie 

skończyła. Harcerze szkoły przygotowywali się do wyjazdu na tę służbę. Bardzo chcieli, 

aby Swami pojechał z nimi. Gdyby Swami nie pojechał, byliby nieszczęśliwi i smuciliby 

się. Ale Swami miał własne ograniczenia – nie mógł jechać bez właściwego ubioru itp. 

Dlatego Swami postanowił udawać, że ma ostry ból żołądka. Gdy ktoś ma gorączkę, 

można to sprawdzić za pomocą termometru albo nawet dotykając ciała, ale bólu 

żołądka nie da się tak łatwo sprawdzić! Tymczasem wyjeżdżający chłopcy przyszli 

kolumną pod nasz dom. Widząc, że Swami jęczy i stęka, powiedzieli: „Raju, jeśli ty nie 

idziesz, my też zostajemy.” Nauczyciel Raghavan dodał: „Dlaczego spotkało cię coś 

takiego? To dla nas prawdziwe nieszczęście.” Swami odrzekł: „Proszę pana. Wy idźcie, 

proszę, a gdy później ból przejdzie, dołączę do was.” Na wydatki podczas 

dziesięciodniowego obozu potrzeba było przynajmniej pięć rupii, a Swami nie miał 

nawet pięć paisa! Gdy wszyscy odeszli, Swami usiadł na łóżku i obmyślił plan 

działania. 

W tamtym czasie Swami właśnie skończył szóstą klasę. Swami miał przy sobie 

podręczniki do tej klasy. Wtedy podręczniki używano w tej samej klasie rok po roku, 

dlatego książki Swamiego można było przekazać komuś innemu, kto właśnie przeszedł 

do szóstej klasy. Swami postanowił dać te używane książki chłopcowi z kasty 

haridźanów (niedotykalnych) zamieszkałemu w mieście. Poszedł do domu chłopca, 

wywołał go na zewnątrz i powiedział: „Obejrzyj te książki – używałem je przez ostatni 

rok. Mam je do wszystkich przedmiotów – do wychowania obywatelskiego, historii itd.” 

Chłopiec sprawdził książki. Było tam wszystko, czego potrzebował, a książki były w 

bardzo dobrym stanie. Dzisiaj uczniowie nie dbają o swoje książki. Bazgrzą po nich, a 

nawet rysują rozmaite rzeczy i karykatury. Gdy książki są niszczone, to samo dzieje się z 

sercem. Książki zawsze należy utrzymywać w dobrym stanie. Zalecał to także Napoleon. 

Po sprawdzeniu książek, które Swami przyniósł, chłopiec powiedział: „Raju, te książki są 

warte dwadzieścia rupii, ale mogę dać ci tylko piętnaście.” Swami odrzekł: „Nie chcę 

piętnastu rupii – pięć wystarczy.” 

W tamtym czasie banknoty nie były jeszcze w modzie, dlatego Swami otrzymał drobne 

monety. Na opłatę autobusu potrzeba było dwie rupie, a trzy na jedzenie. Swami 

odliczył trzy rupie i zawinął w kawałek starej tkaniny. Gdy Swami wrócił do domu, 

tkanina rozerwała się i monety rozsypały się, czyniąc przy tym wiele hałasu. Wyszła 

pani domu (teściowa Seshamy Raju) i ze złością spytała: „Skąd masz wszystkie te 

pieniądze? Na pewno je ukradłeś!” Swami wyjaśnił: „Nie ukradłem ich. Dostałem je za 

moje stare podręczniki.” Kobieta rzuciła: „Nie wierzę ani słowu, które mówisz.” Wtedy 

Swami przyprowadził na świadka chłopca, który odkupił książki. Padając do stóp 

kobiety, chłopiec powiedział: „Matko, Raju nie jest zdolny do kradzenia. To ja dałem 
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Raju pieniądze – wszystkie te rozrzucone tu monety.” Kobieta zaczęła krzyczeć: „Obaj 

jesteście siebie warci! Ty tańczysz, jak on ci zagra. Wynoście się!” Następnie zabrała 

wszystkie rozrzucone monety. 

Swami obiecał harcerzom, że dołączy do nich wieczorem. O godzinie piątej po południu 

Swami zjadł posiłek i wyruszył w drogę do Cuddapah. Swami doszedł na miejsce 

wcześnie rano, ok. godz. 2:30. Swami był bardzo spragniony, ale nigdzie w pobliżu nie 

było pitnej wody. Ale była tam kadź z wodą przeznaczoną do mycia bydła. Swami był 

zmuszony napić się tej wody. Było bardzo cicho i nikogo nie było w pobliżu. Gdy 

Swami się rozejrzał, na kamieniu w pobliżu zbiornika wody zauważył paczkę bidi 

(cygaretek) i monetę równą jednej annie. Swami bardzo nie lubi bidi, dlatego pokruszył 

je i zagrzebał w piasku. Potem wziął monetę i ruszył w drogę. Wkrótce nastał świt. 

Wszystko, co Swami posiadał to ta jedna anna. Czy można przeżyć przez dziewięć dni 

mając tylko jedną annę? Zastanawiając się nad tym, Swami zauważył, że na targowisku 

ludzie grają w grę hazardową. Swami postanowił zagrać! Za każdym razem wygrywał. 

Wkrótce jedna anna, z którą zaczął grę, urosła do dwunastu ann. Na tym Swami 

zakończył grę, uznając że tyle mu wystarczy na cały pobyt. Ponieważ w grze tak dobrze 

mu się dotąd wiodło, wielu nalegało, aby Swami grał dalej. Swami powiedział im, że 

pragnienia trzeba ograniczać i odszedł. 

Swami wielokrotnie uczestniczył w różnych grach, ale to był jedyny przypadek, kiedy 

oddawał się grze hazardowej. Nigdy nie należy grać hazardowo, ale wtedy Swami tak 

zagrał, gdyż nie miał pieniędzy. Niemniej, po namyśle Swami uznał, że nie powinien 

był tak grać, dlatego wrócił, by oddać całą swoją wygraną człowiekowi, który 

prowadził ten interes. Ów człowiek jednak odmówił przyjęcia wygranych u niego 

pieniędzy. Później powiedział do innych: „Dziwny chłopak, Nie wiem skąd się tu wziął. 

Jednak jedno jest pewne: jest on bardzo dobrym chłopcem!” 

Gdy skończyły się targi bydła i służba harcerzy, Swami wrócił do Kamalapuram. Niósł 

ze sobą owoce i kwiaty, aby sprezentować je swojej bratowej (żonie Seshama Raju). 

Długa nieobecność Swamiego rozwścieczyła ludzi w domu, szczególnie dlatego, że całą 

pracę normalnie wykonywaną przez Swamiego musieli wykonywać sami. Kiedy więc 

Swami wrócił, został przyjęty bardzo chłodno. Owoce i kwiaty, które z miłością wręczył, 

zostały wyrzucone, a sam Swami został surowo ukarany. Na skutek pobicia ręka 

Swamiego bardzo spuchła. Co było robić? Swami musiał znieść to wszystko z 

cierpliwością i wyrozumiałością. 

W sąsiednim domu mieszkała starsza kobieta. Ona to wszystko widziała i cicho płakała, 

gdyż nie mogła znieść zadawania Sathyi bólu. Następnego dnia zmarł syn Seshamy 

Raju. W związku z tym do Puttaparthi wysłano telegram. Wtedy telegram przychodził 

do Bukkapatnam i potem był zanoszony do Puttaparthi. Zdarzyło się tak, że tego dnia 

Pedda Venkama Raju był na cotygodniowym targu w Bukkapatnam. Tam ktoś wręczył 

mu ten telegram od Seshamy Raju. Pedda Venkama Raju natychmiast wsiadł do 

autobusu jadącego do Kamalapuram. Gdy przybył do domu, zobaczył mocno 

spuchniętą rękę Swamiego. Spytał, co się stało i co spowodowało takie spuchnięcie. 
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Swami powiedział, że to jakieś zapalenie. Niczego wtedy nie wyjawił. Ale wkrótce owa 

starsza kobieta z sąsiedztwa opowiedziała Venkamie Raju o wszystkim, co się tam działo 

– o wielkim obciążeniu pracą, złym traktowaniu itp.. 

Wieczorem Pedda Venkama Raju zabrał Swamiego na spacer. Było ciemno, więc Swami 

niósł lampę. Poszliśmy poza wioskę. Tam Pedda Venkama Raju zatrzymał się. Lampę 

położyliśmy na ziemi. Pedda Venkama Raju ujął rękę Swamiego, rozpłakał się, a potem 

rzekł: „Synu, czy wysłałem cię tutaj dlatego, że nie mogłem cię wyżywić? Zrobię 

wszystko. Będę nawet sprzedawał sól od drzwi do drzwi, aby cię utrzymać. Dlaczego 

miałbyś tu tak wiele cierpieć? Chociaż jestem twoim ojcem, nigdy nie podniosłem na 

ciebie ręki, ani cię nie uderzyłem! Tutaj sprawiają ci tak wiele cierpienia. Natychmiast 

wracaj ze mną.” Swami powiedział łagodnie: „Oni teraz potrzebują wiele pomocy. Nie 

byłoby właściwe nagle ich opuścić. Ty teraz wracaj, a ja wrócę później, gdy będzie 

właściwsza pora.” Swami nigdy nie powiedział niczego przeciwko swojemu bratu lub 

innych członków jego rodziny. Ojciec bardzo niechętnie wrócił, ale po powrocie ciągle 

przysyłał kartki: „Wracaj natychmiast.” Później, aby przymusić Swamiego do powrotu, 

przysłał wiadomość: „Stan zdrowie twojej matki jest bardzo poważny.” Swami wiedział, 

że jest to nieprawda, więc pozostał u brata do końca egzaminów. 

Swami opowiada to wszystko po to, aby studentom uzmysłowić, jak młodzi ludzie 

powinni zachowywać się i postępować względem starszych i nauczycieli. Dużo wiecie o 

świecie. Wiecie też, że nawet wielcy mędrcy stawali wobec wielu problemów. 

Najlepszym sposobem na pokonywanie problemów jest rozwijanie świętych myśli. 

Zawsze pomagajcie, nigdy nie działajcie na szkodę. Tej maksymie hołduje Swami i z nią 

dorastał. Dzisiaj młodzi chłopcy mają wiele ubrań – dziesięć par spodni, dziesięć koszul, 

dziesięć bluz ...! Swami nie maił takich luksusów. Musiał zadowolić się tylko jedną 

koszulą i jedną parą krótkich spodni na rok. Trzeba nauczyć się radzić sobie z minimum 

posiadanych rzeczy i żyć prosto. Jak Swami często mówi, mniej bagażu oznacza większy 

komfort. Musicie ograniczać swoje nabywanie i dobytek. Musicie też ograniczać 

pragnienia. Czy sądzicie, że postępując tak, stracicie cokolwiek? Nie – wręcz przeciwnie. 

Trzymając się ściśle prawdy, możecie osiągnąć wszystko, co zechcecie. Dlatego musicie 

zawsze kroczyć ścieżką prawdy. Stąd te dwie maksymy: 

Satjam wada, dharmam ćara 

(Mów prawdę, przestrzegaj prawości). 

Zawsze mówcie prawdę i trzymajcie się prawości – to stanowi źródło kultury 

Bharatijów. Zatem, kroczcie ścieżką prawdy i pielęgnujcie miłość do Boga. Gdy macie 

głęboką miłość do Boga, możecie osiągnąć na tym świecie wszystko. Na tym świecie nie 

ma niczego większego od miłości. Wy, młodzi ludzie, nigdy nie powinniście zapominać 

o miłości. Mając ją, możecie dokonać wszystkiego. Możecie nawet nabyć wielkie i 

wartościowe przedmioty. 

(W tym miejscu Swami zmaterializował wielki diament. Stworzenie diamentu przyjęto 

gromkimi oklaskami. Trzymając diament w górze, Swami spytał słuchaczy: „Widzicie to?” 
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Następnie pokazał go prof. Anilowi Kumarowi, który tłumaczył słowa Swamiego, i 

spytał: „Jak się prezentuje?” Zdumiony Anil Kumar odrzekł: „Swami, jest olśniewający!”) 

Takie rzeczy będą w waszych rękach. Gdy macie prawdę, przychodzi do was wszystko 

inne. Król Hariśćandra potrafił dokonać wszystkiego. W jaki sposób? Dzięki trzymaniu 

się prawdy. Stracił żonę. Zmarł mu syn. Stracił też królestwo. Skończył jako dozorca 

cmentarza. Ale mimo wszystkich tych trudności prawdy nigdy nie naraził na szwank. 

Wtedy jego żona powiedziała do niego: „Będę ściśle przestrzegała prawdy. Razem 

przepłyniemy przez wszystkie problemy. W przeciwnym przypadku, utonęlibyśmy 

oboje. Ale nigdy nie porzucimy prawdy.” 

(Swami przerwał swój dyskurs i, wskazując na diament, który wcześniej wykreował, 

spytał prof. Anila Kumara: „Czy on błyszczy?” Ten odpowiedział: „Swami, on pięknie 

jaśnieje!”) 

Gdy stosujecie się do prawdy, możecie zrobić wszystko. Kiedyś w Kodaikanal ... – wielu 

to widziało. (Swami spytał kogoś z publiczności, co zmaterializował w Kodaikanal. 

Następnie mówił dalej.) Swami w Kodaikanal zmaterializował Sjamantakamani. Ten 

nadzwyczajny klejnot należał do Satjabhamy (jednej z małżonek Kriszny) . Swami 

pokazał go wszystkim tam obecnym. Później klejnot ten wrócił tam, skąd przyszedł! 

Wszystko, czego chcecie, znajduje się w tych rękach. Nie bagatelizujcie Swamiego tylko 

dlatego, że przebywa i rozmawia z wami całkiem jak zwyczajna osoba. Wszystko jest w 

tej ręce! Możecie tego nie wiedzieć, ale tylko poczekajcie – w przyszłości cały świat 

będzie w tej ręce jak ten diament (mówiąc to, Swami wskazał na diament w swojej ręce; 

rozległy się głośne oklaski). 

Od dzisiaj studenci, wy wszyscy, muszą stać się oddani prawdzie. Zawsze bądźcie 

sprawiedliwi, a automatycznie będziecie szanowani. Czcijcie i szanujcie swoich rodziców, 

a także waszych nauczycieli. Czy wiecie, do jakiego stopnia Swami wyrażał swój 

szacunek do nauczycieli? Nie sadzę, abyście wiedzieli. Kilka dni temu Swami mówił o 

kszamie. Istnieje wielka różnica między cierpliwością a kszamą. Ale ludzie często mylą 

jedną z drugą. Kszama jest złotą cnotą, która pozwala ze spokojem stawiać czoło 

wszelkim trudnościom, kłopotom, przeszkodom, stratom, cierpieniu, oszczerstwom itd. 

Świat jest tego nieświadomy, ale to właśnie dzięki kszamie Swami wspaniałomyślnie 

zapomina o wszystkich występkach przeciwko niemu (oklaski). Bez kszamy nie byłoby 

możliwe znoszenie choćby przez chwilę tego, co w koło się dzieje! A Swami jest tak 

wyrozumiały, że toleruje każdy błąd, włącznie z tymi wielkimi. Jest to możliwe tylko w 

obecności kszamy. I to właśnie kszama Swamiego sprowadzi do niego cały świat. 

Trzymajcie się mocno satji i dharmy, a nie będzie powodu do obawiania się o 

cokolwiek. Tylko wtedy będziecie mogli osiągnąć wszystko, czego chcecie. Studenci 

musza więc zawsze być pokorni – pokora i kszama chodzą w parze. 

(Swami przerwał i cicho zauważył, że być może mówił „zbyt długo.” Wszyscy studenci 

zgodnie zawołali: „Nie, Swami!” Swami, śmiejąc się, zażartował: „Już zaczęliście 

wypowiadać kłamstwa!,” po czym kontynuował.) 
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Swami chciałby nadmienić o jeszcze jednej rzeczy. Pewnego dnia, gdy Swami wracał z 

Bukkapatnam, przechodził obok starszej kobiety, iskała wszy z włosów dziecka. Kobieta 

miała nawyk żucia betelu (liści pieprzu żuwnego) i częstego spluwania. Zdarzyło się tak, 

że gdy Swami przechodził obok niej, ona splunęła i jej czerwona ślina rozprysła się na 

całe ubranie Swamiego. Oczywiście, był to czysty przypadek – nic zamierzonego. 

Kobieta zobaczyła, co się stało, i bardzo się zmartwiła. Ubolewała: „Raju, zobatrz co 

zrobiłam!” Następnie próbowała usunąć plamy powstałe od soku betelu. Swami 

powiedział jej, aby się nie martwiła, wrócił do domu i niezwłocznie wyprał koszulę. 

Gdyby oddać koszulę praczowi, zażądałby opłaty ok. pół anny. Ale nie, Swami nigdy w 

ten sposób nie wydawał pieniędzy. Pieniędzy nie tylko było mało, ale też były bardzo 

cenione. Swami prał ubranie, a potem je prasował namiastką żelazka – naczyniem 

zawierającym rozżarzony węgiel drzewny. 

Oto jak oszczędny był Swami. Nigdy nie powiększał finansowych obciążeń rodziców. 

Swami nigdy nie pożyczał, nigdy nie wywoływał niezadowolenia rodziców, zawsze 

podtrzymywał honor rodziny – tak Swami spędzał swój szkolny okres. Wy też 

powinniście postępować podobnie i przynosić rodzicom uznanie. Oni bardzo trudzą się, 

by was wychować, więc jesteście im winni głęboką wdzięczność. To, że z domu możecie 

otrzymywać pieniądze, nie znaczy, że powinniście wydawać je jak wam się podoba. 

Marnowanie pieniędzy nie jest dobre – jest złe. 

Dobre postępowanie i zachowanie nie tylko przyniesie wam dobre imię, ale także 

uznanie dla Instytutu Wyższego Nauczania Śri Sathya Sai. Gdy będziecie starać się 

zdobyć dobre imię, Swami niewątpliwie pomoże wam w dowolnie dużym zakresie. 

Swami zapewni wszelkie sukcesy. Nie wystarczy, że będziecie tylko słuchać – nauki 

Swamiego musicie aktywnie stosować w praktyce. Gdy będziecie tak postępować, w 

przyszłości przyniesie wam to wiele dobrego. Czystość przyniesie wam nie tylko spokój, 

ale także dobrą reputację. 

(Następnie Swami kazał studentom śpiewać bhadźany. Oni zaśpiewali dwa: Gowinda 

Murahari Madhawa ... i Bhadźore bhai Sai Ram ... Swamiemu bardzo podobały się obie 

pieśni. Potem spytał: „Kto chce ten diament?” Powiedzcie, a dam go. Kto go chce?” 

Bhagawan rzucił diament w kierunku widowni, a on znikł! Ten cud przyjęto głośnymi 

oklaskami.) 

 
29 maja 2000 r. 
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15. Idealny student 
 
 

Mając wykształcenie, można pokonać erudytę w sądzie; 

Dzielny duchem może odważnie walczyć w bitwach; 

Urodzony królem może rządzić imperium; 

Można szczodrze darzyć złotem; 

Można potrafić zliczyć wszystkie gwiazdy na niebie; 

Można potrafić wyliczyć wszystkie gatunki żywych istot; 

Można nawet wylądować na Księżycu. 

Ale na co zdadzą się wszystkie te osiągnięcia, 

Jeśli nie potrafi się panować nad umysłem i zmysłami 

I podtrzymywać wiecznych ludzkich wartości? 

 

Studenci, chłopcy i dziewczęta! 

Dzisiaj świat bardzo potrzebuje nie bogactwa, dostatku i powodzenia, ale 

studentów o przykładnym charakterze. Tylko od takich studentów zależy postęp 

narodu. Jest to też fundamentalne założenie kultury Bharatijów. Ta kultura jest 

najwyższym przykładem prawdy, która jest wieczna. Jest odporna na upływ czasu i 

wpływy historii. Sanatana dharma jest sednem kultury Bharatijów. Kultura 

Bharatu tkwi utajona w każdym jako ludzkie wartości. Ta ziemia Bharat jest święta 

pod każdym względem. Satja (prawda) znajduje się w jej pyle, dharma (prawość) – 

we wietrze, a daja (współczucie) – w piasku. Prema, czyli miłość, płynie w świętej 

rzece Ganges, a przede wszystkim w ludziach tej ziemi jest kszama, czyli cierpliwość 

i wyrozumiałość. 

 

Ludzkie wartości są samym waszym życiem 

Od czasów starożytnych Bharat jest domem tak szlachetnych cech i cnót. Dawni 

riszi koronowali poświęcenie, a nie ludzi. W swoim życiu dharmie przyznawali oni 

status dumy i byli wierni sprawiedliwości i prawdzie. Tylko takie praktyki przez 

wieki ochraniały Bharat. Niestety, z czasem wartości podupadały i dzisiejsi 

Bharatijowie kompletnie zapomnieli o naszej starożytnej kulturze. Ludzie już nie 

pamiętają o swoich obowiązkach. W obecnej sytuacji żywotną koniecznością dla 

wszystkich stały się zasady naszej starożytnej kultury. W rzeczy samej, ze względu 

na jej fundamentalną naturę, kultura ta jest niezbędna nie tylko dla mieszkanców 

tej ziemi, lecz dla całej ludzkości. Który kraj może pozwolić sobie na zaprzeczanie 

satji? Który kraj może powiedzieć, że nie potrzebuje dharmy? Czy istnieje osoba, 

która powie, że nie chce śanti (pokoju)? Czy istnieje człowiek, który nie chce 

miłości? Dla całej ludzkości satja, dharma, śanti, prema i ahinsa są nieodzowne. Są 

one żywotne dla przetrwania ludzkości. W ostatnich czasach Bharatijowie, 
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zaniedbując podtrzymywanie tych podstawowych wartości, stopniowo całkowicie 

zapominali o cnotach i charakterze. 

Studenci, chłopcy i dziewczęta! Wy jesteście przyszłymi obywatelami tego kraju. 

Chwała starożytnej kultury Bharatu może zostać wskrzeszona tylko wtedy, gdy wy 

staniecie się jej krzewicielami. Dzisiaj wszędzie w kraju szerzą się fałsz, 

niesprawiedliwość, niewłaściwe postępowanie i zło. Wy studenci musicie mocno 

postanowić zmieść wszystkie takie siły niemoralności. Studenci Bharatu muszą 

dołożyć wszelkich starań, aby przestrzegać podstawowych ludzkich wartości i 

rozprzestrzeniać w społeczeństwie radość i szczęście. 

Ludzkie wartości nie przychodzą skądś z zewnątrz. Są uśpione w człowieku i 

przychodzą razem z daną osobą już podczas narodzin. Ponieważ są już w was, nie 

ma potrzeby szukać ich gdzie indziej. Są w was i idą z wami wszędzie, gdzie się 

udacie. Jeśli nie potraficie rozpoznać tych już w was obecnych wartości, jak 

mielibyście zrozumieć swoją wrodzoną naturę?  Jeśli ktoś nie rozumie, co znaczy 

satja i dharma, jak miałby żyć jak ludzka istota?  Zatem, zacznijcie od 

uświadomienia sobie, że satja i dharma są już w was. Kultura Bharatijów 

podkreśla ogromne znaczenie satji i dharmy w nakazach: Satjam wada, dharmam 

ćara (mów prawdę, postępuj prawomyślnie). Zawsze mówcie prawdę i kroczcie 

ścieżką prawości. Satja i dharma są fundamentalnymi zasadami 

ukierunkowującymi ludzkość. 

Bez satji, dharmy, śanti i premy 

Edukacja jest pusta. 

Bez satji, dharmy, śanti i premy 

Dobroczynność i darowizny nie mają wartości. 

Bez satji, dharmy, śanti i premy 

Tak zwane święte przedsięwzięcia są bezcelowe. 

Odwieczne wartości satja, dharma, śanti i prema 

Są czterema filarami sanatana dharmy. 

Co innego można zakomunikować 

Temu czcigodnemu zgromadzeniu studentów? 

 

Brama do upadku 

Studenci! Ludzkie wartości są samym waszym życiem. Nigdy nie powinniście ich 

porzucać. Nie rozdrabniajcie się, walcząc o światowe osiągnięcia i władzę. 

Obojętnie jak potężni byście nie byli, jeśli pogrążycie się w świecie, na pewno 

utoniecie. Rawana był najpotężniejszy. Jego sile i bogactwu nikt nie dorównywał. 

Nie było wygód, jakimi by się nie cieszył. Niczego mu nie brakowało. Był też 

wysoce wykształcony – opanował 64 rodzaje wiedzy. Znał nawet język ptaków i 

zwierząt. A mimo to stał się niewolnikiem jednej złej cechy – pożądania. Ta jedna 

słabość zupełnie go zrujnowała. Z powodu pragnienia stracił królestwo, przyjaciół i 

krewnych, a także własnego syna. W końcu stracił życie. 
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Inny przykład to Hiranjakaśipu, doskonały naukowiec. O ile współcześni 

naukowcy podróżowali zaledwie do księżyca, Hiranjakaśipu poleciał aż do gwiazd, 

aby je badać. Pewnego razu w ramach tych badań zamierzał naruszyć jedną z 

gwiazd. Ludzie, obawiając się strasznych skutków, z szacunkiem prosili 

Hiranjakaśipu, aby zaniechał swoich planów. Hiranjakaśipu uległ tym prośbom i 

powrócił. Ta osoba, tak zdolna, sprytna i doskonała, nienawidziła Boga. Dlaczego? 

Gdyż była niewolnikiem gniewu. Gniew i nienawiść całkowicie zaślepiły 

Hiranjakaśipu i ściągnęła na niego upadek. Stracił wszystko, włącznie z życiem. 

Gniewny człowiek nigdy nie osiągnie prawdziwego sukcesu. Stale będzie 

napotykał przeszkody i będzie wciągany w grzech. Taki u innych wywołuje tylko 

pogardę. Oto, co z człowieka czyni gniew. Hiranjakaśipu posiadał tę wstrętną cechę. 

Mamy też przykład Durjodhany, który był równie zły jak Hiranjakaśipu. Zagarnął 

on ziemie, które prawowicie należały do Pandawów i wygnał ich do lasu. Do tak 

podłego czynu pchnęła go lobha, czyli zachłanność. Kama (pożądanie), krodha 

(gniew) i lobha to trzech wielkich wrogów człowieka. Wspomniane dotąd złe 

osoby miały tylko jedną wadę, ale w tym wieku kali wszystkie trzy złe cechy 

występują w tej samej osobie. Skoro wcześniej pojedyncza słabość prowadziła do 

takich katastrof, co może czekać kogoś, gdy są obecne wszystkie trzy? Trudno to 

sobie wyobrazić. Studenci muszą więc ściśle kontrolować swoje skłonności, które 

mogą prowadzić do kamy, krodhy i lobhy. Może takich skłonności nie dać się 

całkowicie stłumić– tylko bardzo wielcy ludzie potrafili w pełni je pokonać. 

Niemniej, nad tymi złymi cechami trzeba starać się panować na tyle, na ile to tylko 

możliwe. Gdy przychodzi jakaś niepożądana myśl, zatrzymajcie się i pomyślcie: 

„Czy jest to dobre, czy złe? Czy jest właściwe, czy niewłaściwe?” Jeśli serce mówi 

wam, że jest to złe, wtedy natychmiast odgońcie tę myśl. Już samo tego rodzaju 

zdyscyplinowanie pozwoli wam stać się w przyszłości wyzwolicielami tego kraju. 

Niestety, obecnie ani rodzice, ani nauczyciele, ani liderzy nie są właściwymi 

przewodnikami i nie dają właściwych wskazówek. Jest to powód, z którego 

studenci schodzą na manowce. 

Studenci z natury są bezinteresowni, czyści i niesplamieni. Zasadniczo są oni bardzo 

dobrzy. Jeśli mają jakieś złe cechy, na ogół odziedziczyli je po rodzicach. W szkole 

złe cechy zwielokrotniają się. Gdy młodzi wstępują w dorosłe życie, panująca 

polityczna atmosfera wymiata wszelkie ślady dobrych cech. Polityka jest 

podstawową przyczyną obecnego ciężkiego położenia kraju. Tylko ją trzeba winić 

za upadek wartości i cnót oraz towarzyszące temu panoszenie się zła. Dlatego 

unikajcie polityki! Swoje życie dedykujcie natomiast postępowi, dobrobytowi i 

rozwojowi narodu. Obojętnie co by się nie działo, bądźcie zdecydowani w służbie 

dla kraju. Nic nie przewyższa służby i poświecenia. 

 

Zawsze bądźcie szczęśliwi 

Studenci! Dawniej ośrodki kształcenia uznawano za wielce święte. Ludzie w takich 

ośrodkach modlili się tak: 
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Sarwe loka hite ratah 

– oby wszystkim dobrze się wiodło. W tamtym czasie ludzie modlili się o dobro 

wszystkich. 

Sarwe samudita gunaih 

– oby wszyscy byli pełni cnót. 

Sarwe dźńana sampannah 

– oby wszyscy posiedli mądrość. 

Poszerzajcie swoje horyzonty myślowe i traktujcie ciało jako coś bardzo świętego. 

Baczcie, by wasze słowa zawsze były prawdziwe i czyste. Nie pozwólcie, by wasze 

ciało zeszło na ścieżkę grzechu. Prawdziwą naturą człowieka jest połączenie 

czystego serca, czystego umysłu i świętej mowy. Właśnie dlatego często mówi się: 

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

nazywania się człowiekiem jest tylko ktoś, kogo myśli, słowa i czyny są w 

doskonałej harmonii. Powinniście mówić prawdę, która płynie z waszego serca. To, 

co mówicie, musicie też robić. 

Tridalam trigunam trinetram ća trijajudham 

Tridźanma papa sanharam eka bilwam Śiwarpanam. 

(Ofiaruj trójpłatkowy liść bilwy Panu Śiwie, trójokiemu, który nosi trzy rodzaje 

broni 

 i potrafi zmazać grzechy popełnione w trzech inkarnacjach.) 

W Gicie mówi się o patram (liściu), puszpam (kwiecie), phalam (owocu) i tojam 

(wodzie). Wasze ciało jest liściem, umysł – owocem, serce – kwiatem, a łzy radości – 

wodą. Powinniście ronić łzy radości, a nie smutku. Dlaczego w ogóle mielibyście 

być smutni? Smutek jest skutkiem światowych przywiązań. Nigdy nie dopuszczajcie 

do smutku – zawsze bądźcie szczęśliwi, szczęśliwi i szczęśliwi! Czym jest szczęście? 

Szczęście to zjednoczenie z Bogiem. Zawsze bądźcie związani z boskością, a 

problemy nie będą was dotykać. Na skutek zniewolenia oraz kaprysów świata będą 

was ciągle odwiedzać na przemian ból i przyjemność. Ale powinniście nauczyć się 

je ignorować – one są tylko przelotnymi chmurami, przychodzą i odchodzą. Nigdy 

nie powinniście pozwalać im wstępować do serca. Niech to serce będzie natomiast 

tylko świadkiem. W rzeczy samej, wasze serce jest naprawdę wiecznym świadkiem. 

Oczywiście, róbcie, co musicie, wypełniajcie swoje obowiązki, ale pozostańcie 

zdystansowani i bez przywiązań. Słuchajcie rad rodziców. Przyswajajcie sobie 

wszystkie ich dobre nauki. Szanujcie ich jako waszych nauczycieli i Boga, Dawni 

riszi głosili: 

Matri Dewo bhawa, pitri Dewo bhawa, 

Aćarja Dewo bhawa, atithi Dewo bhawa 
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Matka jest Bogiem, ojciec jest Bogiem, wasz nauczyciel jest Bogiem i wasz gość jest 

Bogiem. Na tym świecie wszyscy są faktycznie boscy. Jeśli jesteście dobrymi (ang. 

good) chłopcami, to jesteście boskimi (ang.  God) chłopcami! Dlatego wszyscy 

powinniście stać się dobrymi chłopcami i doświadczyć pierwiastka atmy. Jeśli 

wasze serce będzie pozbawione boskich uczuć, całe wasze życie stanie się puste. 

 

Starajcie się o przywrócenie dharmy 

W ostatnich czasach duchowość zdecydowanie podupadła, a na skutek tego ludzkie 

wartości uległy zapomnieniu. To z kolei doprowadziło do zaniku etyki i moralności. 

Na skutek nieobecności etyki i moralności, odeszła też dharma. Ponieważ nie ma 

dharmy, nie istnieją już idealni ludzie i nie pozostał także idealizm. 

Jasne jest więc, że przywrócenie ludzkich wartości powinno mieć w tym kraju 

najwyższy priorytet. Tylko wtedy kraj ogarnie duchowy zapał. Pojawienie się 

duchowości automatycznie wesprze moralność w społeczeństwie. Powrót 

moralności jest niczym innym jak przywróceniem dharmy (dharmasthapana). W 

obecności dharmy każdy może z łatwością wieść idealne życie. 

Studenci! Powinniście wieść idealne życie. W tym celu musicie ściśle trzymać się 

ścieżki dharmy. Głęboko zastanówcie się: „Co jest podstawą dharmy?” Podstawą 

dharmy jest moralność. 

Dharajatiti dharmah 

(Podtrzymywanie to dharma) 

Nieustanna kontemplacja Boga jest równoznaczna z przestrzeganiem dharmy. Jaka 

jest najważniejsza cecha ognia? Spalanie jest jego naturalnym atrybutem. Jeśli coś 

nie spala, nie można tego nazwać ogniem. Jaką cechę ma lód? Jego naturą jest 

bycie zimnym. Jeśli coś nie jest zimne, nie można tego nazwać lodem. Tak samo, co 

jest wyróżniającą cechą człowieka? Prawda jest wrodzoną cechą człowieka. Ale, 

niestety, dzisiaj na świecie trudno znaleźć choćby ślad prawdy. Właśnie dlatego na 

całym świecie są problemy z prawem i porządkiem. Człowiek otwiera usta tylko po 

to, by mówić nieprawdę. Nikt nie wierzy w to, co druga osoba mówi. Jak dzieci w 

takim środowisku mają wyrastać na ludzi prawdomównych? 

Satjam nasti paro dharmah 

(Nie ma dharmy wyższej niż prawda). 

Jeśli nie ma satji, nie może być też dharmy. Hariśćandra stawiał czoło niezliczonym 

przeszkodom i ogromnym trudnościom, ale całe życie zdecydowanie trzymał się 

prawdy. Ludzie narzekają: „Co mam począć? Dzisiaj tak trudno być 

prawdomównym. Gdy spróbuję takim być, mogę stracić pracę.” I co z tego? 

Darujcie sobie pracę. Po co tak panikować o udjogam (stałe zatrudnienie)? W 

rzeczywistości to jogam (duchowego postępu) potrzebujecie, a nie udjogam. 

Dzisiaj człowiek cały czas przejmuje się tylko pracą i pieniędzmi. Nic innego się nie 

liczy tylko pieniądze, praca, pieniądze, praca, pieniądze i praca. Człowiek stał się 
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sługą pracy i niewolnikiem pieniądza. Czy w ten sposób należy żyć? Musicie stać 

się niewolnikami satji! Dzisiaj potrzebujemy liderów, którzy są dharmiczni. 

Dharmicznym liderem może stać się tylko niewolnik satji. Jak bez dharmy mógłby 

ktokolwiek stać się dharmicznym liderem? Dzisiaj zachowanie ludzi to wielki 

wstyd. Prawdę mówiąc, jesteście synami dharmy, ale co robicie dla podtrzymania 

dharmy? Nikt otwarcie o tym nie mówi, dlatego też kraj popada w ruinę. Nie 

trzeba obawiać się mówienia prawdy. Bądźcie śmiali i odważnie stawiajcie czoło 

trudnościom. Znoście cierpienie i maszerujcie zdecydowanie naprzód. Na 

dzisiejszym świecie studenci tak wysokiego kalibru są żywotną koniecznością. 

Studenci! Życie powstało po to, aby było sagą błogości. Trzymajcie się ścieżki satji. 

Mocno osadźcie dharmę w swoim umyśle. Wtedy automatycznie doświadczycie 

śanti i będziecie się nim cieszyć. Musicie całkowicie zharmonizować się z kulturą 

Bharatijów. Co się rozumie pod pojęciem sanskriti (kultura)? Kulturą jest to, co 

udoskonala. Powinniście być udoskonaleni i kulturalni.  

Kultura Bharatijów jest bardzo święta. Z racji swojej duchowej podstawy od 

starożytności służyła ona za światło przewodnie wszystkim krajom Dzisiaj w 

innych krajach sytuacja pogarsza się. Nie lepiej radzi sobie ten kraj, który kiedyś 

był źródłem satji i dharmy. To wstyd, że stracił swoją dawną chwałę. Wy jesteście 

dziećmi tej starożytnej kultury i cywilizacji. Musicie podtrzymywać tradycję, aby 

móc chodzić wszędzie z dumnie podniesioną głową i oświadczać, że jesteście 

Bharatijami. Musicie osiągnąć taki poziom szacunku do siebie. Musicie śmiało 

mówić: „To jest moja ojczyzna, to jest mój język ojczysty i to jest moja tradycja.” 

Musicie podnosić prestiż i reputację tego kraju. Musicie być instrumentami, które 

rozsławiają Bharat. Dokonać tego wszystkiego pozwoli wam tylko duchowa moc, 

której podstawą jest dharma. Fundamentem dharmy jest zaś satja. Bliska 

współzależność satji i dharmy jest główną cechą kultury Bharatijów. 

 

Znak rozpoznawczy studenta Sai 

Ucieleśnienia miłości! Ostatnio wszyscy mieliście ciężkie egzaminy z trudnymi 

pytaniami. Niektóre pytania były tak trudne, że odpowiedzi na nie nie znali nawet 

nauczyciele! Niemniej wszyscy studenci otrzymali ponad 90% dobrych wyników! 

Dwóch z nich zdobyło nawet 100%! Generalnie sprawiliście się tak dobrze, że 

Swami myśli, iż wszyscy powinni dostać najwyższą ocenę (głośne oklaski)! Trudno 

znaleźć gdzie indziej studentów z taką koncentracją i ukierunkowaniem na 

duchowość. Także dyscyplina studentów zasługuje na wysoką ocenę. Swami nie 

chce wychwalać studentów w ich obecności, ale o faktach trzeba wspomnieć. 

Dyscypliny, jaką mamy w placówkach oświatowych Sathya Sai, nie można spotkać 

nigdzie indziej na świecie (oklaski). Gdzie indziej może występować dyscyplina 

przymusowa, ale w naszych placówkach jest ona spontaniczna, zrodzona w sercu, a 

więc jest święta. Wszędzie, gdzie studenci Sai pójdą, przynoszą chwałę swojej 

uczelni. Instytut Wyższego Nauczania Śri Sathya Sai cieszy się wielką reputacją na 

całym świecie. 
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Tu i ówdzie może być kilka niedostatków. Musicie starać się być doskonałymi i 

eliminować te mankamenty. Musicie zdobywać jeszcze większe uznanie dla 

waszego Instytutu. Ludzie muszą już od pierwszego rzutu oka rozpoznawać w was 

studenta Sai. Wasze patrzenie musi być święte, postępowanie – nienaganne, a 

zachowanie – przykładne. 

Twoje spojrzenia muszą zawsze być współczujące, 

Twoje słowa muszą zawsze być przesycone prawdą, 

A twoje uczucia muszą zawsze być słodkie. 

Zawsze musicie być szczęśliwi i w żadnej sytuacji nie wyglądać na przybitych. 

Zawsze się uśmiechajcie – to powinno być waszym znakiem rozpoznawczym. 

 

Swami zawsze daje, nawet bez proszenia 

Studenci, wkrótce wielu z was opuści bramy Instytutu. Dokądkolwiek się udacie, 

zachowajcie swój charakter i swoją świętą postawę. Swami błogosławi, aby tak się 

stało. Od samego początku placówki Sai oferowały bezpłatne kształcenie. Nie 

pobiera się tam ani jednej paisa (od 1957 r. równej 1/100 rupii). Nie ma opłat 

żadnego rodzaju.  Wszystko jest darmowe, darmowe, darmowe! W rzeczywistości 

pojęcie darmowe czy bezpłatne do was się nie stosuje, Kto daje bezpłatnie komu? 

Wy wszyscy jesteście moi, a ja jestem wasz (gromkie oklaski)! Moim dzieciom daję 

to, co chcę. Czy jest właściwe mówić tu o bezpłatnym dawaniu? Musicie docenić tę 

więź jedności między Swamim i wami – ja i wy to jedno! 

Czy, gdy chcecie nowe ubranie, idziecie do ojca i mówicie: „Ojcze, zarabiasz tak 

dużo pieniędzy. Możesz pozwolić sobie na wiele luksusów. Co byś powiedział na 

nowe ubranie dla mnie?” Tak nie postępujecie. Po prostu domagacie się ubrania, bo 

takie macie prawo, niezależnie od tego, jakie są zarobki ojca i jak mu się wiedzie. 

Takie samo prawo macie w stosunku do Swamiego. Nie musicie żebrać od 

Swamiego ani wychwalać go, zanim poprosicie. 

Iśanah sarwawidjanam (Pan jest wszelką wiedzą). 

Iśwarah sarwa-bhutanam (Bóg jest we wszystkich istotach). 

Bóg jest obecny we wszystkich istotach i ten sam boski pierwiastek jest obecny w 

was jak też we mnie. Musicie rozumieć tę fundamentalną prawdę. Wystarczy, że 

pojmiecie ten podstawowy fakt – nie ma potrzeby formalnego oddawania czci, 

odprawiania rytuałów itp. Napełnijcie serca świętymi uczuciami – nie ma nic 

większego od tego. 

 

Wciągajcie innych na ścieżkę Sai 

Musicie odnotowywać stały duchowy postęp i dzielić się z innymi tym, co 

zdobyliście. W każdym roku każdy student musi wprowadzić na duchową ścieżkę 

przynajmniej dziesięciu innych i właściwie ich szkolić. To jest wasza właściwa 
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praca, a nie ta, za którą otrzymujecie pensję. Przestrzegania zasad i nauk Sai 

nauczcie tylu ludzi, ile możecie. 

Mówi się, że Bharat jest ekonomicznie zacofany. Niewątpliwie jest to w pewnym 

stopniu prawda. Ale istnieje większy problem stojący przed tym krajem. W istocie 

jest to wielkie niebezpieczeństwo, a jest nim upadek moralnych i duchowych 

wartości wśród ludzi. To ten upadek w głównej mierze odpowiada za obecne 

trudne położenie kraju. Gdy poprawią się etyka i moralność, automatycznie 

przyjdzie za tym postęp we wszystkich dziedzinach. Zatem nie trzeba martwić się 

tym, że kraj nie jest bogaty. Czym jest prawdziwe bogactwo? Prawdziwym skarbem 

jest miłość do Boga. Takie bogactwo musicie zdobywać. Rozwijajcie miłość ile się 

tylko da – nigdy nie poprzestawajcie. Jeśli chcecie, możecie iść na dalsze studia i 

starać się o wysokie stanowiska. Ale zawsze wykorzystujcie zdobytą przewagę na 

pomaganie innym. Zawsze pomagajcie, nigdy nie rańcie. Pomagajcie wszystkim, a 

nie tylko członkom swojej rodziny czy społeczności. Nie różnicujcie, mówiąc: „Ci są 

moi, a tamci nie.” Traktujcie każdego jak należącego do was. Tylko takie poczucie 

może spoić całą ludzkość w jedną ściśle powiązaną rodzinę (wiśwa-kutumbam). 

Nigdy o tym nie zapominajcie. 

 

Znaczenie przystosowania się i wzajemnego rozumienia 

Ucieleśnienia miłości! Podczas tej letniej szkoły musieliście stawiać czoło wielu 

niedogodnościom. Swami wie o nich wszystkich. W rzeczywistości te niewygody są 

zamierzone jako część waszego szkolenia. W domu możecie mieć własny pokój, a 

tutaj musieliście dzielić małe pomieszczenie z niekiedy nawet trzydziestu innymi. 

Swami wie, jak jest to trudne. Ale zrobiono to celowo, abyście nauczyli się 

przystosowania i wzajemnego rozumienia. Te dwie cechy są w życiu najważniejsze. 

Jeśli nauczyliście się tutaj tego, jak przystosować się do współmieszkańców, 

możecie przystosować się do ludzi wszędzie na świecie i w każdych warunkach. 

Inna sprawa to wyżywienie. Przybyliście tu z różnych części kraju i jesteście 

przyzwyczajeni do różnego rodzaju pożywienia. Wasze poczucie smaku jest różne, 

ale tutaj wszyscy chętnie przyjmowaliście ten rodzaj jedzenia, który był 

serwowany. Nie było ani śladu niezadowolenia czy rozczarowania. Takie samo 

zadowolenie i radość musicie rozwinąć w stosunku do wszystkich aspektów życia. 

Zawsze musicie być skromni, niezależnie od sytuacji. Skromność i pokora są 

znakiem rozpoznawczym prawdziwego studenta Sai. Takie zachowanie uczyni z 

was idealną osobę i przyniesie dobrą opinię waszemu Instytutowi. To sprawiłoby 

Swamiemu wielką radość. Swami nie chce niczego innego. Chce tylko, abyście 

zasłużyli na dobre imię. To wszystko, czego Swami chce, i nie musicie robić niczego 

specjalnego, aby go zadowolić. Ale Swami jest zawsze gotowy zrobić dla was 

wszystko. Zdobądźcie dobre imię i stańcie się liderami w społeczeństwie. Tylko 

wtedy zostanie przywrócona dawna chwała kultury Bharatijów. Gdy rozmawiacie 

ze starszymi, bądźcie grzeczni, uprzejmi i skromni. Nigdy nie bądźcie szorstcy czy 

niegrzeczni. Wasza skromność ucieszy starszych, z którymi rozmawiacie. Czasem 
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możecie nie móc zrobić tego, o co się was prosi, ale odpowiadając wymijająco, 

możecie być grzeczni. Jak Swami często mówi: „Nie zawsze możesz zobowiązać się, 

ale zawsze możesz mówić uczynnie.” Stosujcie to w praktyce. 

 

Zawsze kochajcie swoją matkę i ojczyznę 

Zawsze bądźcie pogrążeni w boskich myślach. Gdy zdarzy się wam zobaczyć 

niegodziwą osobę, nie myślcie o niej od razu jako o kimś złym. Złe czyny tej osoby 

pochodzą od ciała, ale wewnątrz niej znajduje się ta sama atma, która jest także w 

was. Ta jedność, ten atmiczny pierwiastek jest tym, na czym macie się skupiać. 

Podchodźcie do takiej osoby z rozumieniem, że ta jaźń w was jest też obecna w niej. 

Jest to sposób na rozwijanie miłości do wszystkich istot. Nie miejcie też złego 

nastawienia do innych krajów – bądźcie jednacy dla wszystkich. Nie krytykujcie 

kultury innych krajów. Kochajcie swoją kulturę jak własną matkę, tak jak 

mieszkańcy innych krajów kochają ich własne kultury. 

Dźńani dźanmabhumiśća swargadapi garijasi 

(Matka i ojczyzna są ważniejsze niż niebo). 

Zawsze kochajcie matkę i ojczyznę. Jeśli w ten sposób będziecie żyć, niewątpliwie 

staniecie się idealną osobą. To nie ubranie czyni człowieka wielkim. Samo założenie 

kaaszajam (żółtobrunatnej szaty) nie czyni z nikogo szlachetnej osoby. Należy 

baczyć, by wewnątrz nie było kaszajam (złych uczuć). Ważne są nie rzeczy 

zewnętrzne, lecz wewnętrzne. Musicie uduchowiać swoją postawę, skłonności i 

umysł. Błogosławiąc wam, abyście wszyscy rozwinęli święte poglądy i doczekali 

się spełnienia w życiu, Swami kończy ten dyskurs. 

Po tym Bhagawan zaśpiewał dwa bhadźany. Pierwszym była rzadko słyszana 

pieśń zaczynająca się od słów Satja dharmamu, a drugim popularna Prema mudita 

... 
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. 
 


