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1. Dyskurs wprowadzający 

 

Jak chcesz zrozumieć duchowe podstawy bez 

pozbycia się swojej tamoguny i gniewu? Jak chcesz 

zainteresować się duchowymi aspektami bez pozbycia 

się swojej radźoguny i porywczego usposobienia? W 

istocie, najlepszą z trzech gun, czyli cech, jest 

sattwaguna, która sprzyja bhakti, czyli oddaniu, które 

z kolei jest najlepszą sadhaną, czyli praktyką 

duchową. To, co wam mówię, jest prostą i 

elementarną prawdą. 

 

Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy), chłopcy i dziewczęta, którzy 

jesteście przyszłymi obywatelami tego kraju! 
Pierwszą rzeczą, jaką człowiek robi po urodzeniu się, jest próbowanie 

zrozumieć matką i ojca. W szerszym kontekście społeczności, w której żyjemy, po 

zrozumieniu rodziców należy podjąć próbę zrozumienia pełnego znaczenia ojczystego 

kraju i macierzystej cywilizacji. Naszymi prawdziwymi rodzicami jest historia kraju 

oraz historia jego tradycji i kultury. Wielkim nieszczęściem jest to, że chociaż minęło 

już ponad 25 lat, od kiedy uzyskaliśmy niepodległość, w całym tym okresie nie 

potrafiliśmy stworzyć choćby jednego tekstu czy świętego pisma, który byłby typowy 

dla kultury naszego kraju. Mimo że w tym kraju w rozmaitych kontekstach 

słuchaliśmy o rzeczywistej historii, nie potrafimy dostrzec esencji naszej cywilizacji. 

Jedyną prawdą, która stanowi esencję i prawdziwą postać naszej kultury, jest trwała 

prawda – taka, której nie zmienia czas ani na którą nie mają wpływu rewolucje. 

Wewnętrzne znaczenie i sens takiej prawdy reprezentuje historia naszego kraju. 

Zapominając o tej naszej świętej historii, uciekamy się do zamienników, które są 

tymczasowe, przejściowe i sztuczne. Z tego powodu żaden uczeń czy student nie 

potrafi z przekonaniem powiedzieć, jaki jest prawdziwy obraz naszego kraju. 

Niestety, dzisiaj każdy uczeń robi wszystko, by tylko zdać egzaminy. Nie stara 

się zrozumieć mądrości, kryjącej się za prawdziwą edukacją. Dzisiejsi uczniowie 

spędzają życie na zdobywaniu byle jakich tekstów lub notatek i w taki czy inny 

sposób, nie przebierając w środkach, kopiując z takich miernych tekstów, a nawet 

uciekając się do terroryzowania nauczycieli, chcą tylko zdać egzaminy. W tak płytki 

sposób człowiek spędza cały swój czas, od chwili przebudzenia się ze snu do chwili 

położenia się do łóżka. 

Dzisiaj człowiek żyje tak, że staje się zależny od innych. Ciągle się spieszy, 

cały czas po prostu biega od jednej rzeczy do drugiej. Biegnie, by zająć miejsce w 

autobusie, w holu kina, w koledżu – całe życie biega, by coś załatwić. Ale mimo że, 

goniąc za wszystkim, stara się wszystko robić w takim pośpiechu, zły los zmusza go 

do czekania na wszystko. Nasze życie jawi się niczym życie ptaka lub owada, który 

we wszystkim jest zależny od innych. Cały czas spędzamy na czytaniu 

bezużytecznych książek. Nie znajdujemy czasu na czytanie pożytecznych pozycji z 

historii i praktycznych aspektów kultury. Mało tego, człowiek chce także chodzić na 

skróty we wszystkim, co pragnie osiągnąć. Nie chce wkładać pracy na produkcję 

rolną; woli ukraść zbiory uzyskane przez kogoś innego. Nie chce na nic podejmować 
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trudu. Pieniądze chce zdobywać, okradając kieszenie innych. Takich skrótów próbuje 

we wszystkim. Jak ma poszerzać się widzenie człowieka, gdy chce prowadzić tego 

rodzaju życie? Człowiek, którego atma nie rozkwitła i człowiek, którego podstawy 

duchowe nie rozwinęły się, nigdy w pełni nie zrozumie celu swojego życia. Obecnie 

ludzie myślą, że edukacja polega na zaznajomieniu się z licznymi książkami.  

Powinniśmy rozpoznać prawdę, że za tym ogromnym stworzeniem, które 

widzimy w postaci wszechświata, kryje się niezmierzona siła. Chociaż narodziny i 

śmierć człowieka wydają się nam prostymi wydarzeniami, bardzo trudno jest 

zrozumieć ich tajemnicę. Nikt nie próbuje zrozumieć przyczyny ludzkiego życia, 

narodzin i śmierci. Nikt nie stara się dociec ich podstawy. Człowiek nie próbuje 

zrozumieć swoich obowiązków jako ludzkiej istoty. Dlaczego w dzisiejszym świecie 

mamy tyle anarchii i chaosu? Dlaczego nie ma pokoju? Czy dzieje się tak dlatego, że 

brakuje wykształconych ludzi, albo brakuje placówek oświatowych? Nie, jest ich 

mnóstwo, ale wykształceniu ludzi nie towarzyszy niezbędna kultura i szerokie 

horyzonty. Nasz kraj znany jest jako duchowy skarbiec. Ale dzisiaj zapominamy o 

tych duchowych skarbach i prawdziwej sile naszego kraju. 

Dzieci nie rozumieją nawet znaczenia edukacji. Gdy do rdzenia wid dodacie ja, 

otrzymacie widja. Tutaj wid oznacza wiedzę, oświecenie, a ja światło. Zatem, widją 

jest to, co daje oświecenie i światło. Widją można nazywać tylko to, co daje wam 

światło i pozbawia was ignorancji i to, co daje wam mądrość i wyższą wiedzę. Nie 

można widją nazywać czegoś, co szerzy ignorancję i ciemność. Od niepamiętnych 

czasów nasz kraj był liderem wszystkich krajów świata. Na świecie cieszył się 

statusem lidera, ale jest to rodzaj świętości, którą cieszyliśmy się w przeszłości. 

Ponieważ dzisiaj nie ma przywódców, którzy mogliby ustanawiać przykład idealnego 

życia i którzy mogliby przekazywać takie ideały innym krajom, popadliśmy w złe 

czasy. Główną tego przyczyną jest fakt, że u ludzi nie ma zgodności wypowiadanych 

słów i postępowania. Wszyscy jesteście przyszłymi obywatelami Bharatu. Jesteście 

obywatelami, którzy przyniosą Bharatowi pomyślność. Cały dobrobyt i pomyślność 

tego kraju spoczywa na waszych barkach. Wasze życie i serca są czyste i święte. Nie 

są chwiejne. Mam nadzieję, że nie dopuścicie, by zamieszanie i anarchia, jakie panują 

w tym kraju, zmąciły wasze czyste, niezachwiane i święte umysły i żywię nadzieję, że 

wyrośniecie na przykładnych obywateli tego kraju. 

Ciągle mówimy o dyscyplinie. Samo rozmawianie o dyscyplinie, bez 

zdecydowanego i z wiarą jej przyjęcia, na nic się nie zda. Do dyscypliny i obowiązku 

powinniśmy też dodawać oddanie. Wasze serce będzie mogło rozwinąć się w święte 

serce tylko wtedy, gdy te trzy czynniki występują razem i są mocno w to serce 

wszczepione. Niestety, dzisiaj nawet osoby, które przypisują sobie wysokie 

wykształcenie i obnoszą się nim, okazują się cherlakami w praktyce. Ci ludzie nie 

rozumieją wartości prawdziwej edukacji. Jak jeden z uczniów dopiero co wspomniał, 

cała edukacja sprowadza się do żebraczej miski. 

Uczący się, po zdobyciu stopnia, powinni zobowiązać się być w jakiś sposób 

użytecznymi dla społeczeństwa. Jeśli, natomiast, szukacie pracy, albo o nią żebrzecie, 

nie jest to właściwe. Oś tego rydwanu ciała, czyli atma, stała się bardzo odległa. 

Właśnie dla skorygowania tej usterki, zniwelowania tego dystansu między ciałem i 

osią, musimy podjąć jogę. Joga nie oznacza, że uprawiający ją ma porzucić rodzinę i 

dom. Nie oznacza pójścia do lasu i siedzenia w medytacji. Dzisiaj człowiek napotyka 
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wiele trudności w społeczności, w której żyje. Prawdziwym znaczeniem jogi jest 

zdolność do odważnego stawienia czoła takim problemom i rozwiązywania ich. Każdy 

człowiek dąży do szczęścia i spokojnego życia. Każdy człowiek pragnie poważanego 

miejsca w społeczeństwie, w którym żyje. Każdy człowiek chce dobrego zdrowia. Ale 

zasłużyć sobie na dostąpienie szczęścia, zdrowia i spokojnego życia to część jogi. Aby 

cieszyć się pokojem i szczęściem, będziemy musieli pójść pewną ścieżką, Tą ścieżką 

jest joga, o której mówimy. 

Joga, której w Bhagawad Gicie Kriszna nauczał Ardżunę, miała Ardżunie dać 

siłę stawienia czoła zaistniałym problemom. Otrzymał nauki mówiące, że powinien 

podjąć wyzwanie i znaleźć rozwiązanie napotkanego problemu. Rodzaj jogi, który 

uczniowie i studenci powinni praktykować w swoim życiu, powinien pozwolić im 

stawić czoło krajowi i społeczności oraz występujących w nich problemom. Wy 

znajdujecie rozwiązania problemów, a dzięki łasce Boga problemy zostają rozwiązane. 

Problemy kraju powinno się traktować tak jak własne. Odsuńcie od siebie swój 

egoizm i traktujcie problemy społeczeństwa jak własne; i musicie je rozwiązać. 

Uczniowie i studenci muszą przewodzić w rozwiązywaniu takich problemów. Mam 

nadzieję, że ci z was, którzy obecnie uczą się, zdołają zaabsorbować przesłania 

przekazywane przez starszych w zgromadzeniach takich jak to i że swojemu życiu 

nadacie taki kształt, że staniecie się pożytecznymi obywatelami tego kraju. Mam 

nadzieję, że będziecie w stanie tak postąpić. 

Narodzić się jako człowiek, spośród wszystkich zwierząt rodzących się na tym 

świecie, jest najtrudniejszą i najbardziej fortunną rzeczą. Urodziwszy się jako 

człowiek i otrzymawszy ten szczególny dar intelektu, musicie uświęcić swoje ludzkie 

narodziny i ludzkie życie. Zamiast tylko mówić dziesięć dobrych rzeczy, musicie 

wcielać w życie jedną rzecz z dziesięciu, które głosicie. Musicie być gotowi służyć jak 

sługa przez całe swoje życie. Nigdy nie myślcie o staniu się liderem. Nie możecie 

zostać liderem zanim nie będziecie służącym. Najpierw musicie nauczyć się 

podporządkowania. Świat znajduje się w nieszczęsnym stanie dlatego, że ludzie 

zostają liderami bez wiedzy o tym, jak stać się dobrym służącym. Musicie więc być 

gotowi na spędzenie życia na służbie ludzkości. Najpierw musicie służyć własnemu 

domowi, potem wiosce, potem stanowi i w końcu krajowi. Jak moglibyście z 

powodzeniem służyć krajowi bez nabycia umiejętności i osiągnięcia dobrych wyników 

w służbie we własnym domu? 

 

Uczniowie i studenci! 

Przede wszystkim musicie zadowolić swojego ojca i matkę. Zgodnie z naszą 

tradycją, matkę i ojca, którzy dali wam to ciało, należy traktować jak bogów. Jeśli nie 

potrafimy okazać im wdzięczności, nasze życie jest bez sensu. Wielu wielkich 

świętych poświęciło wszystko, aby zadowolić swoją matkę i ojca. Takimi byli 

Ćajtanja i Pundarika. Zatem, na pierwszym miejscu musicie postawić okazywanie 

wdzięczności i zadowalanie swojej matki i ojca. Potem możecie starać się przysłużyć 

krajowi. Powinniście przy tym upewnić się, że rodzaj pracy, jaką podejmujecie, nie 

sprowadza się do marnowania czasu. Dla nas czas jest wszystkim. W rzeczywistości, 

czas jest samą podstawą wszystkiego, co widzimy w tym stworzeniu. Jeśli będziemy 

marnowali czas, zmarnujemy całe nasze życie i ciało. Doniosłość tego, że dzisiaj 

rozpoczynamy tę letnią szkołę, wynika z naszego rozpoznania obecnej w nas 
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duchowej siły. Powinniśmy podejmować takie kroki, które przyczynią się do 

wzmocnienia duchowych sił i pozwolą jej rozkwitnąć z pożytkiem dla innych.  

Na świecie istnieje wiele organizacji, które mają na celu służbę społeczeństwu, 

ale nasza organizacja, Organizacja Sathya Sai, powinna mieć coś szczególnego i 

wyróżniającego, co pokazuje ideał innym organizacjom. 

Dzisiaj rozpoczynamy te letnie seminaria. Przyjedzie tu wielu doświadczonych 

starszych ludzi, którzy przekażą wam swoje przesłania. Mam nadzieję, że weźmiecie 

sobie te przesłania do serca. Jednak nie wystarczy, że odciśniecie je na sercu; musicie 

też stosować je w życiu. Kończąc ten dyskurs, wszystkich was błogosławię. 
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2. Braterstwo człowieka i ojcostwo Boga 

 

Dzieci, które nie mają dobrych cech, edukacja, która 

nie ma na celu kształtowania charakteru i życie bez 

moralności są próżne i całkowicie bezużyteczne. 

Człowiek, który nie ma umysłowego spokoju i świat, 

który nie ma w sobie jasnego księżyca, są 

bezużyteczne i bezcelowe.  

 

Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy)! 

Każdy element stworzenia na tym świecie ma charakterystyczną cechę i 

własny charakter. Jeśli któryś porzuci ten wyróżniający aspekt, zniszczy siebie. Oto 

kilka przykładów. Ogień ma zdolność i cechę spalania. Woda ma zdolność 

płynięcia. Człowiek ma cechę ludzkiej natury, a zwierzę – cechę bezduszności. 

Gdy w zjawisku zaniknie cecha spalania, nie możecie nazywać go ogniem. Gdy w 

rzeczy zaniknie zdolność płynięcia, nie możecie jej nazywać wodą. Gdy w kimś 

zaniknie wewnętrzne widzenie, czyli podstawowa natura człowieka, nie możecie 

go nazywać człowiekiem. Gdy zewnętrzne widzenie istoty żywej, czyli zwierzęca 

natura, zaniknie, nie możecie jej nazywać zwierzęciem. Widzimy tu, że wszystko 

ma jakąś wrodzoną cechę i to ona jest wyznacznikiem życie danego elementu. 

Naturalną cechą ludzkiej istoty jest wewnętrzne widzenie. Zwierzę, z samej 

definicji, może patrzeć tylko na zewnątrz. Ktoś może mieć ludzką postać, ale jeśli 

ma tylko zewnętrzne widzenie i nie potrafi patrzeć do wnętrza, nie można nazywać 

go ludzką istotą. Będzie nazywany zwierzęciem. Ponieważ każdy z tych elementów 

wykazuje przypisaną mu cechę lub nosi ją jako przybranie, cechę tę nazywa się też 

dharmą. Taka dharma przyjmuje wiele różnych postaci. Gdy któryś z elementów 

wykracza ponad naturalną dharmę, czyli swoją charakterystyczną cechę, i rozwija 

coś ponad normę, wtedy mówi się o promowaniu dharmy. Tak jak uczeń z 

określonej klasy dzięki swoim wysiłkom może zostać promowany do następnej 

klasy, osoba promująca własną dharmę i dążąca do czegoś wyższego i 

szlachetniejszego może zostać promowana na wyższy poziom. Kawałek żelaza bez 

życia, dzięki poddawaniu go obróbce cieplnej, może zostać przekształcony w 

użyteczne narzędzia. 

Wprowadzając odpowiednie zmiany w kawałku nieobrobionego żelaza, 

który jest warty zaledwie kilka ann (szesnastych części rupii), możemy z niego 

wyprodukować zegarek warty 300 rupii. Zauważcie, że dana substancja przybiera 

na wartości dzięki sanskarze, czyli zmianie, jakiej ją poddajemy, a nie dzięki 

wrodzonej wartości nieobrobionego materiału. Analogicznie, zwykła, prosta ludzka 

istota, dzięki towarzystwu wzniosłych istot, może wznieść się do poziomu 

paramahansy (urzeczywistnionej duszy). Umysł ludzki aspiruje do takiej świętej 

mądrości, korzystając z narządów zmysłów. Umysł jednak nie jest zdolny 

rozróżniać między dobrem a złem. W tej sytuacji w sukurs przychodzi intelekt, 

wysuwając się przed umysł. W rzeczy samej, nawet intelekt nie może sam 
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zdecydować, co jest dobre, a co złe, ale potrafi osądzić wszystko, co się mu 

przedłoży. W przypadku sędzi wiemy, że podejmuje on decyzję, że coś jest 

właściwe lub niewłaściwe na podstawie przedstawionych mu faktów. Podobnie jest 

z intelektem, którego natura jest taka, że może zdecydować, że coś jest dobre lub 

złe tylko w oparciu o fakty, które się mu przedłoży. Nie może on wykraczać poza 

fakty. Zachowanie się i praktykowanie dharmy to cecha umysłu, zaś decydowanie, 

co jest dobre, a co złe, w oparciu o udostępnione fakty to cecha intelektu. Jednak w 

dzisiejszym świecie ten rodzaj inteligencji można podzielić na cztery różne 

kategorie. Są to: typ samolubny, typ samolubno-bezinteresowny, typ czysto 

bezinteresowny i typ oparty na atmie. Osoba pierwszego typu zawsze myśli o tym, 

co jest dla niej dobre i podejmuje decyzję dobrą dla siebie. Inteligencja ta jest 

podobna do inteligencji wrony. W dzisiejszym świecie jest ona powszechna i 

stosuje się do wielkiej liczby ludzi. 

Człowiek z drugiej kategorii, częściowo samolubny, częściowo 

bezinteresowny, myśli o swoim dobru i o dobru innych. Przejawia się to jako 

pospolity sposób życia. Ludzie z trzeciej kategorii, ci o bezinteresownej 

inteligencji, zawsze myślą o innych i uważają, że inni powinni dostąpić tego 

samego szczęścia, które i oni pragną. Chcą, by inni wyzbyli się tego samego 

rodzaju smutku, którego i oni pragnęliby uniknąć. Dopóki pan karmi i dba o psa, 

dopóty pies będzie za nim chodził. Dopóki będziecie płacić pensję służącemu, 

dopóty pozostanie przy was i będzie wam służył. Jeśli nie okażecie czułości psu, 

nie dacie mu jedzenia i będziecie bić go kijem, nawet on was pogryzie. Jeśli nie 

zadbacie o służącego, jeśli będziecie trzymać go na dystans, przestanie wam służyć. 

Podobnie, jeśli dobrze życzycie innym, sami otrzymacie dobro, a jeśli innym 

życzycie źle, zło przyjdzie do was. Osoby tej trzeciej kategorii zawsze starają się 

czynić dobro dla innych, rozumiejąc, że ludzkie ciało dane jest po to, aby 

przynosiło pożytek innym. Ludzie o tym typie buddhi, czyli intelektu, zawsze 

czynią dobro i myślą o jego czynieniu w stosunku do innych. 

Ludzie czwartej kategorii, ci typu atma buddhi, cały czas baczą na aspekt 

dharmy i konieczność jej ochraniania. O sobie myślą jako o posłańcach Boga. 

Zapominając o własnych interesach, zawsze myślą o poświęcaniu i czynieniu dobra 

dla reszty świata. W tej kategorii jedynie prawda stoi za decyzjami o tym, co jest 

dobre, a co złe. Inni nie mają prawa podejmować takich decyzji. Właśnie w tym 

kontekście nasze śruti (pisma wedyjskie) stwierdzają: Satjannasti paro dharma (nie 

ma dharmy wyższej niż przestrzeganie prawdy). Słońce i księżyc świecą właśnie 

dzięki prawdzie. Dzięki prawdzie ziemia obraca się dookoła własnej osi. Dzięki 

prawdzie świat ciągle trwa taki jaki jest. Prawda jest podstawą wszystkiego. Ale 

dzisiaj człowiek nie wierzy w prawdę i nie chce jej znać. Dzisiaj człowiek nie lubi 

prawdy. Zawsze cofa się przed nią, nawet gdy chodzi o prawdę dotyczącą niego 

samego. Boi się poznać taką prawdę. 

Jak człowiek, który boi się prawdy tkwiącej w nim samym, może pójść 

ścieżką prawdy? Z trybuny jak papugi mówimy takie słowa jak prawda, prema 

(miłość), ahinsa (niekrzywdzenie), a na co dzień nie mamy wiary w prawdę, nie 

praktykujemy ahinsy i nie idziemy ścieżką buddhi. Współcześni młodzi ludzie 
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muszą nauczyć się wcielać w życie takie słowa, a nie tylko bezsensownie je 

wypowiadać. 

Życie człowieka zależy od trzech rzeczy: jego słów, jego myśli i jego 

czynów. Pragnienia, które rodzą się w człowieku, wyraża on i zachowuje w 

pamięci. Podstawą powstawania myśli jest umysł. Myśl przychodząca do głowy 

jest przedstawiana światu w postaci wypowiadanych słów. Gdy już wypowiecie te 

słowa i ujawnicie myśl, która przyszła do głowy, przychodzi kolej na działanie, 

które wcieli ją w życie. Człowiek będzie mógł rozpoznać swoją prawdziwą naturę 

tylko wtedy, gdy istnieje zgodność myśli, słów i czynów. Punję (zasługi 

wynikające z dobrych czynów) uzyskujemy, gdy te trzy rzeczy – myśli, słowa i 

czyny – potrafimy poprowadzić właściwą ścieżką. Ale gdy skierujemy je na 

niewłaściwą ścieżkę, zapracujemy na grzech. Wynika stąd jasny wniosek, że myśli, 

słowa i czyny są podstawą dobra i zła. Aby oczyścić myśli, słowa i czyny, 

powinniśmy podjąć jakiś rodzaj sadhany (duchowej praktyki). Powinniśmy 

dołożyć starań, aby doprowadzić myśli, słowa i czyny do wzajemnej harmonii. 
Właśnie to kryje się pod stwierdzeniem, że właściwym przedmiotem badań ludzkości 

jest człowiek. Powinniśmy zbadać, czy dzisiaj występuje ten rodzaj ludzkiej natury, 

czy go nie ma. 

Koszty wszystkich rzeczy na tym świecie ciągle rosną, ale wartość człowieka 

ciągle maleje. Ponieważ człowiek nie ma szczęścia rozumieć prawdziwej wartości 

ludzkiej natury, sam postępuje tak, że powoduje stopniowe ubywanie wartości ludzkiej 

istoty. Przede wszystkim powinniśmy starać się oczyścić i uszlachetnić myśli 

przychodzące do głowy. Gdy myśli zaczną napływać wam do głowy, powinniście 

poświęcić przynajmniej kilka minut na zbadanie, czy są one dobre, czy złe, czy 

przysłużą się krajowi, czy będą pomocne społeczności, w której żyjecie, czy nie. 

 

Uczniowie i studenci! 

Zaraz jak myśli pojawią się w waszej głowie, musicie spędzić trochę czasu 

na sprawdzenie, czy są one dobre, czy złe. Jeśli są złe, musicie natychmiast je 

odsunąć od siebie; jeśli są to dobre myśli, musicie spróbować je rozwinąć. Gdy 

zobaczymy, że na polu wyrosła ciernista roślina, usuwamy ją natychmiast po 

rozpoznaniu, ale gdy pojawi się dobre drzewo owocowe, staramy się zadbać o nie i 

wspierać jego wzrost. Podobnie, gdy na polu serca kiełkują złe idee, musicie 

wyrywać je i wyrzucać. Tak jak nasiona wyrastają na wielkie drzewa, tak człowiek 

powinien starać się wrastać i w końcu stać się Madhawą (Bogiem). Na obu tych 

ścieżkach podstawowe znaczenie mają własne cechy. Promocja dobrych cech 

zależy od sposobu, w jaki rozwijacie i pielęgnujecie te cechy zarówno w materii 

nieożywionej jak i w istotach żywych. Wszystko, co rodzi się na tym świecie, musi 

się zmieniać. Zmiana jest naturalną cechą wszystkich rzeczy rodzących się na tym 

świecie. Jak rzeczy, które co chwilę zmieniają się, mogą dać ludziom trwałe 

szczęście? Trwałe szczęście i błogość można otrzymać tylko z trwałych rzeczy, a 

nie z zmiennych. Dzisiaj przede wszystkim powinniśmy podjąć starania o 

uczynienia świętymi myśli, które przychodzą nam do głowy. Młodym ludziom 

przychodzą do głowy wszelkiego rodzaju bezsensowne myśli. Wielką pomocą dla 

tych, którzy miewają takie myśli i idee, są święte idee. Człowiek nie zaznaje 
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odpoczynku i spokoju. Człowiek, który cierpi na te braki, może wydatnie sobie 

pomóc rozważaniem takich świętych idei. Nasze święte pisma nakazują karma 

kandę, czyli ścieżkę pracy, dzięki której będziemy mogli żywić dobre idee i święte 

myśli. Ciała nie otrzymaliśmy tylko w celu jedzenia rano, po południu i wieczorem. 

Ciało musimy uświęcić dobrą pracą w nakazanych porach. Czas, działanie i 

obowiązek trzeba traktować jako pierwszoplanową odpowiedzialność człowieka. 

Święte powiedzenia istnieją w naszych starożytnych tekstach od 

niepamiętnych czasów. Nie jest dobrze, że zapominamy o nich i nie przykładamy 

do nich wagi. Nie ma lepszej drogi do wyzwolenia człowieka niż uświęcanie myśli, 

słów i czynów. Uczniowie, zastanawiając się, dlaczego podejmują naukę, dochodzą 

do wniosku, że po to, aby zdobyć taki czy inny stopień lub zapewnić sobie taką czy 

inną pracę lub stanowisko. Dlatego też cały czas myślą o tym, co uzyskają dzięki 

wykształceniu i stopniom, o które się ubiegają. Nie jest to właściwa postawa. 

Uczeń czy student powinien raczej zastanawiać się, jak zdobyty stopień może 

wykorzystać dla dobra społeczeństwa i kraju, w którym mieszka, lub jak sam może 

być użyteczny dla innych. Życie powinno być procesem dawania i brania, a nie 

czymś podobnym do ruchu jednokierunkowego, w którym cały czas znajdujecie się 

na pozycji otrzymującego. Niestety, wszystkie gałęzie edukacji zdają się nie mieć 

w sobie żadnej esencji. Jawią się jako coś, co pozwala nam jedynie przetrwać na 

tym świecie. Dobra edukacja to taka, która obejmuje zarówno sprawy doczesne, jak 

i duchowe. Dzięki edukacji przychodzi pokora, dzięki takiej pokorze dostępujemy 

prawa nabycia dobrych cech, a dzięki temu prawu możemy zapewnić sobie 

dostatek. Mając dostatek, będziecie w mogli iść ścieżką dharmy, a idąc tą ścieżką, 

dostąpicie szczęścia na tym świecie i w świecie duchowym. 

 

Uczniowie i studenci! 
Nie myślcie i nie łudźcie się, że edukacja służy temu jednemu celowi – 

żebraniu o środki do życia. Pamiętajcie, że wykształcenie, które otrzymujecie, 

powinno pozwolić wam robić coś dobrego dla społeczeństwa, w którym żyjecie, i 

świata, na którym się urodziliście. Tak jak na niebie pojawiają się błyskawice, gdy 

zbiorą się chmury, tak też edukacji powinna towarzyszyć mądrość niczym blask 

błyskawicy. Tylko wtedy, gdy tak święta mądrość jaśnieje w chmurach waszego 

serca, wasza edukacja pozwoli wam czynić jakieś dobro i w jakiś sposób służyć 

innym ludziom. 

Dzisiaj uważamy, że edukacja jest tym, czego uczymy się w szkole, w 

koledżu albo na uniwersytecie. Jest to niewłaściwe. Cały wszechświat jest dla nas 

miejscem edukacji. Robotnik, rolnik czy biznesman musi na tym świecie nauczyć 

się bardzo wielu rzeczy. Faktycznie, w każdej chwili uczymy się wielu rzeczy, 

niezależnie jaki zawód wykonujemy. W istocie, rodzaj edukacji, który 

nazwalibyśmy wiedzą ogólną, jest niezmiernie ważny w naszym życiu. Oto mały 

przykład. Weźmy przypadek studenta, który uzyskał stopień magistra i żeni się z 

dziewczyną, która uzyskała licencjat. Z czasem rodzi się im syn. Gdy syn przeziębi 

się lub dostanie gorączki, będą bardzo się denerwować, nie wiedząc, co począć. 

Zabiorą syna do szpitala. Jaki pożytek z magisterium czy licencjatu, jeśli nie 

potraficie poradzić sobie w sytuacji, gdy wasze dziecko zachoruje? Znaczy to, że 
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jeśli na co dzień chcecie poradzić sobie z podobnymi sytuacjami, nie musicie 

zdobywać licencjatu w medycynie, lecz musicie nabyć, obok wiedzy z wybranego 

przedmiotu, także wiedzy ogólnej. Najważniejszą rzeczą dla pobierającego nauki 

jest zrozumienie, co w codziennym życiu jest dla niego najważniejsze. 

Zastanówmy się. Jeśli chcemy zdobyć licencjat, możemy kupić podręczniki, uczyć 

się z nich w domu i zdać egzaminy. Po co więc iść w tym celu do koledżu? Idąc do 

koledżu, macie towarzystwo różnego rodzaju studentów o rozmaitych postawach. 

Przebywając z nimi zdobywacie dyscyplinę, dzięki której będziecie zdolni stawić 

czoło sytuacjom, z którymi możecie się spotkać. Otrzymując pozytywne oceny z 

przedmiotów takich jak fizyka, chemia, zoologia czy botanika możecie zdobyć 

promocję do następnej klasy, ale istnieje coś, co stanowi podstawę wszystkich tych 

przedmiotów. Jest nią dyscyplina. Jeśli nie nabędziecie niezbędnych kwalifikacji w 

tym szerokim przedmiocie, nie będzie pożytku z dobrych ocen w szczegółowych 

przedmiotach. Nasi uczniowie i studenci powinni zwracać uwagę na ten aspekt. Nie 

szkodzi nawet jeśli nie otrzymacie pozytywnych ocen, ale powinniście przestrzegać 

właściwej dyscypliny i baczyć, by nie mieć obniżonej oceny z zachowania. 

Powinniście starać się okazywać szacunek nauczycielom. Powinniście dążyć do 

zadowolenia swoim zachowaniem nauczycieli. 

Prahlada powiedział, że ten, kto naucza samych podstaw edukacji, jest 

prawdziwym nauczycielem, a ten, kto mówi wam, że wszystko, co macie robić, to 

osiągnąć Boskość, jest prawdziwym ojcem. Takiego nauczyciela i takiego ojca 

macie szukać. Niestety, dzisiaj nie macie dostępu ani do takich nauczycieli, ani 

takich ojców. Dzisiejsi nauczyciele sami nie idą właściwą ścieżką, a przez to także 

uczniowie, którzy uczą się od nich, nie kroczą właściwą ścieżką. W istocie, obie 

strony oszukują społeczności, w których żyją. W tym swoim wieku, kiedy jesteście 

jeszcze młodzi, święte myśli, które powstają w waszych głowach, i święte 

doświadczenia, przez jakie przechodzicie, określą waszą przyszłość. Młodzieniec 

imieniem Mahandas Karamchand oglądał inscenizację o Hariśćadrze, z której 

dowiedział się o wadze prawdy. Wrócił do matki i powiedział jej, że w swoim 

życiu będzie trzymał się prawdy. Dzięki trzymaniu się prawdy Mahandas 

Karmachand stał się znany jako Mahatma Gandhi. Już za jego czasów istnieli 

nauczyciele, którzy chcieli sprowadzić Gandhego na złe ścieżki. Ale Gandhidźi nie 

ulegał namowom. Pozostał wierny prawdzie, dzięki czemu ostatecznie odniósł 

sukces, chociaż oznaczało to nieposłuszeństwo wobec nauczycieli. 

Może się zdarzyć, że również dzisiaj jacyś nauczyciele będą próbowali 

akierować was na złą ścieżkę. Jeśli wasze sumienie podpowiada wam, że jest to zła 

ścieżka, lepiej będzie dla was, gdy nie posłuchacie poleceń takiego nauczyciela i 

będziecie trzymać się prawej ścieżki. Filmy, sztuki teatralne i plakaty, które dzisiaj 

się pokazuje i wystawia, wypaczają wasze umysły oraz niszczą samą ludzką naturę 

i słodycz waszego serca. Na skutek destrukcyjnego wpływu tego, co oglądacie, 

rodzą się w was złe myśli. Czyste i niezachwiane umysły ludzi ulegają zmianie i 

psują się pod wpływem otaczającej atmosfery. Ten rodzaj powabu jest bardzo 

przelotny i nigdy nie jest prawdziwy. Te sztuczne uroki mogą przynieść nam 

wielkie szkody. Mogą też być przyczyną wielu wypadków. Ponieważ jest wiele 

takich zdarzeń w waszym codziennym życiu, muszę powiedzieć wam o najbardziej 
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powszechnych. Niektóre osoby, aby udać się do biblioteki, do koledżu, albo 

wypełnić jakiś inny obowiązek, jadą motocyklem przez bazar. Osoba, która kieruje 

motocyklem musi skupiać uwagę na jeździe i musi baczyć, by dojechać do celu bez 

zaszkodzenia innym. Musi się koncentrować na bezpiecznym dojechaniu do celu. 

Ale młodzi ludzie nie przestrzegają tego obowiązku. Jadą z dużą szybkością i nie 

skupiają uwagi na jeździe. Kierują natomiast uwagę na plakaty na ścianach i 

powodują wypadek, uderzając w samochód lub inny pojazd. Jedynym skutkiem 

tego plakatu jest wyrządzona szkoda. 

Muszę w tym miejscu opowiedzieć o wypadkach, które rzeczywiście się 

zdarzały. W Kerali występowały liczne wypadki autobusowe. Sprawa ta była 

omawiana na posiedzeniu stanowego rządu. Wielu ludzi wskazywało przyczyny 

tego stanu rzeczy. Rząd, biorąc pod uwagę opinie ludzi, próbował wielu środków 

zaradczych, ale nie zmniejszyło to liczby wypadków. Gdy odwiedziłem 

Trivandrum i przebywałem w domu pewnego odpowiedzialnego człowieka, on 

zadał mi pytanie, dlaczego, mimo że zrobili tak wiele, wypadków nie ubyło. Dałem 

na pozór trywialną odpowiedź. Natychmiast wdrożono tę sugestię i wypadki 

przestały się zdarzać. Wcześniej w stanie Kerala kobiety zaapelowały do władz o 

specjalny przywilej rezerwowania dla nich miejsc w przedniej części autobusów, 

tuż za kierowcą. W ten sposób mogły podróżować wygodniej, unikając silniejszych 

wstrząsów na tylnych siedzeniach. W tej sytuacji kierowca cały czas spoglądał w 

lusterko, by oglądać kobiety, a to prowadziło do licznych wypadków. Widzicie ile 

szkody wyrządzał tak głupi pociąg kierowcy. 

Człowiek dzisiaj dopuszcza i pielęgnuje głupie myśli. Takie myśli 

przychodzą do głów młodych ludzi, którzy są przyszłymi obywatelami tego kraju, 

przez co stają się zdrajcami własnego kraju. Dzisiaj nazywacie się uczniami i 

studentami, ale faktycznie nie szukacie widji, lecz materialnych przyjemności. 

 

Uczniowie i studenci! 

Powinniście odstawić naśladowanie, a rozwinąć własną wewnętrzną siłę. 

Zdajemy się być uzależnieni od naśladowania we wszystkim– od zachowania po 

sposób ubierania się i mówienia. Macie własne życie, własne pragnienia i własny 

umysł. Idąc w ślady czyjegoś umysłu i postępowania zamieniacie się po prostu w 

niewolników. Jesteście niezależnymi osobami. Skąd wywodzi się słowo swatantra 

(wolność) i jakie jest jego znaczenie? Macie wolność myślenia, czyli sweććę. 

Słowo swećća jest złożeniem swa i ićća (własne i pragnienie). Podążacie za 

własnymi pragnieniami, a nie za pragnieniami innych. Przyjrzyjcie się dobrze 

swoim pragnieniom i dobrze się nad nimi zastanówcie. Jeśli uznacie, że określone 

pragnienie jest dobre, pójdźcie za nim, ale jeśli myślicie, że jest złe, porzućcie je. 

Niestety, człowiek dzisiaj nie podejmuje takich kroków. Zawsze jest gotów i 

próbuje naśladować innych.  

To, co widzicie oczami, nie może reprezentować ostatecznej prawdy. Wasz 

wzrok widzi całe stworzenie. Skoro całe stworzenie stanowi to, co widzicie, 

stajecie się tym, kto widzi. Gdy samo oko staje się tym, co jest widziane, wtedy 

intelekt staje się tym, co widzi. Oto przykład. Wszyscy siedzicie tutaj. Tutaj są 

wasze uszy. Tutaj są wasze oczy. Jeśli w tej chwili wasz umysł rozmyśla o czymś 
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w waszej wiosce, to, mimo że jesteście tutaj i wasze uszy są tutaj, nie będziecie w 

stanie usłyszeć tego, co mówi Swami. Mimo że wasze oczy są tutaj, nie będziecie 

mogli widzieć tego, co znajduje się przed wami. Zatem, jeśli umysł znajduje się 

gdzie indziej, to nawet gdy narządy zmysłów są tutaj obecne, nie mogą 

funkcjonować jako te, które widzą lub słyszą. Ale niekiedy nawet umysł bywa 

widziany a intelekt staje się widzącym. W niektórych przypadkach także intelekt 

staje się widzianym a atma widzącą. Zatem, świadkiem wszystkiego jest atma i nic 

ponad nią. Intelekt jest użyteczny dla was jako widzący tylko w stosunku do spraw 

materialnych. W rzeczy samej jest on znacznie wyższy rangą niż narządy zmysłów. 

Oto małe opowiadanie. W pewnej wiosce niewidomy zaprzyjaźnił się z 

chromym. Niewidomy miał nogi, a chromy – oczy. Chromy siedział na ramionach 

niewidomego i, widząc drogę, kierował niewidomego. Niewidomy miał nogi i 

używał ich do poruszania się. W ten sposób chodzili i żebrali, przemieszczając się z 

wioski do wioski. Któregoś dnia, w pół drogi do kolejnej wioski chromy zauważył 

kupę dużych ogórków. Powiedział: „Bracie, z lewej strony jest wiele ogórków. 

Jeśli nieznacznie zboczymy, możemy wziąć kilka i pójść dalej.” Niewidomy 

zauważył, że skoro jest tam tak dużo ogórków, jest mało prawdopodobne, że nie są 

jakoś chronione. Trzeba się zastanowić, zanim podejdziemy bliżej. Chromy 

odpowiedział, że nie ma żadnego płotu ani innego zabezpieczenia. Niewidomy 

zasugerował, że może jest gdzieś stróż pilnujący zbiorów. Chromy stwierdził, że 

nie ma ani płotu, ani stróża pilnującego ogórków. Chciał podejść i zjeść trochę 

ogórków. Niewidomy jednak uznał, że gdyby ogórki były naprawdę dobre, nie 

zostałyby pozostawione w takiej ilości bez ochrony. Z pewnością są gorzkie i nie 

nadają się do jedzenia. Widzimy, że w tym przypadku intelekt funkcjonował, a 

narządy zmysłowe nie. Gdy spróbowali ogórków, stwierdzili, że rzeczywiście są 

gorzkie. Z tego opowiadania wynika, że intelekt stoi wyżej niż narządy zmysłów. 

Atma stoi jeszcze wyżej niż intelekt. Podporządkowanie się nakazom najwyższej 

atmy nazywa się swećha. Zmieniliśmy to słowo na wolność – ten rodzaj wolności, 

którym cieszą się zwierzęta. 

 

Uczniowie i studenci! 

Wszyscy mamy postać manawy (człowieka). Mamy postać ludzkiej istoty. 

Mamy wyższą inteligencję, ale nawet korzystając z niej, ciągle wiedziemy niskie 

życie. To nie mieści się w prawdziwej naturze ludzkiej istoty. Wasze pragnienia i 

myśli powinny sięgać poziomu świętości i dobra. Cały świat powinniście 

postrzegać jako zbiór braci i sióstr. Żyjąc w rodzinie ludzkości, powinniście 

rozumieć i doświadczać braterstwo człowieka i ojcostwo Boga. W takim duchu 

powinni żyć wszyscy ludzie. Możemy powiedzieć, że ponownie ustanowiliście 

chwałę tego kraju tylko w dniu, kiedy będziecie te idee praktykować i głosić 

światu. Nasze Wedy i śastry dają nam odpowiedzi na takie pytania jak: jak 

człowiek powinien żyć, jak powinien się zachowywać i jak powinien umierać. 

Narodziny nie są dla człowieka ważną rzeczą. W ciągu swojego życia 

powinien on rozwijać dobry umysł i dobre myśli i takie powinien mieć w godzinie 

śmierci. Śmierć dla człowieka jest ważniejsza niż narodziny. Wasze ponowne 

narodziny określa rodzaj śmierci w tym życiu. Jeśli chcecie dobrego odrodzenia i 
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dobrego następnego życia, musicie też pragnąć dobrej śmierci. Nie powinniśmy 

umierać marną śmiercią, niczym pies. 

Nie powinniśmy poświęcać życia na spełnianie bezsensownych i 

zmysłowych pragnień. Nasze narządy zmysłów powinny stać się naszymi 

niewolnikami, a nie my ich niewolnikami. Z dniem, kiedy stajemy się 

niewolnikami naszych narządów zmysłowych, stajemy się też niewolnikami całego 

świata. Jaką siłę możemy sobie przypisywać, gdy stajemy się niewolnikami 

naszych zmysłów? Powinniśmy być panami naszych sług, a nie służyć tym sługom. 

Dzisiaj powinniśmy zadawać sobie pytanie, czy żyjemy w naszym domu jako pan, 

czy jako służący. Służący może wiedzieć i móc wam powiedzieć, gdzie w domu 

znajdują się pewne zewnętrzne rzeczy. Ale pan domu, znając artykuły codziennego 

użytku, wie też, gdzie są przechowywane cenne rzeczy. Wie, gdzie każda cenna 

rzecz jest zamknięta. Dzisiaj mówimy o wielu rzeczach, które w stosunku do nas są 

zewnętrzne, ale nie potrafimy rozpoznać cennego ducha, który znajduje się w 

sercu. Żyjemy więc jak służący w domu ciała, a nie jak jego pan. Jeśli rzeczywiście 

jesteśmy panami domu, w którym mieszkamy, dlaczego nie jesteśmy świadomi 

dobrych idei i myśli, które są w nas? Bóg nie jest czymś obecnym poza wami. Jest 

wewnątrz was. Podobnie, grzech nie jest czymś zewnętrznym w stosunku do was. 

Jest wynikiem waszych poczynań. Z chwilą, gdy zrozumiecie te dwie prawdy, nie 

będziecie już sługami waszych narządów zmysłowych. To one będą wam służyć. 

 

Uczniowie i studenci! 
Rzeczy, o których tutaj słyszycie, muszą być głoszone w społeczeństwie, a 

wy musicie wcielać je w życie. Jeśli chcecie, by lampa oświetlała wszystkie 

miejsca, powinniście postawić ją wysoko. Jak miałaby rzucać w koło światło, 

gdybyście umieścili ją w dołku? Dlatego też święte idee obecne wewnątrz was 

powinny zostać postawione wysoko, na poczesnym miejscu, tak by cały świat mógł 

je widzieć. Nie powinniście umieszczać ich w dołku serca i doprowadzać do ich 

zastoju. 

Nasze ciało jest jak maszyna. Mamy maszynę w postaci radia, przez które 

słuchamy wielu programów. Skąd one pochodzą? Czy radio je generuje, czy są 

wytwarzane gdzie indziej? Programy te są tworzone w różnych stacjach 

nadawczych i są przesyłane do nas przez radio. Radio nie wytwarza programów. 

Podobnie, gdy słuchamy myśli i idei wypowiadanych przez jakąś osobę, musimy 

rozumieć, że nie pochodzą one z jej ust. Są one przekazywane przez nią po 

wytworzeniu w sercu. Ta osoba tylko przesyła je niczym radio. Istnieje źródło, 

skąd dźwięki pochodzą. Radio jest tylko instrumentem, przez który te fale 

dźwiękowe są wysyłane do nas. Ludzkie ciało jest jak to radio. Źródłem jest atma i 

w niej, w atmie, wytwarzane są wszystkie idee i myśli. Możecie zapytać, czym są 

dobre myśli i złe myśli skoro wszystkie pochodzą ze świętej atmy. Ale dlaczego 

mielibyście klasyfikować myśli jako dobre i złe? Podczas strojenia radia 

popełniacie błąd. Myśl, której chcecie wysłuchać, to jedno, a stacja, do której się 

dostrajacie, to co innego. Ale to nie wszystko. Abyście mogli wysłuchać pożądanej 

audycji, właściwy powinien być też sposób, w jaki się dostrajacie. Taka trudność 

pojawia się, gdy wasze postępowanie nie jest dostrojone do pragnienia. Chcemy 
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słuchać jednej stacji, a dostrajamy się do innej. W waszych działaniach powinniście 

kierować się takimi świętymi ideami, które chcielibyście wspierać i które 

chcielibyście pielęgnować w swoim umyśle. Znaczy to, że wszystko, co robicie, 

musi wspierać takie święte idee. Idei i myśli nie można nazwać dobrymi, jeśli są 

dobre tylko dla was. Będą dobre tylko wtedy, gdy są dobre dla całego świata. 

W człowieku istnieją cztery rodzaje pragnień, które przejawiają się w jego 

postawach. Jedna to traktowanie wad innych tak samo jak własnych i 

wypowiadanie się na tej podstawie. Drugą postawę charakteryzuje mówienie o 

własnym dobru i o wadach u innych. Trzecia rodzaj ludzi mówi o własnych 

zaletach i zaletach innych. Czwarty rodzaj to ludzie, którzy przypisują sobie dobro, 

którego w nich nie ma, a innych posądzają o wady, których w nich nie ma. Ten 

rodzaj jest najgorszy ze wszystkich. Dzisiaj musimy podjąć zdecydowane wysiłki, 

aby wykorzenić tę czwartą postawę. Idee, które chcemy głosić światu, musimy 

stosować w praktyce. 

 

Diwjatma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 

Gdy Śankaraćarja postanowił rozpowszechniać swoją filozofię w całym 

kraju, zrobił to wraz z tylko czterema uczniami. Obecnie wystarczy jeśli w każdym 

koledżu znajdzie się dziesięciu uczniów, którzy zechcą praktykować i głosić te idee 

reszcie świata. Każdy uczeń powinien spróbować podjąć takie postanowienie. 

Te letnie seminaria w Ooty organizujemy nie bez kozery. Gdy rozpoczynają 

się letnie wakacje, uczniowie planują na ten czas rozmaite rzeczy i mają wiele 

pomysłów. Chcą przyjemnie spędzić te wakacje. Mogą poddać się tym 

pragnieniom i zmarnować czas. Okazji do złego spożytkowania dostępnych 

warunków jest pod dostatkiem. Marnowanie czasu to jak marnowanie życia. Aby 

zapobiec waszemu marnowaniu czasu, staramy się zamienić te wakacje na święta w 

tym świętym miejscu. W tym świętym okresie powinniście rozwinąć święte i dobre 

idee i przygotować się na przekazywanie ich tym, z którymi się spotykacie. Od 

jutra będziemy omawiali jakiś konkretny temat, taki jak Mahabharata, Bhagawata 

czy Ramajana, i umożliwimy wam przyjęcie świętych idei i pielęgnowanie 

świętych myśli. Dzisiaj jest wasz pierwszy dzień, w którym dałem wam wszystko 

niezbędne, co składa się na mocne fundamenty tego, co otrzymacie w pozostałych 

dniach. Aby zbytnio nie przeciągać tego dyskursu, kończę go. 
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3. Dharma nigdy nie zanika, lecz podupada jej 

praktykowanie 
 

Czy wiesz, dlaczego otrzymałeś życie? Nie po to, 

abyś cały czas szukał pożywienia, ani pracował na 

życie, lecz abyś mógł ciągle szukać Boga. 

 

Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy)! 
Gdy słyszymy słowo Bharat, nazwę naszego kraju, na myśl przychodzą 

Himalaje. W przeszłości, przez wieki, najważniejsze i wielkie zasady hinduizmu 

symbolizowała prawda i ahinsa (niekrzywdzenie). Te dwie wartości ludzkie mają też 

swoje odbicie w srebrzystych Himalajach. Te wysokie góry stanowią miejsce, gdzie 

wielcy święci prowadzili swój tapas (wyrzeczenia i opanowywanie zmysłów). Jawią 

się też nam jako symbole czystości osiąganej przez prawdę i dharmę. Patrząc na te 

srebrzyste góry, odnosimy wrażenie, że są pogrążone w medytacji Madhawy (Boga). 

W tychże górach, w których riszi (mędrcy) prowadzili swój tapas, ma swoje źródło 

święta rzeka Ganges. Ganges jest płynącym symbolem hinduizmu. Symbolizuje on też 

to, co płynie w naczyniach krwionośnych naszego kraju z jego duchowego serca. 

Naczynia krwionośne i arterie Bharatu oraz jego mieszkańców powinniśmy 

porównywać do przepływu świętego Gangesu. Słysząc nazwę Ganges, przywodzimy 

na myśl dwa brzegi tej rzeki, na których są rozmieszczone miejsca pielgrzymek i 

wielkie ośrodki nauczania. Gdy myślimy o Gangesie, wyobrażamy sobie wielkie 

duchowe centra, takie jak Benares, Prayag, Rikshikesh i Hardwar. 

Analogicznie do Gangesu powinniśmy też dostrzegać wielkie ośrodki 

pielgrzymowania umysłu, które leżą po obu stronach naczyń krwionośnych. Intelekt i 

antahkarana (wewnętrzne narządy psychosomatyczne) są wielkimi centrami 

pielgrzymek w naszym ciele. Zwyczajowo w zwykłych centrach pielgrzymek 

wykonuje się święte zadania, dzięki czemu rodzą się święte idee. Podobnie, wewnątrz 

naszego ciała wzdłuż strumieni życiodajnej krwi możemy rozpoznać miejsca, takie jak 

umysł, ćitta (narząd uświadamiania), antahkarana itd., gdzie rodzą się dobre idee. 

Swoje duchowe znaczenie ma samo to, że Ganges płynie przez nasz kraj. 

Słysząc nazwę naszego kraju, Bharat, wspominamy wielką epopeję Mahabharata. 

Bohaterem tego eposu jest Pan Kriszna. Niestety, wielkie czyny Pana Kriszny bywają 

przedstawiane w sposób wypaczony. Można odnieść wrażenie, że zapominamy o 

prawdziwej naturze i charakterze Pana Kriszny. Kriszna przestawał z gopimi i 

gopikami (pasterkami i małżonkami pasterzy), mieszając się z nimi jak woda z 

mlekiem. Miał z nimi zażyłe stosunki. 

Aby dostrzec świętą prawdę kryjącą się za postępowaniem Kriszny, musimy 

zrozumieć, że podczas wielkiej bitwy między Kaurawami i Pandawami zabrał on 

Ardźunę na środek pola bitwy i nauczał go, a nas i cały świat przez jego uszy, filozofii 

karmy, czyli ścieżki działania. W tym kontekście mówi się, że Dhritarasztra określił 

owo pole bitwy słowami Dharmakszetre-Kurukszetre (na polu prawości, na miejscu 

zwanym Kurukszetra) i zadał pytanie, z którego wynika, że dziwił się sensowi nazwy 

Kurukszetra. Powinniśmy zrozumieć ukryte znaczenie tego pytania. Pytanie brzmiało: 

„Mamaka, czyli moi ludzie, do których jestem przywiązany, i Pandawowie, czyli 
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ludzie znani ze swoich sattwicznych (czystych) cech – co te dwie grupy, zebrawszy się 

do walki, robią na Dharmakszetrze?” Musimy zrozumieć, że Dhritarasztra w swojej 

ignorancji zadał pytanie, które z punktu widzenia jego wewnętrznego znaczenia w 

istocie znaczy: co tamoguna i radźoguna (cechy ciemności i namiętności) 

reprezentowane przez Kaurawów, robią na polu bitwy z Pandawami, którzy 

reprezentują sattwagunę. Jego niewiedza dotyczyła tego, co tamoguna i radźoguna 

robią na polu bitwy jego serca razem z sattwaguną. 

W tym świetle ograniczanie tej bitwy między wymienionymi cechami do 

okresu osiemnastu dni jest niewłaściwe. Bitwa między tamoguną i radźoguną, z jednej 

strony, i sattwaguną, z drugiej, trwa nieustannie, cały czas, w ciele, które jest 

dharmakszetrą, na kurukszetrze, która symbolizuje narządy zmysłowe. Ta bitwa trwa 

ciągle, a w jej trakcie Pan Kriszna w postaci atmy, czyli obserwującej świadomości, 

cały czas jest jej świadkiem. W tym miejscu Krisznę trzeba rozumieć jako samą 

esencję Mahabharaty, która przyszła w ludzkiej postaci. Kriszna tutaj symbolizuje 

wewnętrzną świadomość, niewidzialną atmę hinduizmu. Pan Kriszna przyszedł w 

postaci zwykłej ludzkiej istoty w celu pokazania tego aspektu kultu Kriszny w języku 

zrozumiałym dla ludzi całego świata, ludzi z kręgów politycznych, kulturowych i 

społecznych. 

Patrząc na współczesny świat, widzimy, że jest bardzo zróżnicowany i że 

sytuacja jest tu skomplikowana. Próbujemy stworzyć nowe społeczeństwo 

socjalistyczne, chcąc sprowadzić wszystkich ludzi do jednego poziomu i by wszyscy 

byli dokładnie tacy sami pod względem pożywienia, wymagań, dostatku itd. 

Uważamy to za socjalizm, ale w rzeczywistości nie można tego tak nazwać. W naszej 

historii ani tradycji nie ma niczego, co potwierdzałoby użycie tutaj słowa socjalizm. 

Dzisiaj być może jesteśmy w stanie rozdzielić zasoby, dobra i mieszkania po równo 

między wszystkich ludzi, ale nie jesteśmy w stanie rozdzielić sumarycznych pragnień 

całej ludzkości równo między wszystkich ludzi. 

Moglibyśmy to zrobić tylko w przypadku, gdyby wszystkie ludzkie istoty miały 

takie same pragnienia. Wtedy faktycznie wszystkie materialne bogactwa, doczesne 

posiadłości itd. byłyby automatycznie rozdzielane równomiernie. Taki proces 

sprawiedliwego podziału między wszystkich ludzi, od robotnika po rolnika, w 

praktyce zaczął się wraz z rewolucją francuską. W pierwotnej koncepcji uznano, że 

każda jednostka musi posiadać udział we władzach. Powodowało to wzmożenie 

pragnień. Panowało poczucie, że władza nie powinna być skupiona w rękach kilku 

ludzi, lecz powinna być rozdzielona równo między wszystkich ludzi. Ta koncepcja 

stopniowo uległa wielu zmianom. Kiedy przyjęła wypaczoną postać, nazwano ją 

komunizmem. 

Idee, które doprowadziły do obu tych rewolucji, są rzeczywiście dobre, święte i 

warte przyjęcia, ale w praktyce pierwotne ich rozumienie zostało zniekształcone. 

Skutkiem tego obie rewolucje nie spełniły oczekiwań. 

Niesłusznie uważa się, że te podstawowe idee równych możliwości i równego 

podziału dóbr są czymś nowym i nowatorskim. Faktycznie, pięćdziesiąt wieków temu 

Kriszna robił dokładnie to samo i propagował te same idee. Ta historyczna postać, 

którą znamy jako Krisznę, ustanowiła podstawy tego, co dzisiaj nazywamy nowym 

społeczeństwem Bharatu. Ta wielka postać z naszej historii sprowadziła robotnika, 

rolnika i wykształconą osobę do tego samego poziomu i zdemaskowała polityczną 
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obłudę, którą wykazywali rządzący tym krajem nawet w tamtych czasach. Kriszna 

sprawił, że dobrze zrozumieli te idee. Rządził niczym niekoronowany król. Od czasów 

starożytnych Krisznę nazywaliśmy Gopalą. Tradycyjnie przyjmowaliśmy, że go w 

słowie gopala (pasterz) znaczy krowa lub bydło. Nie jest to właściwe. W czasach 

historycznych za go uważaliśmy wszystko, co dawało nam pomyślność i szczęście. 

Teraz przyjmujemy, że go oznacza bydło, ale w rzeczywistości wszystko, co dba o 

szczęście ludzkości i zapewnia jej pomyślność powinno się uważać za gopalę. 

W tamtych czasach Kriszna szerzył pogląd, że pomyślność światu przynosi 

krowa. Dzisiaj człowiek nie rozumie i nie potrafi dostrzec, czym jest prawdziwe 

bogactwo i co ludzkości przynosi prawdziwą pomyślność. Znaleźliśmy się obecnie w 

nieszczęsnym położeniu, widząc w banknotach całą pomyślność i bogactwo. Kriszna 

odsuwał na bok głupie pojmowanie, że te sztuczne, drukowane banknoty stanowią 

bogactwo. To nie jest bogactwo. Krowę, która daje mleko, uważał za bogactwo. To 

bogactwo było równomiernie dzielone wśród ludzi. Od krowy otrzymujemy nie tylko 

mleko, ghi (klarowane masło), masło, zsiadłe mleko i inne artykuły spożywcze, ale od 

niej pochodzi bydło (w tym bawoły), które używamy w rolnictwie. Całe niezbędne 

pożywienie wytwarzamy dzięki krowom i bydłu. Mówiąc o zbiorach rolnych, mleku i 

innych artykułach, widzimy, że należą one do dwóch kategorii, odpowiednio do 

potrzeb ludzi, które są zasadniczo także dwojakiego rodzaju. Jedną stanowią mleko i 

produkty mleczne, a drugą – zbiory rolnicze. Bracia, Gopala i Balarama, podzielili 

między siebie te dwie kategorie. Gopala zajmował się mlekiem i innymi produktami z 

nim związanymi oraz krowami, a Balarama, którego symbolizował pług, zajmował się 

rolnictwem i rozmaitymi produktami rolnymi. Pomyślność rasy ludzkiej w istocie 

zależy od zbiorów z upraw i od mleka oraz jego produktów. Te artykuły pierwszej 

potrzeby ludzi nie spadają z nieba, ani same nie wyłaniają się z ziemi. Muszą przyjść 

przez bydło i ziemię uprawną. 

Przykładni Balarama i Kriszna zaświadczali, że nie przejmują się własnymi 

fizycznymi siłami i że gotowi byli poświęcić wszystko. Chętnie podejmowali się 

ciężkiej pracy i przez nią pokazali, że ciężką i uczciwą pracą można osiągnąć 

pomyślność. Pan Kriszna był wszechwiedzący, był wcieloną boskością, a mimo to 

pracował jako woźnica rydwanu Ardźuny. Uznawał wagę służby dla społeczności. 

Praktyką i przykładem pokazał, że służba innym jest ważna. Po bitwie Mahabharaty 

woźnice zabierali konie nad rzekę, myli je i opatrywali ich rany. W ten sposób 

pokazywali, że ciężka praca i współczucie w stosunku do wszystkich żywych istot 

stanowi obowiązek wszystkich ludzi. Taki przykład w tamtych czasach ustanowiło 

tych dwóch ludzi. 

Gdy słyszymy o Krisznie lub Balaramie, myślimy, że byli po prostu zwykłymi 

synami Jaśody i Dewaki. Takie odczucia reprezentują pospolity ludzki poziom. Ale 

jeśli przyjrzymy się znaczeniu imienia Kriszna, zrozumiemy, że jest to „osoba, która 

jest atrakcyjna dla każdego.” Istnieje też inne jego znaczenie. Możemy powiedzieć, że 

karszajatiti kriszna, czyli że ktoś, kto orze pole to kriszna. Oczywiście, musimy 

rozumieć, że pole, które Kriszna orze to pole waszego serca. Poprzez tę orkę na sercu 

tworzy owoce pokoju i rozdziela wśród ludzi. Kriszna symbolizuje wielką osobistość, 

która zasiała w ludzkich sercach ziarna pokoju i owoce pokoju rozdzieliła wśród ludzi. 

Oto idealny obraz Kriszny, jaki powinniśmy zachować w umysłach. Kriszna zwykł 

rozmawiać z ważnymi ludźmi i mówić im, że właśnie tak myśleli wielcy mędrcy tego 
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kraju. Jest jeszcze jeden tego aspekt. Kriszna podjął święte postanowienie, że swoim 

przykładem na wszystkich ludzi sprowadzi pokój i szczęście. Nie zważając na 

przeszkody napotykane na swojej drodze, zawsze prezentował szczęśliwe i błogie 

życie. Takie było życie Kriszny. 

Miał taką naturę, że promieniował szczęściem niezależnie czy był na polu 

bitwy, czy na cmentarzu, czy na miejscu pełnym spokoju. Była to jego wielka cecha. 

Właśnie dlatego mógł przekazać Ardźunie nauki Gity nawet na środku pola bitwy. 

Słowo gita oznacza pieśń. Śpiewamy tylko w chwilach szczęścia, ale Kriszna śpiewał 

nawet na polu bitwy i promieniał szczęściem. Stale trwał w błogości i stale był 

szczęśliwy. Z tego powodu nazywano go też Sat-ćit-anandą (Bytem-świadomością-

błogością). 

Obecna w nim, jako ludzkiej istocie, boska moc jest dobitniej widoczna w 

Mahabaracie niż w Bhagawacie. W opowieściach Bhagawaty przejawiał po prostu 

pewne dziecinne lile (boskie zabawy), ale w Mahabharacie wykazywał wyjątkową 

kombinację natury ludzkiej i boskiej. Sam oświadczył w Gicie, że będzie przychodził 

od czasu do czasu po to, aby głosić i ustanawiać dharmę. Jest powiedziane, że będzie 

się pojawiał za każdym razem, gdy dharma będzie zanikała. Przychodzi, aby ratować 

dobrych ludzi i karać złych oraz odnowić podupadającą dharmę. 

W tym miejscu powinniśmy pamiętać, czym jest dharma. Jeśli dharma jest 

niezniszczalna, po co miałoby się pojawiać ucieleśnienie dharmy, Bóg? Gdyby 

dharma mogła zaniknąć, tak jak wszystkie inne nietrwałe rzeczy, nie byłaby to w 

ogóle dharma. Dharma nie jest czymś, co może zostać zniszczone lub osłabione. A 

skoro jest niezniszczalna, skąd mowa o dharma sthapanie (ustanawianiu dharmy)? 

Powinniśmy interpretować to jako ustanawianie praktykowania dharmy, a nie 

ustanawianie samej dharmy. To nie dharma upada, lecz jej praktykowanie. 

Tradycyjnie przyjmuje się, że w najwcześniejszym okresie, w krita judze, dharma 

miała wszystkie cztery nogi, a w późniejszej treta judze stała na trzech. Jeszcze 

później, w dwapara judze, stała na dwóch nogach, zaś w obecnej kali judze stoi tylko 

na jednej. 

Z puran i świętych tekstów dowiadujemy się też, że dharma podupadała w 

krita judze i że w treta judze przyszedł Rama, aby ją ochronić i ponownie ustanowić. 

Skoro jednak Rama w tym wieku ponownie ustanowił dharmę, jaki jest sens 

mówienia, że miała ona wtedy trzy nogi? Podobnie w następnym wieku, w dwapara 

judze, dharma znów upadła i wierzymy, że Kriszna przyszedł, by ponownie ją 

ustanowić, a mimo to uważamy, że dharma stała wtedy tylko na dwóch nogach. Jaki 

sens tkwi w mówieniu, że w obecnym wieku dharma straciła kolejną nogę. Chociaż 

Kriszna przyszedł, by ją uratować, w kali judze ma już tylko jedną nogę? Jeśli tak jest, 

cóż wielkiego zrobił Kriszna w dwapara judze dla ratowania dharmy? Te nogi muszą 

być interpretowane jako odnoszące się do praktykowania dharmy. 

Ci awatarzy nie przychodzili w celu ponownego ustanawiania dharmy, gdyż 

dharma nigdy nie uległa zniszczeniu, natomiast praktykowanie dharmy zanikało. W 

kali judze został tylko jeden sposób praktykowania dharmy – jest to namasmarana 

(pamiętanie o Bogu przez Jego imię), dlatego mówimy, że w tym wieku jest tylko 

jedna noga. Człowiek rodzi się na dwóch nogach. Po kilku miesiącach chodzi na 

czterech nogach. Po kolejnych kilku miesiącach wraca do używania dwóch nóg. Gdy 

się zestarzeje, chodzi na trzech nogach, gdyż używa laski. Wszystkich tych nóg nie 
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można nazywać nogami. Są to po prostu podparcia, które w życiu codziennym 

pozwalają mu przemieszczać swoje ciało i wykonywać obowiązki. Są narzędziami, 

które umożliwiają mu prowadzenie życia. Podobnie, z upływem jug wprowadzano 

rozmaite metody w celu praktykowania dharmy. Od czasu do czasu metody te 

nazywano nogami, które pomagają człowiekowi wieść życie. 

Podstawą dharmy jest prawda, a prawda jest czymś trwałym, zatem dharma też 

jest niezmienna. Dzisiaj ludzie nadają jej znaczenie inne niż pierwotne. Kriszna, w 

czasach, kiedy żył, inaczej wyjaśniał znaczenie dharmy. Dzisiaj interpretujemy ją, 

mówiąc, że taka a taka osoba ma prawo być szczęśliwa i taka a taka ma prawo do 

wszelkich wygód. Pytanie na dzisiaj brzmi: dlaczego tylko zamożny człowiek ma 

cieszyć się życiem? Dlaczego jedynie bogaty ma cieszyć się przyjemnościami życia? 

Dlaczego biedny nie może otrzymać bogactwa? Dobra powinny być rozdzielane po 

równo między biednych i bogatych. Te kwestie stanowią to, co dzisiaj nazywamy 

socjalizmem. 

W dzisiejszym socjalizmie istnieje ukryta chęć zapewnienia powodzenia tylko 

pewnego rodzaju ludziom, niechęć w stosunku do innej kategorii ludzi. Ucieleśnienie 

dharmy w ludzkiej postaci, Kriszna, pragnął dobra całej ludzkości. Prawdziwa 

interpretacja dharmy to ta, która ma na widoku pomyślność wszystkich ludzkich 

społeczności we wszechświecie. W tym miejscu możecie utrzymywać, że sam Kriszna 

zachowywał się tak, jak gdyby lubił niektórych ludzi i ich faworyzował, a do innych 

żywił niechęć. Ale tamta sytuacja była tego rodzaju, że Kriszna, który był 

wszechwiedzącym, musiał decydować o pewnych kierunkach działania. Powinniśmy 

przypomnieć sobie, co Kriszna powiedział, gdy Ardźuna w stanie wielkiego 

przygnębienia odmówił wzięcia udziału w bitwie przeciwko własnym krewnym; nie 

chciał ich zabijać, oglądać ich krwi a potem z tą pamięcią zostać władcą. Kriszna 

rzekł: „Zdradzę ci przyszłość Dhritarasztry i jego rodziny. Słuchaj. On ma stu synów, 

ale wszyscy są samolubni. Na tym świecie nie ma miejsca na egoizm, dlatego wszyscy 

muszą zostać zabici. Chociaż Dhritarasztra ma stu synów, nie zostanie ani jeden, by 

odprawić obrządki pogrzebowe, gdy umrze. Dobro i zło, czyli punja i papa, nie są 

czymś, co inni ci dadzą. Są one po prostu bezpośrednim skutkiem wszystkiego, co 

robimy.” Kriszna powiedział tutaj i zgodził się, że w tych okolicznościach walczenie 

w bitwie było właściwą dharmą. Powodem było to, że ci ludzie, Kaurawowie, urodzili 

się, by zniszczyć tę sympatyczną rodzinę. Pomogła w tym destrukcyjnym 

postępowaniu osoba urodzona z niewolnika (Widura). Aby jeszcze dolać oliwy do 

ognia, swoje dołożył Śakuni. Bitwa, która miała się rozegrać, pożar, który miał się 

rozszaleć, był czymś, czego nie można powstrzymać. „Jeśli chcesz uratować świat 

przed zniszczeniem, bitwy nie da się uniknąć. Musisz skorzystać z siły bitwy i strzał. 

Ogień adharmy rozprzestrzenił się i zajął już tak dużo, że do jego ugaszenia nie 

wystarczy tylko zwykły deszcz; można to osiągnąć jedynie silną ulewą. Potrzebna jest 

ulewa strzał.” Kriszna był przekonany, że do powstrzymania tego ognia adharmy 

ogarniającego cały świat niezbędna jest bitwa i grad strzał. 

Dzisiejsza młodzież może nabrać wątpliwości. Kriszna chciał pokoju na tym 

świecie, a jednak zachęcał do wielkiej bitwy, w której zginęło 40 lakhów (4 miliony) 

ludzi. Jak to nazwać: hinsa (przemoc), czy ahinsa (niekrzywdzenie)? Już wtedy 

Kriszna dał stosowną odpowiedź. Powiedział: „Ardźuno! Weźmy przypadek raka na 

ciele. Ten nowotwór przynosi ból całemu ludzkiemu ciału, mimo że sam jest tylko 
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miejscowy. W rakowatej ranie znajdują się bardzo liczne drobnoustroje. Gdy lekarz 

dokona operacji, niewątpliwie zabije miliony tych zarazków. Nie będzie myślał o 

powstrzymaniu się przed operacją, aby ich nie zabijać. Jeśli nie przeprowadzi operacji, 

uratuje drobnoustroje, ale pacjent będzie cierpiał. Dlatego niewątpliwie zabije 

chorobotwórcze zarazki i uratuje pacjenta.” Dalej Kriszna powiedział: „Taka sama 

sytuacja jest w tym dzisiejszym ciele świata. Nowotwór pojawił się w postaci 

Kaurawów, którzy rządzą. Cały świat został rozstrojony i wszędzie teraz panuje 

anarchia. Mamy też upadek dharmy. Wszystkie rodziny, które żyją w pokoju, zostały 

rozbite. Dlatego będę lekarzem współpracującym z Ardźuną. Zoperuję nowotwór 

wykorzystując bitwę Mahabharaty. W tej bitwie, czy operacji, dla dobra świata 

zostanie zabite 4 miliony chorobotwórczych drobnoustrojów. Czy jest to dla świata 

złe, czy dobre?” 

Możemy na to spojrzeć też pod innym kątem; zobaczymy wtedy, że wszelkie 

przywiązania i związki są typu cielesnego. Bóg jest obecny w każdym. Niektórzy 

ludzie cierpią z powodu ich czynów w przeszłości, a niektórzy nie cierpią dzięki 

swoim dobrym uczynkom. Dlatego nie możemy ocenić, co jest dobre, a co złe. Dobro i 

zło zależy od czynów. Ciało wiąże się z ciałem na skutek zależności cielesnych, ale 

takich zależności nie ma między jedną atmą i inną. We wszystkich ludzkich ciałach 

istnieje tylko jedna atma. 

W naszym ciele jest wiele narządów. Chociaż jest ich tak wiele, jeśli jeden 

zachoruje, będziemy gotowi oddzielić go, wyciąć i usunąć. Nie ma nic złego w tym, że 

wycina się i usuwa chorą część ciała. Kriszna wykazuje się tutaj tylko swoim 

autorytetem. 

Bardzo trudno jest rozpoznać i zaakceptować autorytet. Oto mały przykład. W 

szpitalu możecie spotkać bardzo wprawnego i zdolnego lekarza. W swoim środowisku 

może cieszyć się wielkim poważaniem. Decyduje on, że następnego dnia o określonej 

godzinie jakiegoś pacjenta trzeba poddać operacji. Zostaje to ogłoszone na tablicy, a 

rodzina pacjenta poinformowana. Nie trzyma się niczego w tajemnicy. Wszyscy będą 

o tym wiedzieć, a pacjent zostanie przeniesiony do sali operacyjnej. Lekarz dokonuje 

operacji, ale w wyniku jakiegoś nieszczęsnego zbiegu okoliczności pacjent umiera. To 

zdarzenie jednak nie spowoduje przybycia policji i aresztowania lekarza. Jeśli 

natomiast dwóch mężczyzn pokłóci się i jeden z nich niegroźnie zrani drugiego 

brzytwą, policja natychmiast przyjdzie, spisze meldunek i zaaresztuje mężczyznę, 

który zranił. W tym drugim przykładzie mężczyzna nie ma prawa ranić brzytwą, 

natomiast w pierwszym przykładzie lekarz miał prawo przeprowadzić operację i 

dokonać jej nawet publicznie. 

Jeden czyn możemy nazwać pomocą lub dobrym uczynkiem, a inny –

uszkodzeniem lub krzywdą. Weźmy za przykład pacjenta chorego na cukrzycę z raną 

na ręce. Rana może się nie goić i może rozejść się na całe ciało w postaci zgorzeli. 

Przyjdzie lekarz i powie, że aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się schorzenia, 

trzeba usunąć całą rękę. Amputuje rękę i będzie to dobry uczynek dokonany w 

stosunku do ciała. 

W innym przypadku kobieta może nosić bransoletkę na ręce, a złodziej, chcąc 

ją zabrać, decyduje się odciąć rękę i zabrać ją razem z bransoletką. Chociaż złodziej i 

lekarz dokonali tego samego czynu, to co zrobił złodziej jest krzywdą, a to co lekarz – 

dobrym uczynkiem. 
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Gdy małe dziecko nieświadomie wznieci w domu pożar, myślimy, że 

spowodowało wielką szkodę i karzemy je. Ale kiedy Hanuman spalił całą Lankę, która 

prosperowała niczym niebo, nie tylko nie został ukarany, ale traktujemy go jak świętą 

osobę. Jest tak dlatego, że w pierwszym przypadku spalone zostało coś dobrego, a w 

drugim Hanuman spalił sam grzech. Wyrządził szkodę demonom i rakszasom, podczas 

gdy mały chłopiec zaszkodził dobrym ludziom. 

Mamy pełne prawo i siły do usuwania lub promowania demonicznych cech w 

nas. Kriszna podaje rozmaite przykłady sprzecznych sytuacji i ich wewnętrzne 

znaczenie, aby pouczyć nas, czym są dobre czyny. Był on bezinteresowną osobą i 

zawsze pragnął dobra społeczeństwa ludzi. Cokolwiek robił, zawsze było to dobre. Nie 

zrobił nigdy niczego złego. Sam podbił wiele królestw, ale nigdy nie został królem 

żadnego z nich. Oddawał te królestwa innym ludziom. Cokolwiek robił, zawierało to 

jakieś wewnętrzne znaczenie. Wszystkie jego działania były nakierowane na 

nauczanie o wewnętrznym znaczeniu. 

Oto inny przykład. Bitwa trwała osiemnaście dni. Kaurawowie zostali 

pokonani, a Pandawowie tryumfowali. W czasie bitwy Kriszna był woźnicą rydwanu, 

w którym siedział Ardźuna. Po odniesieniu zwycięstwa wrócili do swojego obozu. 

Ardźuna miał ludzką naturę i pozostały w nim jeszcze resztki ego. Jeszcze dzisiaj jest 

w zwyczaju, że od kierowcy samochodu oczekuje się, iż wysiądzie pierwszy i z 

otworzy drzwi właścicielowi wozu, zanim ten wysiądzie. Tamtego dnia, gdy rydwan 

wrócił i zatrzymał się przed namiotem, Ardźuna nalegał, aby Kriszna zsiadł pierwszy i 

otworzył drzwi. Kriszna nie zgodził się. Faktycznie dość ostro zareagował i kazał 

Ardźunie wysiąść pierwszy i wejść do namiotu. Nie rozumiejąc wewnętrznego 

znaczenia polecenia Kriszny, Ardźuna próbował przekonać Krisznę do swoich racji. 

Wiedział jednak, że odnieśli zwycięstwo dzięki Krisznie i bał się, że jeśli dalej będzie 

się z nim spierał, może spotkać go jakieś nieszczęście, dlatego, chociaż z oporami, w 

końcu postąpił tak, jaka kazał mu Kriszna. Zaraz jak Ardźuna wysiadł i wszedł do 

namiotu, Kriszna szybko zeskoczył z rydwanu. Natychmiast po jego skoku rydwan 

stanął w płomieniach. Zaskoczeni Pandawowie, którzy przyglądali się tej scenie, 

pytali, dlaczego rydwan tak spłonął. Kriszna wyjaśnił, że podczas bitwy bohaterzy, 

tacy jak Karna, Bhiszma i inni, słali potężne pociski, a wszystkie on przechwytywał i 

trzymał pod stopami. Gdyby wysiadł pierwszy, pociski eksplodowałyby, zabijając 

Ardźunę i innych, dlatego kazał Ardźunie wysiąść przed sobą. 

Bóg planuje wiele różnych działań, aby ratować swoich wielbicieli. Ci zaś, nie 

rozumiejąc wewnętrznego znaczenia takich działań, myślą, że Bóg stawia przed nimi 

niepotrzebne trudności. Człowiek ma tylko zewnętrzne widzenie, a Bóg ma 

wewnętrzne. Paramatma zawsze dba o dobro swoich ludzi. Cokolwiek Bóg robi, robi 

to dla dobra wielbicieli. Nawet matka, która bardzo starannie wychowała swojego 

syna, gdy ten popełni błąd, ukarze go, dając mu klapsa. Gdy to widzimy, odnosimy 

wrażenie, że matka, która wychowała go z taką troską, miłością i czułością, postępuje 

surowo, bijąc syna. Ale ona bijąc dziecko, czyni to z miłością. Podobnie Bóg, 

uniwersalny ojciec, gdy zachodzi potrzeba, karze swoich wielbicieli z premą, czyli 

miłością. Widząc to, nie powinniśmy myśleć, że Bóg chce karać ludzi. Bóg zawsze 

jest pełen łaski. Nigdy się nie złości. Nie jest surowy, jednak czasami używa 

szorstkich słów. Chociaż same słowa są szorstkie, ale Jego serce jest miękkie jak 

amrita (boski nektar). 
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Musimy zrozumieć ten rodzaj miłości i czułości, które Bóg żywi w stosunku do 

swoich wielbicieli. Przyjemność pochodzi z cierpienia. Powinniśmy zrozumieć, że 

wszelki ból ostatecznie kończy się przyjemnością. Ludzie mogli oglądać boskie cechy 

Pandawów, gdyż ci przez 12 lat przebywali w dżungli i przez kolejny rok kryli się, by 

nie zostać rozpoznani. 

Cały świat mógł dowiedzieć się o głębi oddania Prahlady, ponieważ ten 

pokonał wiele przeszkód i zniósł liczne trudności i kary. Gdy rakszasowie go 

krzywdzili, Prahlada nigdy nie miał łez w oczach i nie okazywał oznak bólu. 

Wypowiadał tylko imię Pana i prosił Go, by przyszedł do niego. Dzięki temu mógł 

przyczyniać się do szerzenia oddania i pokazać innym, co może zdziałać prawdziwa 

wiara i oddanie. Jak świat miałby poznać oddanie i wiarę Prahlady, gdyby jego ojciec 

dbał o niego z czułością i brał go na kolana? 

Zatem, wszelkie cierpienia i trudności, jakie nas spotykają, ostatecznie obrócą 

się w coś, co niesie szczęście i przyjemność. Nawet diament nie osiągnie swojej 

wartości, dopóki nie wyszlifujemy na nim faset. Nawet czyste złoto nie zamieni się w 

piękną ozdobę, jeżeli nie przejdzie wielokrotnych mocnych uderzeń i próby ognia. We 

wszystkich cierpieniach i kłopotach powinniśmy dostrzegać tylko drogi do 

ostatecznego szczęścia. Powinniśmy więc być gotowi na przyjmowanie cierpienia. Nie 

jest właściwe szukanie samego szczęścia, bez akceptacji cierpienia. Od jutra będą 

wam przedstawione tego rodzaju święte treści Mahabharaty i święte nauki Kriszny 

dotyczące zachowania się wielbicieli oraz inne aspekty. Mam nadzieję, że uczniowie i 

studenci będą słuchać, rozumieć i korzystać z tej historii Mahabharaty. Na tym kończę 

ten dyskurs. 
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4. Skromność i posłuszeństwo to cechy Kriszny 
 

Czy wiesz, po co otrzymałeś wzrok i oczy? Czy po to, 

by oglądać wszystko w koło? Nie, na pewno nie. 

Otrzymałeś je, abyś mógł zobaczyć Najwyższego, 

wszechobecną Boskość. 

 

Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy)! 
Dzisiaj nasz kraj potrzebuje idealizmu. Musimy mieć cele w sferze socjalnej i 

politycznej stanowiące ideały, do których będziemy aspirować. Ideałem w dowolnym 

kraju i każdej sferze może być konkretny człowiek. Ale osoba, która mogłaby 

pokierować nami we wszystkich sferach – socjalnej, politycznej, duchowej i 

ekonomicznej – jest wielką rzadkością. Przeglądając naszą historię starożytności, 

zauważymy, że istniała postać, która potrafiła przewodzić i była przykładem ideału we 

wszystkich dziedzinach życia. Tą rzadką postacią był Kriszna. Można go uważać za 

ideał dl całego świata. Musimy jednak włożyć pewien wysiłek, żeby zrozumieć te 

aspekty Kriszny. Jeśli chcemy pojąć te idealne aspekty Kriszny, musimy do pewnego 

stopnia odsunąć na bok boskość w nim i skupić się na ludzkich aspektach jego życia i 

pracy. Jeśli bowiem skupimy się na jego boskim aspekcie, dobrych ludzkich cech nie 

ujrzymy we właściwej perspektywie. Nie będzie też możliwe doświadczenie wielkich 

cech ludzkich, jakie wykazywał, jeśli pozostaniemy w stanie takim, w jakim jesteśmy 

obecnie. Dlatego będziemy musieli cofnąć się w czasie i przejść do okresu, kiedy on 

żył. 

Trudną sprawą jest porównanie czasów i otoczenia, w których Kriszna żył, z 

czasem i otoczeniem, w których my teraz żyjemy. Dzisiaj mieszkańcy tego kraju są 

gotowi oddawać cześć człowiekowi, ale nie są gotowi zrozumieć człowieka. 

Zrozumienie boskiej siły obecnej w ludzkiej istocie jest możliwe tylko wtedy, gdy 

spróbujemy to osiągnąć poprzez ludzką naturę. Jeśli więc dzisiaj chcemy pojąć ludzkie 

aspekty Kriszny, będziemy musieli przenieść się do czasów, kiedy on żył. 

Dla wielu ludzi może nie być to zrozumiałe, ale jeśli przyjrzymy się legendom 

o Śri Krisznie, oczywiste stanie się, że skromność i posłuszeństwo były dwoma 

charakterystycznymi jego cechami. Współcześni ludzie prawdopodobnie będą mieli 

wątpliwości, czy Kriszna w ogóle miał te cechy. Przyczyną takich wątpliwości jest to, 

że postać Kriszny, którą dzisiaj widzimy odgrywaną w kinach i którą opisują 

współczesne teksty, bardzo różni się od stanu faktycznego. Rodzi to wątpliwości. Z 

tego samego powodu możemy mieć wątpliwości, czy w Bharacie w tamtych czasach 

w ogóle spotykało się tak święte ideały. 

Własną historię wypaczamy dla samych pieniędzy i chwilowej przyjemności. 

W rzeczy samej, przeinaczanie tej świętej historii stało się u nas powszechną praktyką. 

Otrzymujemy obraz Kriszny, który ciągle walczył z królami i strącał ich z tronów. 

Myślimy też, że wielbiciele oddawali mu cześć w zaślepieniu. Są to jedyne dwie 

cechy, jakie odnotowujemy. Ale gdy starannie przyjrzymy się treści Mahabharaty 

napisanej przez Wjasę, odniesiemy nieodparte wrażenie, że Krisznę w wielkim stopniu 

charakteryzowały skromność i posłuszeństwo. Faktycznie, zobaczymy, że miał je w 

nadmiarze w stosunku do tego, co powszechnie się przyjmuje. 
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Oto prosty przykład. Pewnego dnia, kiedy bitwa przybrała straszny obrót, 

Karna używał swojej śmiercionośnej broni. Armia Pandawów, nie mogąc znieść furii 

Karny, rozbiegła się na wszystkie strony, a sami Pandawowie doznali poważnych 

obrażeń. Dharmaradźa pośpieszył do swojego obozu. Gdy przyjechał stwierdził, że 

Ardźuna znajdował się w innej części pola bitwy, dlatego w walce nie miał od niego 

wsparcia. Cierpiąc z powodu odniesionych ran, dusił w sobie podniecenie i czekał na 

powrót Ardźuny. Po jakimś czasie przyjechał Ardźuna. Dharmaradźa był w końcu 

ludzką istotą, więc bardzo cierpiał z powodu obrażeń spowodowanych przez broń 

przeciwnika. Nie mogąc znieść bólu, bardzo się denerwował i w tym stanie zaczął 

obwiniać Ardźunę i jego łuk Gandiwę. Popatrzył na Ardźunę i powiedział: „Jaki 

pożytek z twojej Gandiwy i wyrzeczeń, dzięki którym zdobyłeś tę broń? Karna siał 

spustoszenie w naszych szeregach, a ty nie potrafiłeś mu się odpłacić.” 

Zdenerwowanie Dharmaradźy udzieliło się Ardźunie, który wpadł w taką furię, że nie 

mógł się opanować i miał już uderzyć Dharmaradźę Gandiwą. 

W tej krytycznej chwili przyszedł do nich Kriszna. Skromność, jaką wykazał, 

była tak przejmująca, że Pandawowie nigdy później nie mogli jej zapomnieć. Kriszna 

ujął Ardźunę za ręce i błagał go, mówiąc, że w atmosferze bitwy nie powinien 

okazywać bratu nieposłuszeństwa. Następnie podszedł do Dharmaradźy, dotknął jego 

stóp i powiedział, że nie odstąpi od jego stóp, aż ten z głębi serca nie wybaczy 

Ardźunie. Przypomniał Dharmaradźy, że pięciu Pandawów jest jak pięć pran (tchnień 

życiowych). Co stanie się ze światem, jeśli między nimi będą występować takie 

różnice i wieść o nich pójdzie w świat? Nie opuścił obozu, aż nie został zapewniony, 

że Dharmaradźa wybaczył Ardźunie. 

W obliczu niespotykanej pokory i posłuszeństwa okazanego przez Krisznę oczy 

Dharmaradźy zaszły łzami. Powiedział, że Kriszna przejawił te cechy na skutek jego 

głębokiej miłości do Pandawów. Zaraz też podszedł do Ardźuny i, przeprosiwszy za 

kłótnię, prosił, żeby ten zapomniał o wszystkim. Powinniśmy zadać sobie pytanie, 

dlaczego Kriszna postawił się w sytuacji, w której musiał dotknąć stóp Dharmaradźy. 

Otrzymamy odpowiedź, że stało się tak z powodu jego uczucia miłości żywionej w 

stosunku do Pandawów. 

Bóg, na skutek swojej premy (miłości) do wielbicieli, chętnie postawi się w 

każdej nie do przyjęcia sytuacji. Kriszna dowiódł tego w opisanym przykładzie. W 

tym miejscu powinniśmy zastanowić się, czy ludzkie cechy Kriszny są dla nas 

ważniejsze, czy może ważniejsze są jego boskie cechy, które powinniśmy brać za 

przykład. W tym drugim przypadku natychmiast przychodzi wątpliwość, dlaczego, 

skoro jest boską osobą, stawia się w takich sytuacjach. W kontekście społeczeństwa, w 

którym żyjemy, społeczeństwa podupadające w wielu aspektach, powinniśmy zwrócić 

uwagę na ludzkie cechy Kriszny i analizować je. Takie analizy przyniosą nam korzyść. 

Kriszna nigdy nie zmieniał tego, co chciał powiedzieć tylko po to, by zadowolić 

lub zdenerwować innych. Zawsze mówił prawdę, niezależnie czy była dla kogoś 

przyjemna, czy bolesna. Pewnego razu Dharmaradźa chciał przeprowadzić radźsuja 

jadźnię (królewską ofiarę). Wezwał wszystkich braci i powiedział im, że mają mu 

pomóc. Bracia natychmiast zaakceptowali polecenia najstarszego brata, mówiąc, że 

jest właściwą osobą do odprawienia takiej jadźni i że są gotowi do pomocy. 

Następnego dnia wezwał różnych panditów (uczonych) i kapłanów i zakomunikował 

im swój zamiar odprawienia jadźni. Pandici pochwalili tę ideę i również stwierdzieli, 
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że Dharmaradźa jest właściwą osobą do odprawienia takiego obrządku. Powiedzieli 

wiele innych rzeczy, aby go zadowolić. Kolejnego dnia posłał po Dhaumję i Wjasę. Im 

również powiedział o swoim zamiarze odprawienia radźasuja jadźni i prosił o ich 

błogosławieństwa. 

Ale Dharmaradźy nie zadowoliły te aprobaty. Uważał, że Kriszna jest samą 

podstawą wszystkiego. Poprosił Ardźunę, by go sprowadził. Gdy Kriszna się zjawił, 

Dharmaradźa dotknął jego stóp i powiedział mu o swoim zamiarze. Kriszna spokojnie 

i z uśmiechem wysłuchał wszystkiego, co Dharamaradźa miał do powiedzenia. Nie 

zamierzał wyrażać swojej aprobaty tylko po to, by zadowolić Dharmaradźę. Uniósł na 

chwilę brwi i powiedział, by Dharamaradźa porzucił myśl o odprawianiu radźasuja 

jadźni, gdyż jeszcze nie ma prawa tego robić. Dopóki Dharmaradźa nie był 

niekwestionowanym królem tego kraju i istnieli inni królowie, tacy jak Śiśupala, 

Dandawakra, Dźarasandha, i inni, którzy byli równie silni jak on lub silniejsi, nie ma 

prawa odprawiać tej jadźni. Prawo takie nabędzie, gdy zdoła ich pokonać i 

podporządkować sobie. Wynika to z tego, że aby przeprowadzić dowolną jadźnię 

trzeba mieć pewne prawa. Trzeba mieć wielkie bogactwa i szeroką współpracę z 

innymi królami. W tym czasie Dharmaradźa nie mógł liczyć na wsparcie wielu silnych 

królów. W rzeczy samej, dopóki istnieli królowie, którzy nie uważali się za jego 

poddanych i nie byli skłonni pomagać, odprawienie jadźni stworzyłoby ludziom wiele 

rozmaitych trudności. 

Powinniśmy w tym miejscu zastanowić się, dlaczego Kriszna powiedział 

Dharmaradźy, żeby podbił tak potężnych królów jak Śiśupala i inni. Otóż ci królowie 

byli skrajnie egoistyczni i byli gotowi zrobić wszystko, aby utrzymać się przy władzy. 

Wyrządzali wiele krzywd ludowi, by w ostatecznym rozrachunku samolubnie 

zachować posiadłości. 

Kriszna miał na względzie to, że jeśli są królowie, którzy wzdychają do dóbr 

swoich poddanych, których podejście jest egoistyczne, na świecie nie będzie pokoju. 

Uważał takich władców za niepożądanych i że należy ich usunąć. Kriszna powiedział 

Dharmaradźy, że gdy władza jest w rękach ludzi samolubnych, gdy królowie robią 

tylko to, co zaspokoi ich samolubne ambicje nawet kosztem ludu, trzeba ich odsunąć 

od władzy. W jego mniemaniu mieszkańcy danego kraju są niczym narządy ciała 

władcy, a sam władca z punktu widzenia mieszkańców – niczym serce kraju. Związek 

między władcą i jego poddanymi powinien być równie bliski jak ten między sercem i 

ciałem. 

Kraj i ciało są jak przedmiot i jego odbicie. Tak jak jednostka czyni wszystko, 

aby uniknąć zranienia ciała, tak samo gdy coś zagraża krajowi, jego mieszkańcy 

powinni zrobić wszystko, aby zaradzić niebezpieczeństwu. Kriszna, niekierowany 

żadną osobistą motywacją, bardzo jasno stwierdził, że dopóki w kraju istnieją tak 

egoistyczni władcy, kraj nie zazna pokoju ani bezpieczeństwa. Dlatego, jeśli 

Dharmaradźa chce mieć prawo do odprawienia tej jadźni, musi najpierw pozbyć się 

tego rodzaju królów. 

Dharmaradźa przyjął polecenia Kriszny. Z błogosławieństwem Kriszny, zaczął 

od króla Dźasandhy. Udało mu się go pokonać i usunąć z kraju, w czym pomagali mu 

Bhima i Ardźuna. Potem Dharmaradźa zaczął przygotowania do radźasuja jadźni. W 

przygotowaniach i przeprowadzeniu tej rozbudowanej ofiary pomagał mu pod każdym 

względem sam Kriszna. 



28 

Dharmaradźa powierzał każdemu konkretne zadania. Wjasa został głównym 

kapłanem. Ardźuna miał uczestniczyć we wszystkich przygotowaniach. 

Przyjmowaniem gości miał się zająć Sahadewa. Kripaćarja otrzymał zadanie 

rozdawania darów różnym ludziom. Gdy w ten sposób każdy otrzymywał jakieś 

zadanie, także Kriszna stanął ze złożonymi dłońmi i powiedział: „Dharmaradźo, jesteś 

teraz niekwestionowanym królem tego kraju, a ja jestem jednym z twoich poddanych. 

Staję przed tobą, by prosić o przydzielenie odpowiedniego zadania.” 

Dharmaradźa poczuł się trochę urażony. Powiedział, że cały obszar królestwa, 

którym rządził, i wszystkie dobra, którymi się cieszył, były w pełni skutkiem boskiego 

błogosławieństwa Kriszny, dlatego nie jest właściwe, że prosi o powierzenie sobie 

pracy. Kriszna na to odpowiedział, że w obecnej sytuacji Dharmaradźa powinien 

widzieć w nim tylko aspekt ludzki, a zapomnieć o boskim. Dodał też: „Nie powinieneś 

traktować mnie ani jako jednego ze swoich poddanych, ani widzieć we mnie jedynie 

aspekt boskiej atmy.” Wtedy Dharmaradźa stwierdził, że Kriszna może wybrać sobie 

pracę według własnego uznania. Kriszna odrzekł na to, że chciałby służyć wszystkim, 

że chciałby obmywać stopy gości i skrapiać wodą ich głowy. Życzył sobie, aby 

przydzielono mu właśnie takie zadanie. Dalej powiedział, że Dharmaradźa jest 

liderem, a on sam jego zwolennikiem i jako taki chciałby służyć ludziom. 

Kriszna był wszechwiedzącym i wszechmocnym, dlatego powinniśmy znać 

znaczenie jego ofiarowania się do takiej służby i zrozumieć pokorę kryjąca się za tą 

ofertą. Czytając książki lub oglądając filmy bądź spektakle o Krisznie, widzimy, że 

jest on przedstawiany jako w pełni boska osoba i że nie ma w nim nic ludzkiego. 

Kriszna żył w dwapara judze, wiec nam, którzy żyjemy w kali judze, bardzo trudno 

przychodzi zrozumieć jego ludzkie cechy. Jeśli chcemy zrozumieć zachowanie się 

Kriszny, powinniśmy cofnąć się do jego czasów, a nie sprowadzać go do 

współczesności. 

Młodzi ludzie, którzy naprawdę pragną zrozumieć Krisznę jako ideał 

człowieka, muszą przenieść się wstecz w czasie i przyjrzeć się okolicznościom, w 

jakich żył. Był on wielką indywidualnością, która ustanowiła idealny wzór 

postępowania na polu społecznym, politycznym i duchowym. 

Pewnego razu Ardźuna był tak przygnębiony, że gotowił się do samobójstwa. 

Kriszna zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli do tego dojdzie, będzie to haniebny 

postępek i plama na honorze całej rodziny Pandawów. Przyszedł do Ardźuny i błagał 

go, by powstrzymał się od tego czynu. Przekonywał go, żeby tego nie robił. Kriszna 

ochraniał Pandawów jak powieka oka. Robił to w różnych okolicznościach i wybawił 

ich z wielu trudnych położeń. 

Kiedyś udał się w charakterze posła do Kaurawów. Dritarasztra znieważył go i 

powiedział, że ponieważ Pandawowie i Kaurawowie byli braćmi, więc jedna grupa 

braci nie powinna być w żaden sposób faworyzowana. Nawet w tej sytuacji mówił 

Dhritarastrze prawdę, bez strachu czy przymilania się. Powiedział, że przyjaźni nie 

może być między ogniem i wodą. Wyjaśnił, że stale stał po stronie Pandawów, 

ponieważ oni byli ucieleśnieniami dharmy i zawsze jej bronili. Z drugiej strony, 

Kaurawowie byli złymi ludźmi. Kriszna nie mógł pozostawać biernym świadkiem, 

gdy źli ludzie niepokoili tych, którzy prowadzą dharmiczny tryb życia. Dharmaradźa 

był jak głowa ciała, Ardźuna – jak ramiona, Bhima – jak brzuch, Nakula i Sahadewa – 

jak nogi. W tym ciele złożonym z Pandawów Kriszna był sercem. Zatem, bliski 
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związek między Pandawami a Kriszną był jak związek między różnymi częściami 

ciała a sercem. Gdyby Pandawowie, którzy stanowią ciało, nie byli prawdziwi, 

znaczyłoby to, że nie ma w nich serca nazywanego Kriszną. Jeśli nie ma serca 

nazywanego Kriszną, nie ma też ciała nazywanego Pandawami. O tego rodzaju 

bliskim związku między Pandawami a Kriszną mówił bez strachu Kriszna stojąc przed 

zgromadzeniem złych ludzi, którzy mieli zamiar go urazić i znieważyć. Powinniśmy tu 

dostrzec idealny przykład osoby, która chce mówić prawdę niezależnie od 

konsekwencji. 

Nie była to miłość jednostronna. Pandawowie też traktowali Krisznę jak własne 

życie. Tak bliskie wzajemne relacje istniały tylko dzięki premie, jaką Pandawowie 

żywili do Kriszny. 

Rodzaj drzewa, jakie wyrośnie, określa natura nasienia. Zapach wydzielany, 

gdy się komuś odbije, określa rodzaj jedzenia, który ta osoba spożyła. Rodzaj ciastka, 

jaki otrzymacie, określa rodzaj mąki użytej do jego zrobienia. Ludziom niełatwo 

zrozumieć, jak bardzo bracia Pansawowie martwili się o Krisznę, gdy został wysłany 

na pokojowe negocjacje. Sam Kriszna bardzo dobrze zdawał sobie z tego sprawę. 

Bracia Pandawowie, a szczególnie Nakula i Sahadewa, niepokoili się tym, że ich 

starszy brat wysyła Krisznę, Paramatmę, na dwór pełny złych ludzi. Bardzo bali się, 

że ci ludzie mogą wyrządzić Krisznie krzywdę. Do bezpiecznego powrotu Kriszny po 

zakończaniu negocjacji nie wypili nawet łyku wody. Żyli w strachu, oczekując na złe 

wiadomości, i cały czas myśleli o Krisznie i jego bezpieczeństwie. 

Gdy Kriszna wrócił, najmłodszy z Pandawów, Sahadewa, objął go i wyraził 

swój stan następującymi słowami: „Miałem wiele wątpliwości, gdy mojego szwagra 

Krisznę wysyłano na pokojowe negocjacje. Bałem się, że spotka go krzywda. Prawdę 

mówiąc, chciałem prosić, by porzucono pomysł wysyłania go. Pomyślałem jednak, że 

gdy przedstawię swój zamiar, zostanie to uznane za zły omen. Dlatego siedziałem 

cicho. Teraz cieszę się, że Kriszna wrócił cało.” To powiedziawszy, objął Krisznę i 

okazał wielką radość. 

Ponieważ Pandawowie mieli tak głęboką wiarę i uczucia do Kriszny, Kriszna 

także stale ich ochraniał. Więzy premy zawsze wzmacniają istniejący związek Boga z 

jego wielbicielem. Nawet Lakszmi nie mogła przywiązać do siebie Narajany, ale 

związała go prema Prahlady. 

Patrząc na awatara Narasinhę (w połowie człowieka w połowie lwa), 

odczuwamy paniczne przerażenie. W historii Prahlady i Narasinhy możemy zauważyć, 

że gdy Narasinha udzielał Prahladzie darśanu (widzenia), okazywał mu wielką 

dobroć. Ale, że Prahlada zdawał się stać w kącie pełen strachu. Narasinha spojrzał na 

Prahladę i spytał, czy przeraża go straszna postać, w jakiej pojawił się, by ukarać jego 

ojca. Prahlada jednak wyjaśnił, że nie boi się Pana, gdyż jest to najsłodsza postać, jaką 

można sobie wyobrazić. Powiedział, że naprawdę był szczęśliwy, widząc Pana. 

Narasinha zatem spytał, dlaczego się boi. Prahlada odpowiedział, że boi się, iż wizja, 

której dostępuje, lada moment zniknie i zostanie sam. Prahladę prześladowała obawa, 

że Bóg zniknie i zostawi go samego na tym świecie. Chciał prosić Boga, by go nie 

opuszczał. Boska wizja i urok Boga są tego rodzaju, że mogą je docenić tylko Jego 

wielbiciele. Hiranjakaśipu, ojciec Prahlady, ciągle mówił, że Boga nigdzie nie ma. 

Prahlada natomiast powiedział, że Boga możemy znaleźć wszędzie. Dla niego Bóg był 

obecny wszędzie, gdzie Go szukał. Wyraża to upaniszadowe powiedzenie Jad 
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bhawam tad bhawati (jakie odczucia, taki skutek). To, co przeżywacie w myślach, 

wraca do was jako rzeczywistość. 

Dla Boga odprawiamy pudźę (rytuał), oddajemy Mu cześć i staramy się być Mu 

wierni. Dla czyjego dobra wszystko to robimy? Robimy to dla własnego dobra, a nie 

dla Boga. Nasze dobro wynika to stąd, że myśląc o dobrych cechach Boga, sami 

nabywamy takich cech. 

Oto mały przykład. Gdy myślimy o czymś podniecającym, nasze słowa i czyny 

też przejawiają podniecenie. Z drugiej strony, jeśli w głowie mamy smutne myśli, 

nasze zewnętrzne ciało pokaże smutek doświadczany przez umysł. Ale nie musimy 

sięgać tak głęboko. Jeśli pomyślimy o limonie i wyobrazimy sobie jej krojenie, 

stwierdzamy wydzielanie się śliny w ustach. Sok limony w rzeczywistości nie dostał 

się na wasz język. Sama myśl o soku limony sprawia, że cieknie wam ślinka. Gdy 

jedząc myślimy o czymś nieprzyzwoitym, powoduje to pewne mentalne zaburzenie. 

Właśnie dlatego mamy tradycyjną regułę, że gdy ktoś je, nie należy do niego mówić o 

brzydkich rzeczach. A to dlatego, że w chwili, gdy myślimy o czymś, nasze serce 

dostraja się do tej myśli. Jeśli, gdy tutaj tak siedzimy, ktoś krzyknie „skorpion!,” to 

niezależnie czy jest skorpion, czy go nie ma, samo to słowo przyprawi nas o dreszcz i 

uciekniemy stąd. Zatem, myśl, która przychodzi nam do głowy, sprawia, że 

dostrajamy się do niej we wszystkich działaniach. Wynika stąd, że jeśli ciągle 

myślimy o cechach Boga, istnieje szansa, że sami rozwiniemy w sobie te boskie cechy. 

Właśnie w takim kontekście powiedziano: Brahmawid brahmajwa bhawati – 

znający brahmana staje się samym brahmanem. Dlatego też powinniśmy rozwijać 

dobre idee, dobre ideały i dobre myśli. Dzięki temu rozwiniemy w sobie dobro. Nie 

znaczy to, że Bóg gdzieś z daleka słucha naszych modlitw i przyjdzie stamtąd, by 

zniwelować nasze trudności. Wprawdzie w doczesnym świecie, jeśli ktoś uda się do 

osoby u władzy i będzie ją wychwalać, może ona zrobić dla chwalącego coś dobrego, 

ale Bóg nie jest podobny do człowieka na stanowisku. Jego łaska spłynie na was nawet 

wtedy, gdy prosicie Boga tylko w myślach. Dlatego modlenie się do Boga, 

wyśpiewywanie Jego chwały i rozmyślanie o Jego boskich cechach prowadzimy dla 

własnego dobra i w celu nabycia niektórych Jego cech. 

 

Uczniowie i studenci! 

Podejmujecie wiele prób zrozumienia rozmaitych świętych aspektów tekstów 

takich jak Mahabharata, Gita i inne. Jeśli jednak tylko słuchacie o nich i nie stosujecie 

w praktyce poznanych idei, nie będzie z tego żadnego pożytku. Czy pomogą wam 

brindźale (bakłażany) opisane w puranach? Czy nawet bardzo głodny tygrys zje puri 

(rodzaj przaśnego chleba)? Prawdziwy wielbiciel nie myśli o bezwartościowych 

rzeczach, nawet gdy są bardzo atrakcyjne. Jeśli nie ugniecie się w obliczu żadnych 

przeszkód, jakie mogą stanąć wam na drodze, i gdy będziecie mieli wiarę głęboko 

zakorzenioną, możemy stworzyć armię Kriszny. 

Wszyscy musicie podjąć postanowienie, że będziecie mieli niezachwianą wiarę 

i zdecydowanie. Powinniście tego spróbować. To, co uchwyciliście w rękę, jest już 

wasze. Nie wypuszczajcie tego dotąd, aż wasz cel nie zostanie osiągnięty. Cokolwiek 

macie na myśli, już o tym myśleliście. Nie odstępujcie tej myśli dotąd, aż nie zostanie 

spełniona. Bóg, widząc wasze zdecydowanie i oddanie, ustąpi i spełni wasze 

pragnienie, dając to, czego chcecie. Może się też zdarzyć, że zmęczycie się i 
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załamiecie. Dopóki jednak to się nie stanie, nie zmieniajcie zdania. Jest to właściwa 

droga. Niewłaściwe byłoby odstąpienie od postanowienia. 

 

Uczniowie i studenci! 

Mam nadzieję, że cofniecie się nieco w historię Bharatu i przyjrzycie idealnemu 

życiu i przykładowi, który Kriszna nam zostawił. Powinniście przyjąć to za swój cel i 

rozwinąć się w przyszłych obywateli tego kraju. Błogosławię wam i na tym kończę ten 

dyskurs. 
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5. Kriszna zawsze był za pokojem, nigdy za wojną 

 

Czy wiesz, po co otrzymałeś nogi? Czy po to, by 

bezcelowo włóczyć się po wszystkich ulicach i 

alejkach? Nie, dostałeś je, abyś mógł odwiedzać 

świątynię Boga. 

 

Prema swarupy (ucieleśnienia miłości)! 
Powierzchowni obserwatorzy nie uważają Kriszny za osobę kochającą pokój. 

Ludzie na ogół myślą, że on zachęcał do bojów i wojny. Myślą, też, że rozlew krwi, 

który dokonał się w bitwie Mahabharaty, był skutkiem lubowania się Kriszny w 

wojnach. Nie jest to prawdziwy obraz Kriszny. W istocie, on bardzo kochał pokój. 

Jeśli tylko zajrzymy do sanskryckiego tekstu Wjasy, stanie się oczywiste, że w tamtym 

czasie dokładał wysiłków i usilnie starał się zapobiec wojnie między Pandawami i 

Kaurawami, a krajowi zapewnić bezpieczeństwo i pokój. 

Kriszna wyruszył do Hastinapury, aby negocjować pokój. Gdy Durjodhana, 

Duhśasana i inni Kaurawowie dowiedzieli się o zamiarach Kriszny, przygotowali 

przyjęcie i przywitali już na peryferiach miasta. Kiedy nadjechał wielki rydwan, 

skierowano go do bram miasta. Zaraz jak Kriszna wysiadł z rydwanu, przyjęli go 

Durjodhana i Duhśasana informując, że zorganizowano dla niego specjalne powitanie i 

rezydencję. Zaprosili go też na okazjonalny bankiet w pałacu. 

Kriszna, który był samym ucieleśnieniem pokoju, poinformował Durjodhanę i 

Duhśasanę, że przybył tu w charakterze ambasadora, by negocjować pokój i zauważył, 

że dla kogoś, kto przyjechał w takiej roli, nie byłoby właściwe przyjąć tego rodzaju 

gościnności jeszcze przed zakończeniem misji. Powiedział, że chętnie skorzysta z ich 

gościnności po wypełnieniu misji, gdyż wówczas będzie to właściwe. Po tych 

uprzejmych słowach udał się do domu Widury. Dla Widury przybycie Kriszny do jego 

domu było wielką niespodzianką, gdyż nigdy nawet w snach o tym nie marzył. Był 

zachwycony i uznał to za wielkie szczęście. Zaraz też dokonał stosownych 

przygotowań. 

Widura serdecznie przywitał Krisznę i obaj usiedli do posiłku. Potem zasiedli 

do rozmowy. Widura powiedział, że z jego punktu widzenia Kriszna nie powinien 

przyjeżdżać na pokojowe negocjacje do siedziby złych ludzi, którzy mogą wyrządzić 

mu krzywdę. Uważał, że Kriszna, który wie wszystko, nie powinien tu przyjeżdżać. 

Następnie Kriszna stwierdził, że wie, iż Kaurawowie są ludźmi o złych cechach 

i złych zamiarach. Mimo to uznał, że gdy nęka się niewinnych ludzie i zbliża się 

rozlew krwi, każdy odpowiedzialny powinien uczynić wszystko, by zapobiec 

niesprawiedliwości i rozlewowi krwi. Dlatego podejmuje próbę negocjacji. 

Jeśli dobrze przyjrzymy się wewnętrznemu znaczeniu tego, co wtedy 

powiedział Kriszna, stwierdzimy, że jemu rzeczywiście zależało na pokoju i 

bezpieczeństwie ludzi. Zrozumiemy też, że Kriszna naprawdę był osobą miłującą 

pokój, a nie podżegaczem wojennym. Wszystkie te aspekty i postępowanie Kriszny na 

ludzkim poziomie powinniśmy przyjmować jako dotyczące ludzkiej istoty na ludzkim 

planie, a nie istoty boskiej. 
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Wtedy Widura wyraził wątpliwość mówiąc, że żadne pokojowe negocjacje nie 

przyniosą powodzenia, ponieważ on wie, że Kaurawowie mają już wszystko 

przygotowane na wojnę. Wezwali też do gotowości wszystkich, którzy byli z nimi 

związani. Cała broń była gotowa do użycia. W tej sytuacji Widura nie liczył na pokój. 

Kriszna na to powiedział, że zgodnie z dharmą, którą Widura bardzo dobrze 

znał, należy dołożyć wszelkich starań dla ustanowienia pokoju. Musimy wypełniać 

swoje obowiązki niezależnie od spodziewanego powodzenia czy porażki. 

O świcie Kriszna wsiadł do swojego rydwanu i wjechał do miasta Hastinapura. 

Tego dnia miasto było barwne; ulice udekorowano łukami tak, że stanowiły miły 

widok dla oczu. Mieszkańcy Hastinapury wylegli na ulice, by przywitać Krisznę, 

niczym fale oceanu na powitanie księżyca. W takim otoczeniu jechał, uśmiechając się 

i patrząc na mieszkańców miasta. Gdy dojechał do pałacu, stali już tam i czekali na 

niego Durjodhana i Karna. 

Kobiety przynosiły kwiaty, aby obsypać nimi Krisznę. Obsypywano go 

pachnącymi kwiatami z tarasów. W oczach Kriszny, wszystko to zostało 

zaaranżowane przez Kaurawów, aby się mu przymilić. Jednak wszystkie te zewnętrzne 

zachowania ani nie radowały go, ani kłopotały. Wstąpił do pałacu, prowadzony do sali 

zgromadzeń przez Karnę i Durjodhanę. Za Kriszną szedł Kritawarma. Po wejściu do 

sali wszyscy królowie i podlegli władcy wstali i oddali mu cześć. 

Zaraz też przyszedł Dhritarasztra i z pomocą innych podszedł do Kriszny i na 

powitanie objął go. Prowadzony przez Bhiszmę i Dronę przodem przed Kriszną, 

zaprosił go do zajęcia honorowego miejsca. Ale Kriszna nie usiadł, lecz powiedział 

Dronie, że jak sam dobrze wie, byli tu obecni wielce uczeni wybitni maharszi i jogini, 

którzy zebrali się na tym zgromadzeniu, by dowiedzieć się, co stanie się z pokojem i 

pomyślnością kraju; w tej sytuacji nie było właściwe proponowanie honorowego 

miejsca jemu. Bhiszma, zgodnie z zaleceniem Kriszny, wzywał różne osoby i sadzał je 

stosownie do ich ważności. 

Po posadzeniu wszystkich osób Kriszna pokłonił się im i zajął swoje miejsce. 

Gdy zajęli swoje miejsca Durjodhana, Karna, Bhiszma i Drona, podlegli królowie 

pokłonili się zebranym osobistościom i także usiedli. Każdy w tym zgromadzeniu z 

niecierpliwością czekał na to, co Kriszna miał do powiedzenia i z jakim przyjechał 

przesłaniem. To oczekiwanie i chęć nie uronienia niczego sprawiły, że zapanowała 

cisza jak makiem zasiał. Każda osoba na tym zgromadzeniu prawdopodobnie 

wielokrotnie widziała Krisznę, ale mimo to wszyscy patrzyli na niego z wielką uwagą 

i szeroko otwartymi oczami, oczekując z jego strony czegoś bardzo szczególnego. 

Podczas gdy jego kręcone włosy i perlisto-białe zęby przyciągały uwagę ludzi, on 

zwrócił się do Dhritarasztry. 

W pierwszych słowach Kriszna podkreślił, że między Kaurawami i Pandawami 

powinien zapanować pokój. Powiedział: „Niech te dwie rodziny Kaurawów i 

Pandawów pozostaną na zawsze w przyjaźni i ustanowią pokój na świecie i zapewnią 

jego pomyślność. Cały świat chce pokoju i jest to jedyne słowo, na które czeka.” 

Powiedział dalej, że przybył tutaj jako posłaniec i ambasador z nastawieniem 

wynegocjowania pokoju. Nie poprzestał na tym, lecz podszedł do Dhritarasztry i 

powiedział, że wszystko co zostanie postanowione na tym zgromadzeniu, ma dla niego 

wielkie znaczenie i że Dhritarasztra powinien poważnie się zastanowić, zanim 

podejmie decyzję. Pandawowie stracili ojca, gdy byli jeszcze dziećmi. Tak niewinne 
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dzieci wychował Dhritarasztra, więc był odpowiedzialny za ich pomyślność. 

Pandawowie uważali za swoje szczęście to, że mimo iż ich naturalny ojciec nie żył, 

był ktoś, kto okazywał im czułość. 

Kriszna kontynuował: „ Dbałeś o tych adoptowanych synów jak o swoich 

naturalnych i wychowałeś ich. Nie jest właściwe, że okazujesz wrogość dzieciom, 

które sam wychowałeś. Będąc ci posłuszni, przez dwanaście lat przebywali w lesie i 

przez rok nie ujawniali swej tożsamości. Ponieważ powiedziałeś im, że oddasz im ich 

królestwo, gdy po tych latach wrócą, teraz wrócili. Przekażę ci teraz to, co 

Dharmaradźa powiedział mi zanim tu przyjechałem. Prosił, abym ci powiedział, że oni 

pragną przebaczenia, jeśli świadomie lub nieświadomie popełnili jakiś błąd. Zależy im 

tylko na uczuciu Dritarasztry. Powiedział, że twoja miłość i uczucia są dla nich 

ważniejsze niż jakiekolwiek królestwo, które mogą dostać lub nie. Dharamaradźa 

powiedział, że nie ma absolutnie żadnego powodu, aby Dhritarasztra odczuwał 

wrogość do Pandawów. Jeśli zaś są jakieś powody, są gotowi przyjechać i prosić 

Dhritarasztrę o przebaczenie.” 

Gdy słyszymy takie słowa Pandawów, widzimy jak byli dobrzy i święci. 

Widzimy też, że Kriszna, negocjator pokoju, w ogóle nie był zainteresowany 

podżeganiem do wojny. Ludzie, a szczególnie ktoś taki jak wy, powinni zrozumieć jak 

wielki trud podjął Kriszna i jak daleko się posunął, by doprowadzić do pokoju. 

Wszyscy królowie i monarchowie zgromadzeni w sali to słyszeli. Rozważając 

okoliczności tych negocjacji mieli w oczach łzy smutku. Obecnych tam głęboko 

wzruszyły szlachetne cechy Kriszny, który okazał wielki szacunek starszym i głęboką 

miłość do wszystkich. Ale co mogli zrobić w tej sytuacji i w obecności złoczyńców 

Kaurawów? Nikt nie mógł sprzeciwić się temu, co oni robili. Każda osoba ze 

zgromadzenia żywiła dobre uczucia względem Pandawów. 

Kriszna, oprócz negocjacji o pokój, przedstawiał Dhritarasztrze rozmaite inne 

argumenty na korzyść Pandawów. Ale rzecz nie w tym, że Dhritarasztra nie znał 

prawdy i mocy słów Kriszny, ani w tym, że nie rozumiał ich świętości. Wiedział też, 

że jego synowie robili coś złego. Nie miał jednak innego wyjścia. Stał się słabeuszem i 

musiał poddać się niegodziwości swoich synów. Chociaż Kriszna na wiele sposobów 

namawiał go do zaakceptowania pokoju, on nie mógł tego zrobić, gdyż znajdował się 

w otoczeniu swoich złych dzieci. 

Gdy sytuacja stała się nieznośna, Kriszna powiedział do Dhritarasztry: „Gdy 

jakaś osoba nie ma prawa do królestwa, a mimo to chce je mieć, uznawana jest za 

złodzieja.” Znaczenie słowa dhritarasztra to „ten, kto myśli, że królestwo, które nie 

należy do niego, jest jego i korzysta z jego posiadania.” Dalej Kriszna powiedział do 

niego: „Na skutek tego, co robią twoi synowie, cały kraj zostanie rzucony w zamęt i 

rozlew krwi. Zbliża się czas, kiedy niewinne kobiety i dzieci będą uczestniczyć w 

przelewie krwi. Prowadzisz świat do stanu, w którym mędrcy i riszi, którzy na ogół 

przebywają w lesie prowadząc tapas, zostaną wciągnięci do tego rozlewu. Bitwa nie 

ograniczy się do samych Kaurawów i Pandawów. Każdy człowiek królestwa zostanie 

zaangażowany w tę bitwę. Pożar lasu, gdy się rozszaleje, nie myśli o oszczędzaniu 

drzew mango, dlatego, że one dają owoce. Pożar wojny rozleje się na wszystkich 

mieszkańców i wszyscy ci ludzie ulegną spaleniu.” 

Tak tłumacząc, Kriszna radził Dhritarasztrze, by odstąpił od myśli o wojnie. 

Dhritarasztra nie wiedział, jak zachować się w tej sytuacji i co odpowiedzieć, dlatego 
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poprosił o przerwę na odpoczynek. Kriszna, który rozumiał wewnętrzne znaczenie 

tego, że Dhritarasztra zapragnął odpoczynku, wziął go na stronę i wyjaśnił mu tło całej 

tej sytuacji. Potem rozmawiał z nim i pocieszał go. Dhritarasztra powiedział, że 

rozumie, iż jego synowie są złymi ludźmi i że mają złe intencje, ale ponieważ jest ich 

ojcem, nie może postępować wbrew ich życzeniom. 

Kriszna uznał, że jest to okazja, aby powiedzieć kilka ostrych słów. Spytał: 

„Jeśli złe rzeczy pochodzą z naszego ciała, czy je ochraniamy i zachowujemy tylko 

dlatego, że wyszły z naszego ciała? Odchody i mocz pochodzą z naszego ciała; czy ich 

nie odrzucamy i nie czyścimy się? Czy tylko dlatego, że pochodzą z twojego ciała, 

chronisz je i zachowujesz przy sobie?” Dhritarasztra odpowiedział, że odchody i mocz 

są nieożywione, a jego synowie są istotami żywymi. Kriszna ponownie zapytał: „Czy 

zachowujemy i chronimy złe żywe ciała, jeśli rodzą się z nas? Twoi żywi synowie, 

którzy narodzili się z twojego ciała, są jak złe robaki.” Te słowa Kriszny nieco 

zmieniły podejście Dhritarasztry. 

Kaurawowie domyślili się, że Kriszna próbuje przekonać ich ojca do zmiany 

zdania, i planowali pojmać i związać Krisznę, aby już nie mógł wpływać na ojca. 

Widura bał się, że mogą wyrządzić Krisznie fizyczną krzywdę, dlatego starał się 

wyciągnąć go z sali posiedzeń. Ale głównym celem Kriszny było zapewnienie pokoju 

i pomyślności ludności i był gotów poświęcić za to nawet życie. 

Opierając się na tym, co ludzie, nie dostrzegając istoty tych negocjacji, piszą w 

rozmaitych książkach, myślimy, że Kriszna zachęcał do wojny, a nie pokoju. Jest to 

całkowicie błędne rozumienie. Ponieważ w naszym kraju nie ma ludzi, którzy 

chcieliby nawet historyczne zdarzenia przedstawić we właściwej perspektywie, 

jesteśmy skłonni uważać Krisznę, to ucieleśnienie pokoju, za podżegacza wojennego. 

Niestety, ludzie generalnie nie znają sanskrytu, więc nie mogą czytać oryginalnego 

tekstu Mahabharaty, tak jak napisał go Wjasa. 

Jest inny przykład, który można przytoczyć dla zilustrowania pokojowej natury 

Kriszny. Pandawowie zorganizowali zgromadzenie i szykowali się do oddania 

honorów najpierw osobie obdarzanej największym szacunkiem. Chcieli wybrać kogoś 

z zebranych, kogo uznawano za najwyższego. Wielu z obecnych, tacy jak Bhiszma, 

Drona i inni, podpowiadało, że ten zaszczyt należy się Krisznie. Dharmaradźa 

podszedł do Kriszny z zamiarem uhonorowania go. 

W tym momencie Śiśupala, który siedział na sali, wstał i zaczął różnorako 

potępiać Krisznę. Mówił bardzo nieodpowiedzialnie i nie na temat. Siedzący tam 

ludzie z trudem znosili ostre słowa wypowiadane przez Śiśupalę. Przez kilka chwil te 

nieodpowiedzialne słowa wypełniały salę. Ale ta tyrada nijak nie poruszyła Kriszny, 

który stał uśmiechając się. Jednak Śiśupala na tym nie poprzestał. Wołał: „Za jaki 

czyn miałbyś być uhonorowany? Czy za skradnięcie ubrań gopi, gdy się kąpały? Czy 

masz być dzisiaj uhonorowany za ukradzenie masła pasterzom? Podszedł do Bhiszmy 

i kazał mu przestać wygłaszanie pochwał pod adresem Kriszny. Bhiszma zaczął 

oponować, ale Śiśupala natychmiast zaripostował: „Nie bądź arogancki. Zamknij się.” 

W tej nieprzyjemnej i obrazoburczej atmosferze wszyscy zebrani obawiali się, 

że może się zdarzyć coś poważnego i okazywali swoje zatroskanie. Ale Kriszna 

pozostawał całkowicie spokojny i ciągle się uśmiechał. Na twarzy nie malował mu się 

niepokój, wrogość czy strach. Uważał, że wszystko, co się działo za sprawą Śiśupali, 

było skutkiem jego ignorancji. Spośród Pandawów, bardzo rozgniewali się Ardźuna i 
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Bhima. Zauważając ich podniecenie, dał im znak, by się nie niepokoili i spokojnie 

czekali. 

W tym momencie wstał postawny stary Śantau, ojciec Bhiszmy, i powiedział, 

że jedyną osobą na tym zgromadzeniu zasługującą na ten honor jest Kriszna. Wyjaśnił, 

że Śiśupala tak się rozsierdził z powodu zazdrości, którą żywił od czasu ślubu 

Rukmini. Wyzwał Śiśupalę, by wskazał choćby jedną osobę z tego zgromadzenia, 

która zasługiwałaby na to wyróżnienie bardziej niż Kriszna. Każdy król na tym 

zgromadzeniu był już podbity przez Krisznę. Jeśli mowa o dobrych cechach, nikt inny 

nie miał ich lepszych od Kriszny. Jeśli mowa o znajomości Wed i śastr, a nawet 64 

różnych rodzajów sztuki, nikt nie dorównuje w tym Krisznie. Jeśli mowa o 

praktykowaniu dharmy, Kriszna sam jest ucieleśnieniem dharmy. Jeśli mowa o 

bezinteresownej służbie, Kriszna znajduje się na samym czele. Jeśli mowa o premie, 

czyli miłości, cała krew płynąca w ciele Kriszny zawsze wykazuje pokój i miłość. 

Kriszna, który posiada te dobre cechy, jest jedyną osobą w całym zgromadzeniu, która 

zasługuje na ten honor. Śantau ponownie wezwał Śiśupalę, by wskazał kogoś, kto 

zasługiwałby na to bardziej niż Kriszna. 

Wszyscy królowie przytaknęli tym słowom, a Drona i Bhiszma powiedzieli, że 

nie ma nikogo takiego, kto zasługiwałby na ten honor bardziej niż Kriszna. Śiśupala 

bardzo się rozemocjonował i zaczął zachowywać bez opamiętania, ponieważ zbliżał 

się jego koniec. Mówił jak szaleniec i wyzywał Krisznę na pojedynek, pociągając go 

za rękę. Nawet w tej sytuacji Kriszna pozostał nieporuszony i uśmiechnięty. Ale czas 

płynął, a zachowanie Śiśupali stawało się coraz bardziej niedopuszczalne. 

Ardźuna, widząc co się dzieje, ruszył w kierunku Kriszny. Kriszna powiedział 

mu, że nie powinien się denerwować ani martwić tym, co Śiśupala powiedział, 

zwłaszcza że było to zgromadzenie, a nie pole bitwy. Ich dobre imię nie ucierpi przez 

to, co mówi Śiśupala. 

Ale kiedy czytamy współczesne teksty i opisy tamtego zdarzenia, dowiadujemy 

się, że Kriszna bardzo się rozłościł i po prostu rzucił swój dysk w Śiśupalę i zabił go. 

Jest to dalekie od prawdy. W rzeczywistości dla wielu ludzi na tym zgromadzeniu 

dużym zaskoczeniem była pokojowa natura i opanowanie, jakimi Kriszna się wykazał. 

Niezmącona postawa okazana przez Krisznę jako ludzką istotę, gdy był wystawiony 

na tę ciężką próbę, jest kolejnym idealnym przykładem dla świata. 

W kolejnym przykładzie pewien król imieniem Pundarika Wasudewa starał się 

w wielu aspektach naśladować Krisznę. Uważał, że w końcu Kriszna nie był jedynym 

Wasudewą i że on też jest Wasudewą. W tym przekonaniu zachowywał się i ubierał 

dokładnie tak jak Kriszna. Udawał się wszędzie tam, gdzie szedł lub jechał Kriszna i 

mawiał, że jest Kriszną. Zachowywał się jak dokładna kopia Kriszny. Ale na tym nie 

poprzestawał. Wywoływał wiele zamieszania, mówiąc, że to on był prawdziwym 

Kriszną, a faktyczny Kriszna go imitował. 

Przekraczało to wszelkie granice, więc wielu ludzi przychodziło do Kriszny, 

pytając o sens i cel tego wszystkiego. Krisznę wcale to nie niepokoiło i odpowiadał w 

pełni opanowany: „Kto ma prawo powiedzieć, że nie powinienem nosić ubrania 

takiego jak noszę, albo że nie powinienem robić tego czy owego? Jeśli więc ktoś nosi 

dokładnie taki sam ubiór jak ja i wygląda tak samo jak ja, nie mam prawa mu tego 

zabraniać. Każdy ma prawo nosić takie ubranie, jakie wybierze.” Powiedział tym 

ludziom, że w sprawie takiej jak ta, nie należy podejmować żadnych działań. To 
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ludzie, którzy uciekają się do takich imitacji, powinni zrozumieć, że nie powinni tego 

robić i to oni powinni podjąć właściwe kroki. 

Niestety, Pundarika w swoim postępowaniu posunął się jeszcze dalej. Doszło 

do tego, że imitator zaczął opowiadać, iż Satjabhama i Rukmini należały do niego. 

Nawet w tej sytuacji Kriszna był bardzo spokojny i nieporuszony. Powiedział tylko, że 

wtrącanie się do spraw czyjejś rodziny jest niewłaściwe. Stwierdził, że każdy może 

robić ze sobą i swoją rodziną to, co mu się podoba, ale nie powinien wtrącać się do 

rodziny kogoś innego, w szczególności jeśli chodzi o żeńskich jej członków. W ten 

sposób Kriszna ostrzegł naśladowcę, aby zważał w takich sprawach. Kriszna 

interweniował tylko w skrajnych sytuacjach. 

W podobny sposób Kriszna zawsze okazywał doskonałe opanowanie i 

pokojowe nastawienie. Do poprawnej oceny ideałów naszego kraju będziemy mogli 

dojść tylko wtedy, gdy zrozumiemy we właściwej perspektywie idealną naturę i cechy 

Kriszny. Zrozumienie tych aspektów Kriszny jest bardzo ważne dla was, młodych 

ludzi, od których zależy przyszłość tego kraju. Kriszna, prowadząc bezinteresowne 

życie, pragnąc tylko dobra kraju i broniąc ludzi przed królami, którzy ich 

terroryzowali, chciał przekazać królestwo w dobre i uczciwe ręce. Dlatego nigdy nie 

nosił korony, lecz pozostawał niekoronowanym królem, czyniąc całe to dobro. 

Młodzi uczniowie i studenci, jeśli naprawdę chcecie zrozumieć prawdziwą 

naturę Kriszny, możecie to zrobić jedynie przez przeniesienie się w czasie do sytuacji, 

w których on żył i wykonywał swoją pracę w ówczesnych warunkach. Aspektów 

Kriszny nie da się zrozumieć z perspektywy naszych czasów. To, co teraz wam 

mówię, zawiera się w często wypowiadanych przeze mnie słowach: „Możesz oddawać 

cześć obrazowi jako Bogu, ale nigdy nie czcij Boga jako obrazu.” Wszystko, co 

widzicie, powinniście wynosić do poziomu Boga. Możecie więc czcić ten kubek, ten 

stół, czy ten obrus jako Boga. Jednak nie próbujcie poniżać Boga do stanu tego stołu 

czy kubka. Wszystkie rzeczy musicie wynosić do wzniosłego stanowiska Boga. 

Pragnąc zrozumieć ideały, które reprezentował Kriszna, powinniście odbyć 

podróż w czasie i postawić się w okolicznościach, w jakich Kriszna żył. Jeśli 

pozostaniecie tam, gdzie jesteście, i będziecie próbować zrozumieć rozmaite aspekty 

Kriszny, który żył pięć tysięcy lat temu, nie będzie to właściwe podejście. 

Zrozumienie jakiegoś ideału jest możliwe jedynie wtedy, gdy dokona się mentalnej 

podróży do okresu, kiedy żyła osoba demonstrująca ten ideał. 

Oto mały przykład. Jedenastoletni chłopiec został ożeniony z dziewięcioletnią 

dziewczynką. Niestety, chłopiec wkrótce zginął w wypadku. Dziewczynka miała 

zdjęcie chłopca. Dziewczyna dorosła i z czasem osiągnęła wiek 70 lat. Ta 70-letnia 

kobieta, biorąc zdjęcie 11-letniego chłopca mówi, że jest on jej mężem. To 

stwierdzenie w ustach 70-letniej kobiety brzmi śmiesznie. Jej mówienie, że 11-letni 

chłopiec jest jej mężem ma sens tylko wtedy, gdy traktuje siebie jako 9-letnią 

dziewczynkę. Wszak nie 70-letnia kobieta wychodziła za mąż za 11-letniego chłopca. 

9-letnia dziewczynka została poślubiona chłopcu, który miał 11 lat. Zatem, jej 

stwierdzenie ma sens jedynie wtedy, gdy cofnie się w czasie do swojego wieku 9 lat. 

Podobnie, ci z nas, którzy urodzili się we współczesnych czasach i chcą zrozumieć 

ideały Kriszny, będą w stanie to osiągnąć tylko wtedy, gdy cofną się do jego czasów.  

Dotyczy to wszystkich ideałów ukazanych światu – w sferze politycznej, 

ekonomicznej i socjalnej. Docenimy je tylko wtedy, gdy w aspekcie politycznym, 
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socjalnym i ekonomicznym cofniemy się do środowiska i czasu, kiedy żył Kriszna. 

Dlatego młodzi ludzie, tacy jak wy, święty tekst Mahabharaty powinni czytać i starać 

się zrozumieć we właściwej perspektywie. Na skutek naszej głupoty i niezrozumienia 

Mahabharatę traktujemy jako bardzo nieznaczący tekst, porównując ją do 

powszechnie spożywanego pokarmu, takiego jak wada (placuszki). 

Istnieje przysłowie: „Jeśli słuchasz tekstu, musisz słuchać tekstu Mahabharaty; 

jeśli jesz cokolwiek, musisz jeść wady.” To porównanie jest śmieszne. Jeśli chcecie 

zrozumieć poziom, na jakim została napisana Mahabharata, musicie zrozumieć jej 

świętą treść. Ktoś, kto nie potrafi zrozumieć wartości Mahabharaty i jej świętej treści, 

jest ignorantem i głupcem. 

Oto mały na to przykład. Pasterz zebrał swoje owce i kozy i poszedł  paść je do 

lasu. Pewnego dnia, gdy pilnował stada, nastał ulewny deszcz. Spowodował on 

poluzowanie się niektórych kamieni na górze, a te zaczęły staczać się w dół. Pasterz 

zauważył, że jeden z nich jasno błyszczał. To szczególne miejsce było znane ze 

znalezisk diamentów. Ale pasterz nic nie wiedział o diamentach. Wziął ten błyszczący 

kamień, obwiązał go sznurkiem i zawiesił na szyi czarnej kozy. Odtąd błyszczący 

kamień zdobiący czarną kozę sprawiał, że koza ta bardzo przyciągała jego uwagę. 

Często podchodził do kozy i z czułością na nią patrzył. 

Któregoś dnia, gdy pasterz siedział i odpoczywał pod drzewem, w pobliżu 

przechodziła grupa ludzi. Wśród nich była osoba, która znała wartość diamentów, a 

był to handlarz diamentami. Szybko zorientował się on w wartości diamentu 

zawieszonego na szyi kozy. W jego ocenie był warty kilka lakhów (setek tysięcy) 

rupii. Pomyślał, że młody pasterz nie zna wartości kamienia i zaproponował mu 

dziesięć rupii za ten diament. Chłopiec odrzekł, że ten błyszczący kamień na szyi kozy 

wygląda pięknie więc nie zamierza się z nim rozstać. Handlarz diamentami kusił go 

dalej, oferując sto rupii. Pasterz pomyślał, że za sto rupii może kupić sto takich 

kamieni i powiesić na szyjach wszystkich kóz, dlatego zgodził się na oddanie 

kamienia za sto rupii. 

W rękach pasterza, który nie znał wartości diamentu, kamień był szczęśliwy, 

bezpieczny i w dobrym stanie. Ale w chwili, gdy dostał się ręce handlarza, a ten 

pomyślał, że zdobył cenną rzecz, kamień nagle rozsypał się na wiele kawałków. 

Posypanie się wielu kawałków kamienia na ziemię wielce zdumiało handlarza. Zaraz 

jednak diament eterycznym głosem wyjaśnił mu, że dopóki znajdował się w rękach 

osoby, która nie znała jego wartości, był zadowolony, ale gdy osoba, która znała jego 

wartość zapłaciła tylko sto rupii, w obliczu tego niesprawiedliwego postępku jego 

serce rozpadło się na kawałki. 

Podobnie jak z diamentem jest też z boskością. Jeśli ktoś nie rozumie boskości, 

nie ma znaczenia jak się rzeczy mają, ale gdy znamy naturę boskości i będziemy 

porozumiewać się z nią i tanio handlować, czy dostąpimy łaski Boga? Jak łaska Boga 

miałaby przyjść do nas, gdy nie prowadzimy się dobrze? Zatem, jeśli, znając wielkość 

i wartość ideałów Kriszny, nie wcielamy ich w życie, popełniamy poważny błąd. Gdy 

ktoś przebywa z wami, uważacie go za zwykłego człowieka i dopiero gdy zobaczycie 

coś nadzwyczajnego, przypisujecie mu boskość. Gdy już uznacie boskość, powinniście 

dołożyć wszelkich wysiłków, by przestrzegać boskich nakazów. Gdy czytamy o 

żywotach awatarów (zstąpień boskości) i gdy słuchamy ich historii, powinniśmy 

przyswajać sobie ich ideały i stosować je w praktyce. Tylko wtedy będzie to reakcja 
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na boskość. Wykształceni ludzie nie powinni tylko czytać tekstów, które wpadają im 

w rękę, bez odbicia w praktyce. W Mahabharacie powinniśmy rozumieć ludzkie 

aspekty Kriszny. Mam nadzieję, że zrozumiawszy tę prawdziwą postać Kriszny, 

będziecie też naśladować ideały Kriszny. Tego wam błogosławiąc kończę ten dyskurs. 
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6. Mahabharata zawiera wiele cennych nauk 

 

Czy wiesz, po co otrzymałeś ręce? Nie po to, abyś 

ciągle wkładał nimi pożywienie do ust. Dostałeś je po 

to, aby odprawiać Panu pudźę z kwiatami.  

 

Uczniowie i studenci! 

Nie jest nam łatwo zrozumieć poziom, na którym działa Paramatma, ponieważ 

znajdujemy się na ludzkim poziomie. Gdy zrozumiemy, że poziom, na którym operuje 

boskość, jest różny i wyższy od zwykłego ludzkiego, na którym wszyscy 

funkcjonujemy, pojawi się możliwość wzniesienia do poziomu, na którym możemy 

próbować zrozumieć boskość. 

Do wykonania dowolnej pracy na tym świecie potrzebny jest pewien porządek i 

dyscyplina. Praca bez dyscypliny nie przyniesie dobrych skutków. Na doczesnym 

planie pewien stopień dyscypliny jest niezbędny. Światem rządzą przepisy prawa. Aby 

kontrolować siebie i podporządkować się prawu, niezbędna jest dyscyplina. 

Panowanie nad sobą jest jak tapas (wyrzeczenia). Życie, w którym nie ma dyscypliny i 

kontroli, któregoś dnia zawiedzie i podupadnie. Jeśli do słowa tapa, czyli do tapasu, 

podejdziecie z niewłaściwej strony, otrzymacie pata, czyli upadek. Musimy dostrzec 

prawdę, że ludzką naturę powinniśmy kontrolować i stawiać jej ograniczenia. 

Pięć żywiołów, które składa się na ziemię, także podlega pewnym prawom. 

Nawet ogromny ocean podlega pewnym prawom i ograniczeniom. Ludzkie życie jest 

tylko częścią świata, dlatego też musi być ograniczane. Jakieś regulacje są niezbędne 

tak w stosunku do premy (miłości), jak do wrogości czy gniewu. Pokazał je nam 

swoim życiem Śri Kriszna. Tradycją naszego kraju stało się przyjmowanie opowieści 

Mahabharaty za idealne przykłady. Ponieważ ten rodzaj szacunku i tradycji przyszedł 

do nas z czasów Wed, mieszkańcy tego kraju zawsze chętnie korzystają z okazji 

słuchania takich opowieści. Musimy też akceptować i analizować ludzką stronę 

awatarów, takich jak Kriszna, oraz studiować opowieści o nich i wprowadzać je w 

życie. 

Był to dzień karttika bahula trajodaśi (13 dnia księżycowego miesiąca karttika 

przypadającego na przełom października i listopada). Święta ziemia Kurukszetra leży 

w pobliżu miasta Panipat. Na tej świętej ziemi armia Kaurawów ustawiła się w szyku 

bojowym. Armii tej przewodził przypominający lwa człowiek w białym turbanie 

siedzący teraz w białym rydwanie zaprzęgniętym w białe konie. Tym wiekowym 

człowiekiem przypominającym lwa był Bhiszma. Odprawił on trzysta aśwamedha jag 

(ofiar konia). 

Naprzeciw nich uformowała się armia Pandawów, której przewodził Bhima. 

Gdy Pandawowie zobaczyli potężnego Bhiszmę na czele armii Kaurawów, przepełnił 

ich strach. Bali się, że spotka ich jakaś tragedia. Rozlegały się bojowe dźwięki z 

konch. Konie rżały a słonie głośno trąbiły. Rozwinięto flagi symbolizujące rydwany 

obu armii. Jasno błyszczała broń obu armii. 

W tej atmosferze jakby znikąd nadjechał rydwan i zatrzymał się w środku 

między armiami. Widać było, że w rydwanie siedzi przybity i zniechęcony człowiek. 

Była tam też druga osoba, która zachęcała go i poklepywała po plecach. Byli to 
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Ardźuna i Kriszna – najlepszy z ludzi i najlepszy wśród bogów, zasłużenie 

wyróżniony człowiek i najwyższy awatar, odpowiednio. 

Powinniśmy w tym miejscu zauważyć, że awatar zstąpił ze swojego wysokiego 

piedestału do poziomu najlepszego z ludzi, który zasługiwał na otrzymanie nauk, i 

uczył tę ludzką istotę i dodawał jej odwagi. Po kilku chwilach Kriszna zszedł z 

rydwanu i ruszył w kierunku rydwanu Dharmaradźy. Nie wiadomo, co wtedy Kriszna 

powiedział Dharmaradźy, ale widać było, jak Dharmaradźa zdejmuje zbroję i broń i ze 

złożonymi rękami idzie w kierunku Kaurawów. 

Gdy Kaurawowie to zobaczyli, zaczęli głośno krzyczeć. Myśleli, że 

Dharmaradźa idzie, by w imieniu Pandawów poddać się i prosić o pokój. Widok ten 

natomiast bardzo zaniepokoił Ardźunę i Bhimę. Nie znali szlachetnych myśli i uczuć, 

jakimi kierował się Dharmaradźa. W następnych kilku minutach Kriszna podszedł i 

dał znak Ardźunie i Bhimie, aby poszli za bratem. 

Mimo zmieszania i podekscytowania posłuchali polecenia Pana i poszli w ślady 

Dharmaradźy. Ten, z braćmi postępującymi za nim, podszedł do Bhiszmy. Bhiszma, 

patrząc na braci, rozumiał, co myśleli i poznał szlachetne idee, jakimi kierował się 

najstarszy z nich, dlatego w duchu wychwalał Dharmaradźę. 

Pandawowie podeszli do Bhiszmy i, nazywając go dziadkiem, powiedzieli: 

„Gdy straciliśmy ojca, opiekowałeś się nami i wychowałeś nas. Niestety, dzisiaj 

musimy z tobą walczyć. Prosimy o twoje pozwolenie na tę walkę.” Bhiszma głęboko 

się wzruszył, widząc, że nawet w obliczu tej strasznej bitwy Dharmaradźa chciał 

wypełnić swój dharmiczny obowiązek i przeszedł całą tę drogę, by dostać jego 

pozwolenie. 

Bhiszma objął Dharmaradźę i powiedział: „Bardzo cieszę się, że nawet na polu 

bitwy przestrzegasz dharmę. Odniesiecie zwycięstwo w tej bitwie, ponieważ działacie 

zgodnie z dharmą. Dharmo rakszati rakszitah – dharma chroni tych, którzy chronią ją. 

Ochraniacie dharmę, dlatego dharma ochroni was i zwycięstwo będzie po waszej 

stronie.” 

Zaraz potem do Bhiszmy podeszli Bhima, Ardźuna, Nakula i Sahadewa, by 

także otrzymać jego błogosławieństwa. Następnie przeszli do Dronaćarji, dotknęli jego 

stóp i powiedzieli: „Jesteś guru, a my twoimi uczniami. Niestety, nastał tak zły czas, 

że uczniowie muszą dzisiaj walczyć z nauczycielem. W tej sytuacji błagamy cię o 

błogosławieństwo.” Dronaćarja docenił w tym właściwe postępowanie i także objął 

ich i pobłogosławił, życząc zwycięstwa. W taki sposób Kriszna pokazywał właściwe 

postępowanie. Czy my, ludzkie istoty, stosujemy się do jakichś reguł i kodeksu 

postępowania? 

Dlaczego ten wszechmocny i wszechwiedzący Kriszna poddawał się wszystkim 

tym kłopotom i troskom? Czy robił to dla siebie, z egoistycznych pobudek? Wszystko 

to robił dla innych i w celu promowania pokoju. Chciał pomagać i wspierać tych, 

którzy liczyli na jego łaskę i wsparcie. Bóg przechodził wiele trudności dla dobra 

wielbicieli z powodu miłości do nich. Ponadto, gdy wpajał Ardźunie Gitę, ten 

wielokrotnie wyrażał wątpliwości i popadał w przygnębienie. Kriszna podjął się tej 

jogi, aby umożliwić Ardźunie, człowiekowi, pokonanie napotykanych przeszkód, 

nabranie odwagi i pójście dalej. 

Na ogół myślimy, że na Gitę składa się wiele nauk, które pomagają nam podjąć 

wyrzeczenia i kierują na duchową ścieżkę. Nie jest to poprawne rozumienie. 
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Powinniśmy wiedzieć, że Gita daje nam nauki, które pomagają prowadzić życie 

codzienne i radzić sobie w napotykanych sytuacjach. 

Kriszna dowodził prawdy, że nasze duchowe życie i życie doczesne nie są 

czymś oddzielnym. Pokazał, że nasze życie codzienne jest blisko powiązane z życiem 

duchowym. Wykazał potrzebę harmonizowania i istnienie związku myśli, słów i 

czynów człowieka. Głosił, że umysł człowieka jest bardzo ważny dla jego dobrych 

myśli. Aby mógł te myśli przekazywać światu, bardzo ważne jest jego słowo. Aby 

słowa znalazły odbicie w działaniach, równie ważne są jego czyny. 

Wielu ludzi powiada, że Bóg nic nie poradził, by zapobiec wojnie i że powinien 

użyć swojej sankalpy (woli). Trzeba jednak zauważyć, że Kriszna nie chciał dla dobra 

ludzkości wykorzystywać bezpośrednio swojej boskiej mocy. Żył tak jak ludzka istota 

i chciał używać normalnych ludzkich metod do kierowania różnymi akcjami. 

Na świecie istnieją tysiące ludzi, którzy chętnie demonstrują duchowe aspekty 

w sposób łatwy do zrozumienia. Istnieją wielcy ludzie, którzy pomogą wam łatwo 

pojąć esencję Wed. Czy brakowało królów, którzy zgromadzili bogactwa i rządzili 

królestwami? Dokąd teraz odeszli ci królowie i królestwa? Czegóż to nauczyli świat? 

Także dzisiaj mamy licznych ludzi, którzy nauczają i powiadają, że esencji Wed 

można nauczyć się na skróty, ale jest tylko niewielu ludzi, którzy stosują je w 

praktyce. 

Wszystkie takie osoby i nauki, które oni głoszą, są tylko czymś w rodzaju 

drogowskazów. Drogowskaz w najlepszym przypadku może wam powiedzieć, że jeśli 

pojedziecie daną drogą, dojedziecie do takiego a takiego celu, a jeśli wybierzecie inną 

drogę, osiągniecie inny cel. Jednak wyboje i przeszkody na konkretnej drodze czy 

ścieżce zrozumieją tylko ci, którzy wybrali się w podróż. Drogowskaz nie może wam 

powiedzieć niczego o wzlotach i upadkach. Można mówić o krorze (10 milionach) 

rzeczy, ale samym mówieniem nie da się wcielić w życie nawet jednej z nich. 

Powinniście praktykować to, co mówicie, i dawać przykład innym. Powinniście 

nastawić się na pełne stosowanie w życiu tego, co mówicie i słyszycie. 

Sami wiecie, jaka sytuacja panuje w tym kraju. Dzisiaj wszystkie aspekty 

naszego życia wypełnia wrogość, niesprawiedliwość i strach. Młodzi uczniowie i 

studenci są jedynymi ludźmi, którzy mogą wykorzenić to zło. Jesteście do tego zdolni. 

Powinniście starać się zrozumieć święte ideały zawarte w naszych świętych tekstach. 

Duch poświęcenia, który zawsze przenikał życie mieszkańców tego kraju, znajduje się 

w krążącej w was krwi. Pandawowie wiedli w tym świętym kraju życie, które stanowi 

idealny wzór do naśladowania. Byli oni liderami we wszystkich aspektach – 

politycznym, etycznym, moralnym i wszystkich innych. 

Gdy Dharamaradźa, Ardźuna, Bhima i inni znajdowali się w innym miejscu 

pola bitwy, syn Ardźuny, Abhimanju, został zwabiony do padmawjuhy (labiryntu w 

kształcie kwiatu lotosu). Jego matka ostrzegała go, mówiąc, że sytuacja w tym czasie 

groziła wielkim niebezpieczeństwem. Przypomniała mu, że jego małżonka jest w 

ciąży, wuj Kriszna jest nieobecny, a jego w tym czasie pociąga bitwa. Mówiła, że 

zanim pójdzie walczyć powinien poważnie się zastanowić. Gdy matka w ten sposób 

błagała Abhimanju, by nie szedł walczyć, on, ponieważ pochodził z rodziny słynącej z 

odwagi i nosząc ducha poświęcenia we krwi, upraszał matkę o pozwolenie pójścia na 

pole bitwy. Powiedział do niej: „Próbujesz powstrzymać mnie przed pójściem tam, 

zamiast powiedzieć, abym okazał się lwem i skoczył w wir walki.” 
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Matka sama była heroiną, wiec rozumiała wielkość bohaterstwa Abhimanju. 

Pomyślała, że jeśli pozwoli mu pójść, postąpi źle, jeśli powstrzyma go, też będzie źle. 

Znalazła się w sytuacji, w której nie potrafiła podjąć decyzji. Możecie sobie 

wyobrazić, co ludzie dzisiaj zrobiliby w takiej sytuacji. Przeklinaliby Boga, wołając: 

„O okrutny Boże, dlaczego postawiłeś mojego syna w takim położeniu!?” Ale ta 

bohaterska matka pobłogosławiła syna, mówiąc, by szedł i zapewnił zwycięstwo na 

polu bitwy. Ten rodzaj jej błogosławieństwa jest bezprzykładny. Powinniśmy zadać 

sobie pytanie, czy dzisiaj jakakolwiek matka w taki sposób pobłogosławiłaby syna. 

Każda część Mahabharaty zawiera idealną dla nas naukę. Ideały 

demonstrowane przez Pandawów i nauczane przez Krisznę nawet dzisiaj są 

niezmiernie ważne dla ludzi naszego kraju. Jak mówiłem wczoraj, gdy Kriszna 

przyjechał na negocjacje pokojowe i został poproszony przez Durjodhanę o przyjęcie 

gościnności, odpowiedział, że przybył z misją i że nie ma prawa przyjmować ich 

zaproszenia dopóki nie zakończy tej misji. Do czasu zakończenia misji nie chciał 

przyjmować gościnności proponowanej przez Durjodhanę i udał się do domu Widury. 

Ponieważ w tamtych czasach w sprawach politycznych negocjacji przestrzegano 

takich reguł postępowania, negocjacje takie zawsze były najwyższej klasy. Dzisiaj, 

gdy przyjeżdżają ambasadorzy z innych krajów, prosto z lotniska zabiera się ich do 

Radź Bhawanu (Rządowego Pałacu) i, jeszcze zanim zaczną się negocjacje, organizuje 

się dla gościa proszony obiad i inne rodzaje goszczenia. Jeśli w obecnej sytuacji 

naszego kraju przyjmiemy i będziemy w praktyce stosować ideały pokazane w 

Mahabharacie, nasz kraj z pewnością rozkwitnie. U nas jednak przyjmuje się po 

prostu, że Mahabharata pełna jest ludzi, którzy są podżegaczami wojennymi. To 

niedobrze. 

Mahabharata jest idealnym tekstem dla ludzi miłujących pokój. Lile (boskie 

zabawy) i opowieści Bhagawaty nie są tak ważne jak nauki i moralność przedstawione 

w Mahabharacie. Dopóki jesteśmy ludzkimi istotami i musimy żyć jak ludzie, nie 

możemy zrozumieć i naśladować dzieł boskości. Akceptować i naśladować musimy 

czyny dokonane przez Boga w ludzkiej postaci. 

Gdy ich rydwan stał pomiędzy armiami, Ardźuna różnorako błagał Pana o 

oświecenie. Przyjmował jako prawdę wszystko, co Kriszna powiedział i co miało 

wsparcie w śastrach (pismach wedyjskich). Ponieważ jednak był zwykłą ludzką istotą, 

nie mógł zrozumieć boskości Kriszny, dlatego prosił o dar zdolności zrozumienia 

znaczenia tego, co usłyszał. Prosił o wielką wizję boskości Kriszny. Chciał też, aby 

Kriszna usunął słabości obecne w jego umyśle i ciele. Nalegał, aby zwykłej ludzkiej 

istocie takiej jak on okazał litość i uwznioślił ją. Błagał Krisznę z pokorą i oddaniem. 

Kriszna, widząc pragnienie i szczerość Ardźuny oraz przekonany o jego 

oddaniu, powiedział mu, że zwykłe ludzkie oczy nie mogą postrzegać boskiej formy. 

Następnie dotknął czoła Ardźuny i stwierdził, że oko mądrości, którym go obdarzył, 

pozwoli mu widzieć Pana. Dzięki temu dotknięciu Kriszny w Ardźunę wstąpiło oko 

mądrości. Ten dar otrzymał tylko z łaski, a nie dzięki zasługom. Kriszna dał mu go w 

akcie łaski. 

Tym okiem mądrości zobaczył, że całe stworzenie zawiera się w tej boskiej 

wizji. Wszystkie żywe istoty – ludzie, zwierzęta i owady – były częścią tej wizji. 

Zrozumiał, że Kriszna jest odpowiedzialny za całe stworzenie. Krisznę postrzegał w 

każdej najmniejszej cząstce. Gdy Ardźuna zamknął oczy, boską wizję miał we 
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wszystkich kierunkach. Powiedział Krisznie, że nie ma dość siły, by dłużej znosić tę 

wizję i że zobaczył w niej jego wielkość i boską moc. 

Ardźuna padł na twarz przed Kriszną. Był przytłoczony odniesionym 

wrażeniem. W ekstazie zaczął śpiewać i powiedział: „Jak mam cię, Kriszno, poznać? 

Jesteś mniejszy niż najmniejsza rzecz na tym świecie i jesteś większy niż największa 

rzecz na tym świecie. Jesteś samą podstawą 84 lakhów (setek tysięcy) rodzajów dźiw 

(istot żywych) obecnych na tym świecie. Jesteś nieskończenie wielki; nie da się cię 

porównać nawet do największej rzeczy na tym świecie. Jesteś źródłem wszystkiego, 

co można zobaczyć. Oddaję się teraz tobie i bez zadawania pytań uczynię wszystko, 

co każesz.” 

Awatar jest zdolny w każdej chwili zrobić wszystko, ale nie zawsze 

demonstruje swoje moce. Przejawi te moce, gdy wymagają tego wyjątkowe 

okoliczności, a łaską taką obdarzy jedynie zasługującą na to osobę. Chociaż tacy 

awatarowie od tysięcy lat pojawiali się w tym kraju i chociaż nasi ludzie obcowali z 

nimi, ludzie ci nie zrozumieli w pełni wszystkich ich aspektów. 

Powinniśmy zastanowić się nad powodami, z których Pan bez formy przyjmuje 

ludzką postać i przebywa wśród ludzi. Ta istota bez formy przychodzi pod postacią 

człowieka, aby żyć wśród ludzi, dawać przykład i ustanawiać ideały dla ludzkich istot 

oraz przekazywać wszystkie potrzebne im nauki. Wielu ludzi w swojej ignorancji 

niewinnie pyta, dlaczego awatar, który dysponuje wszystkimi mocami, naraża się na 

wszelkie kłopoty i dlaczego toleruje spotykany wszędzie głód i cierpienie. Mając 

wszystkie moce, powinien w jednej chwili wyeliminować cierpienia. Jeśli takie 

pytanie ma jakiś sens, pojawia się pytanie, dlaczego awatar miałby w ogóle 

przychodzić w ludzkiej postaci? Awatar może pozostać jako boskość bez formy i 

wszystko to zrobić ze swojego stanowiska. W stosownym czasie i w pewnych 

warunkach i okolicznościach musi jednak być wykonane to, co ma być wykonane, i 

pewne akty muszą się dopełnić na ludzkim poziomie. 

Dla działań naprawczych niezbędne są pewne rzeczy, więc oczekiwanie, że bez 

nich awatar po prostu usunie cierpienie, jest głupie. Przede wszystkim powinniście 

postarać się dobrze wykorzystać mentalne i fizyczne zdolności, którymi zostaliście 

obdarzeni. Jak skorzystacie z boskich mocy, gdy jesteście tak leniwi, że nie używacie 

tych zdolności? Przypuśćmy, że z boskiej łaski otrzymaliście jedzenie i picie oraz 

moce Pana. Przejawem wielkiego lenistwa jest myśleć, że skoro Bóg dał wam na 

talerzu dość pożywienia, pomoże wam także w przeniesieniu tego pożywienia do 

żołądka. Na to przeniesienie Bóg dał wam ręce, poczucie smaku i usta. Powinniście 

dobrze je wykorzystać. Jeśli nie potraficie wykorzystać narządów, którymi zostaliście 

obdarzeni, jeśli nie potraficie wykorzystać umysłu i mentalnych sił, którymi zostaliście 

obdarzeni, lepiej jest umrzeć niż żyć w takim stanie. Bóg przychodzi w ludzkiej 

postaci, aby pokazać nam, jak można dobrze użyć tych mentalnych i fizycznych 

zdolności oraz narządów. 

Ważnym zadaniem awatara jest uczenie należytego używania myśli, słów i 

czynów. Awatar przychodzi, by pokazać właściwe korzystanie z narządów, zależnie 

od warunków panującym w kraju i w otoczeniu. Mam nadzieję, że tu w Bharacie, w 

kraju, który jest jak niebo na ziemi, święte teksty Bhagawaty i Mahabharaty dostarczą 

wam dobrych przykładów na właściwe wykorzystanie możliwości i zdolności, w które 

zostaliście wyposażeni. 
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Diwja atma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy), chłopcy i dziewczęta! 

Powinniście starać się w jakimś stopniu opanować narządy zmysłów, by nie 

stać się ich niewolnikiem. Mam nadzieję, że opanowując zmysły, staniecie się 

idealnymi obywatelami i reprezentantami naszej starożytnej kultury. Musicie 

zrozumieć i na co dzień praktykować ideały pokazane w Mahabharacie oraz 

wyciągnąć nauki z bliskich relacji Pandawów i Kriszny, które wyraźnie pokazano w 

tym tekście. Mahabharata nie jest zwykłym tekstem – stała się znana jako piąta Weda. 

Każda osoba w Mahabharacie ma pewne moce, które przypisuje się Bogu. Nie 

są to osoby, które urodziły się jako zwykli ludzie. Ponieważ nie są zwykłymi ludźmi, 

każdy ich czyn jest czynem przykładnym. Posiadają oni nadludzkie moce, dlatego 

wszystko, co robili, należy traktować jako idealny wzór. Właśnie dlatego tekst ten 

porównuje się do Wed. W następnych dniach usłyszycie więcej historii z 

Mahabharaty. Dowiecie się jak Kriszna odstawił na bok swoją boskość i jako ludzka 

istota uczył ludzi właściwego zachowania. Mam nadzieję i błogosławię wam, abyście 

przyswoili sobie te nauki i wcielali je w życie, wyrastając na pożytecznych i zacnych 

mieszkańców tego kraju. 
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7. Dobrej i spokojnej śmierci pożądają wszyscy 

świątobliwi ludzie 
 

Czy wiesz, po co dostałeś inteligencję? Nie po to, 

abyś gromadził bogactwa. Zostałeś obdarzony 

inteligencją, abyś mógł zrozumieć, że wszystko, co 

widzisz wokół to zjawisko bardzo krótkotrwałe i 

przemijające. 

 

Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy), uczniowie i studenci, 

chłopcy i dziewczęta! 
Człowiek jest jak nasienie. Tak jak nasienie kiełkuje, staje się rośliną i w końcu 

drzewem rodzącym owoce, tak samo człowiek powinien wzrastać, rozkwitać kwiatami 

pokoju i rozprowadzać te kwiaty po całym świecie. Są dwa aspekty ludzkiego życia. 

Jeden odnosi się do zapewnienia środków do życia, a drugi – do ostatecznego celu 

życia. Pierwszy ściśle wiąże się ze światem materialnym, a drugi – ze światem 

duchowym. Ale dzisiaj człowiek rozwija swoje zdolności w pierwszym aspekcie, aby 

się wyżywić, ale nie potrafi poszukiwać celu swojego życia. Świat duchowy i 

materialny świat codzienny nie mogą pozostawać dwoma oddzielnymi światami. Gdy 

mówimy o zdolności do dostosowania się do tego świata, rozumiemy, że jest to 

zdolność zapewniania ciału wszystkich wygód. Wszystko to, co robimy na tym 

świecie, co widzimy wokół siebie i co robimy, aby utrzymać ciało w zdrowiu, nazywa 

się zdolnością odnoszącą się do tego świata. Krótko mówiąc, jest to zdolność związana 

ze światem zewnętrznym. 

Istnieje drugi aspekt, który możemy umownie nazwać światem wewnętrznym. 

Niestety, dzisiaj od momentu wstania z łóżka do chwili ponownego położenia się, 

wszystkie nasze wysiłki są nakierowane na rozwijanie możliwości odnoszących się do 

tego zewnętrznego świata. Wszystko, co robimy, ma związek z codziennym życiem i 

tym, co widzimy wokół siebie. Jednakże, nie można myśleć o świecie powszednim 

bez myślenia o świecie wewnętrznym czy duchowym, tak jak nie możemy rozwinąć 

zewnętrznego widzenia bez wsparcia od widzenia wewnętrznego. Teksty religijne 

wszystkich kategorii uczą, jak rozwijać to widzenie wewnętrzne. Większość 

religijnych tekstów zawsze niosło metody i ścieżki odnoszące się do duchowego 

świata. 

Bhagawad Gita nie czyni różnicy między widzeniem wewnętrznym i 

zewnętrznym. Mówi, że oba trzeba analizować razem. Ten duchowy tekst uczy, że 

niezależnie czy nacisk kładziemy na widzenie zewnętrzne, czy wewnętrzne, 

ostateczny cel jest ten sam. Istnieje małe opowiadanie, które przytacza się jako 

przykład na tę relację. Kobieta idąc w towarzystwie niesie na głowie dzban z wodą. 

Czuje się całkiem swobodnie, rozmawiając i żartując. Niemniej, bardzo zważa na 

dzban z wodą. 

Analogicznie jak w tym przykładzie, żyjąc w normalnym świecie i lekko 

traktując przyziemne aspekty, musimy jednocześnie bardzo zważać na aspekty 

duchowe. Nie możemy o nich zapominać. Niezależnie jaką podejmiecie pracę czy 

zadanie, jeśli macie uwagę zwróconą na boskość, Bóg zadba o was. 
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Oto inny przykład. Matka układa dziecko do snu. Gdy dziecko zaśnie, ona idzie 

na pierwsze piętro i zajmuje się swoją pracą. Cały czas jej uwaga skierowana jest 

jednak na dziecko i myśli o chwili, gdy dziecko się przebudzi. Nawet gdy zajęta jest 

pilną pracą, zważa na dziecko i gdy tylko usłyszy jego płacz, pobiegnie do niego. Nie 

przystaje, by zastanowić się, w jakiej radze (melodii) i tali (tempie) dziecko płacze. 

Tak jak matka, rzucając prace, biegnie natychmiast, gdy usłyszy płacz dziecka, tak 

samo Pan, gdy człowiek woła Go z głębi serca, opuści swoje miejsce, nawet gdy jest 

zajęty, i przyjdzie wielbicielowi z pomocą. Bóg nie pyta, jaką ścieżkę obrał wielbiciel, 

jakie bhadźany śpiewał itp. Weźmie pod uwagę tylko szczerość jego wołania. 

Bóg jest wszechmocny i potrafi zmiękczyć nawet kamienne serca, jednak tego 

nie robi. Ale człowiek posiada niezbędne siły, by skorygować swoją ścieżkę przez 

puruszarthy (cele życia: dharmę, arthę, kamę i mokszę, czyli prawość, bogactwo, 

pragnienia i wyzwolenie). Dlatego Bóg oczekuje od człowieka skorygowania swojego 

myślenia własnym wysiłkiem. Człowiek nie powinien ciągle mówić tylko o mocach 

Boga, lecz zbadać własne możliwości i wykorzystać je do naprawy swojej postawy. 

Gdy Bóg wchodzi między ludzi, zachowuje się jak ludzka istota, rozumie 

psychologiczne podstawy ich zachowania i znajduje sposoby zmiany umysłów i serc 

ludzi. 

Trwała bitwa Mahabharaty. Bhiszma był w bardzo złym nastroju. Dziewiątego 

dnia wojny do Bhiszmy przyszli Duhśasana i Durjodhana i pytali, dlaczego 

praktycznie codziennie ponosili porażkę za porażką i nawet jednego dnia nie 

świętowali zwycięstwa. Bhiszma uświadamiając sobie, że służył królowi, powiedział: 

„Rozumiem wasze trudne położenie. Jutro przyniosę wam zwycięstwo.” Duhśasana 

zasugerował Bhiszmie, żeby zamiast próbować odnieść zwycięstwo w wojnie 

schwytali i zabili Pandawów. Bhiszma obiecał, że zanim następnego dnia wzejdzie 

słońce, zabije Pandawów. 

Pandawowie dowiedzieli się o zamiarze Bhiszmy i uznali, że przyrzeczenie 

tego rosłego starego człowieka rzeczywiście zostanie dotrzymane. Niemniej, nie mieli 

wyboru, dlatego przygotowywali się na śmierć z rąk tego wielkiego człowieka, który 

ich wychował. Wieść ta dotarła też do Draupadi. Z przerażenia nie mogła jeść ani 

spać. 

Nastała ciemna noc. Kriszna miał też swoją role do odegrania w tym dramacie. 

Zastanawiał się, jak zaprząc puruszarty do działania i zmienić nastawienie ludzi. 

Bhiszma zdał sobie sprawę, że złożył obietnicę w stanie podekscytowania. Był w pełni 

świadomy wielkości Pandawów i ich cech, dlatego targały nim wątpliwości. Nie mógł 

nic jeść i chodził z miejsca na miejsce. Kriszna, jako boska osoba, wiedział, co się 

dzieje po obu stronach i znał ich trudności. 

Draupadi, przewidując straszną przyszłość, przyszła do Kriszny, dotknęła jego 

stóp i usiadła. Kriszna powiedział: „Siostro, nie denerwuj się. Rób, co możesz, a resztę 

zostaw mnie.” Chociaż otrzymała takie zapewnienie, będąc kobietą, dalej 

denerwowała się. O północy, gdy wszyscy spali, Kriszna przyszedł do Draupadi i 

powiedział: „Pójdź za mną i nie zadawaj pytań.” Było ciemno i znajdowali się na polu 

bitwy. Draupadi nie chciała, by ją ktoś rozpoznał, dlatego okryła się. 

Na polu bitwy nie było budynków; wszyscy mieszkali w małych 

prowizorycznych namiotach. Ale miejsce, gdzie mieszkał Bhiszma, było całkiem 

przestronne. Tej nocy Bhiszma zastanawiał się, jak ma spełnić złożoną obietnicę i 
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zabić prawych i dobrej natury Pandawów, którzy ponadto byli bardzo dzielni. Chodził 

nerwowo w swoim namiocie. Kriszna dostrzegł dobrą sposobność w rozterce 

Bhiszmy. Dał znak Draupadi, aby zdjęła i zostawiła obuwie, gdyż obuwie bogatych 

kobiet w tamtych czasach było bardzo głośne i dało się je słyszeć z dużej odległości, i 

aby poszła i upadła do stóp Bhiszmy. Tak jak kazał Kriszna, Draupadi zostawiła buty, 

okryła się i szybko weszła do namiotu, upadła do stóp Bhiszmy i błagała o uratowanie 

życia jej mężów. 

Ponieważ Bhiszma miał dobre cechy, bez zastanowienia zareagował 

pobłogosławieniem jej słowami: „Obyś długo żyła jako sumangali (mężatka z żyjącym 

małzonkiem)!” Zapewnienie pochodzące od Bhiszmy, że długo pozostanie sumangali, 

było dla Draupadi zupełnie wystarczające. Bhiszma złożył obietnicę, że zanim wstanie 

dzień zabije Pandawów i jednocześnie zapewnił Draupadi, że przez długi czas będzie 

sumangali, a teraz musiał wybierać czy wypełni jedną, czy obie obietnice. 

W chwili, gdy zobaczył, że osobą, którą w ten sposób pobłogosławił, jest 

Draupadi, dostrzegł sprzeczność obietnic i popadł w skrajną rozterkę. Którą z nich ma 

spełnić? Spytał Daraupadi, kto podsunął jej ten plan działania, gdyż z pewnością sama 

w środku nocy nie mogła wymyślić tak doskonałego planu.  

W tym momencie wszedł Kriszna, główny architekt całego planu. W rękach 

niósł zawiniątko. Bhiszma wyraził radość na widok Kriszny i powiedział, że to on 

wymyślił ten plan, aby uratować swoich wielbicieli, i że tylko on mógł wybawić nawet 

jego z tej sprzecznej sytuacji. Zauważywszy zawiniątko w rękach Kriszny, spytał, co 

ono zawiera. Po rozwinięciu zobaczył, że są tam buty Draupadi. Bóg, okazując łaskę i 

miłość do swoich wielbicieli, gotów jest nie tylko pomagać im, ale jeśli zajdzie 

potrzeba, nawet nosić ich buty. W obliczu tej nadzwyczajnej łaski Kriszny, oczy 

Draupadi zaszły łzami. Spytała: „Nie dość, że zatroszczyłeś się o nasze życie? Nie 

dość, że wymyśliłeś plan uratowania moich mężów przed śmiercią, czekającą ich 

następnego dnia? Czy musiałeś nieść moje buty, które nie mają żadnej wartości?”  

Czy Kriszna robił to wszystko jako Bóg na ziemi? Robił to, by pokazać, co w 

razie potrzeby jeden człowiek winien uczynić dla drugiego. Tylko człowiek może 

pokazać zależności, jakie powinny istnieć między ludźmi. Dlatego Kriszna 

zachowywał się jak ludzka istota. Pokazał, że prema (miłość) jest samą podstawą 

życia człowieka. 

Bhiszma w pełni rozumiał tę lilę (boską grę) Kriszny i doszedł do wniosku, że 

cokolwiek zrobi, Pandawom nie może stać się żadna krzywda. Niemniej, nie próbował 

wycofać się z obietnicy, gdyż zawsze trzymał się prawdy. Następnego dnia udał się na 

pole bitwy z mocnym postanowieniem spełnienia danej obietnicy. Tego dnia odbyła 

się zaciekła bitwa, a armia Pandawów rozbiegła się na wszystkie strony. Jednakże, 

dzięki boskiej łasce Kriszny, Pandawom nic się nie stało. Nadszedł wieczór i wtedy 

padł Bhiszma. Kriszna musiał odegrać ten dramat, aby pokazać, że fizyczne i mentalne 

moce człowieka nie są ważne. Prawdziwymi mocami są boskie moce. 

Dzień, w którym padł Bhiszma był dziesiątym dniem bitwy. Od tego dnia do 

osiemnastego dnia bitwy Kriszna organizował różne zdarzenia na polu bitwy, a 

Bhiszma w tym czasie leżał na łożu ze strzał, które sam sobie przygotował. Po 

ostatnim dniu bitwy zwycięscy Pandawowie przyszli do Bhiszmy.  

Bitwa w tamtym czasie miała własne reguły i kodeks postępowania zgodny z 

epoką. Bitwa Mahabharaty odbyła się 3138 lat przed przyjściem Chrystusa. Wojna, w 
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której Bhiszma brał udział trwała dziewięć dni, a okres, przez który leżał na łożu ze 

strzał, obejmował 58 dni. Razem stanowiło to 67 dni. Po tym czasie Pandawowie i 

Draupadi poszli odwiedzić Bhiszmę i otrzymać jego darśan.  

Bhiszma, leżąc na łożu ze strzał, okazał Pandawom głębokie uczucie i udzielił 

im nauk, które odtąd znane są jako Śantiparwan (Pokój – rozdział Mahabharaty). Gdy 

Bhiszma prawił o kodeksie postępowania w nawiązaniu do pokoju w tym 

Śantiparwanie, w pewnym momencie Draupadi przyszła jakaś myśl, co spowodowało, 

że wybuchła głośnym śmiechem i zwróciła tym uwagę wszystkich obecnych. 

Pandawowie uznali to zachowanie za wielce niestosowne; nie podobało się im to, że 

Draupadi w ten sposób śmiała się w obecności starszych. Bhiszma był 

wszechwiedzący i znał myśli, jakie chodziły po głowach Pandawów. Aby dać 

Pandawom właściwe wyjaśnienie, Bhiszma przywołał do siebie Draupadi, 

pobłogosławił ją i powiedział, że jeszcze długo pozostanie sumangali. Zauważywszy, 

że ona nie robi niczego bez uzasadnionego powodu, poprosił ją, żeby wyjaśniła 

mężom, dlaczego się śmiała.  

Draupadi zwróciła się do Bhiszmy z wielkim szacunkiem i pokorą. 

Powiedziała: „W czasie, gdy byłam upokarzana na dworze Durjodhany, nawet nie 

wspomniałeś o żadnym kodeksie postępowania. W czasie, gdy moi mężowie przez 

dwanaście lat przebywali na wygnaniu w lesie i przez rok musieli żyć incognito, też 

nie głosiłeś żadnego kodeksu postępowania. Teraz zaś uczysz Śantiparwy Pandawów, 

którzy są samymi ucieleśnieniami dharmy. Dlaczego teraz uczysz tego ludzi, których 

nie trzeba uczyć? Tego należało nauczyć Durjodhanę i jego wspólników. Taka myśl 

przyszła mi do głowy, dlatego roześmiałam się. Ale nie tylko to. Owego dnia na tymże 

dworze Dharmaradźa przegrał w kości, potem ponownie przegrał, gdy jako stawkę 

oddał siebie. W końcu w tej grze postawił mnie. Wtedy to postanowiono, że 

Pandawowie pójdą do lasu a ja zostałam poniżona. Czy było to zgodne z dharmą? 

Jesteś ucieleśnieniem dharmy i prawego postępowania. Czy uważasz, że tamtego dnia, 

po przegraniu siebie Dharmaradźa miał prawo zaoferować mnie? Zostałam wydana za 

pięciu mężów, dlatego należałam do nich wszystkich. Czy było prawe, gdy tylko jeden 

z mężów postawił mnie w grze? Co się stało z deklarowanym przez ciebie 

przestrzeganiem prawego postępowania?” 

Dalej mówiła: „Po drugie, Dharmaradźa zaoferował mnie w zastaw po tym, jak 

przegrał siebie. Nie miał prawa tego robić. Jeszcze tamtego dnia pytałam, czy 

Dharmaradźa przegrał najpierw siebie i potem postawił w grze mnie, czy najpierw 

postawił mnie, a potem przegrał siebie. Wtedy mi nie odpowiedziałeś. Co się wtedy 

stało z twoim prawym postępowaniem? Dzisiaj, gdy nie ma w ogóle takiej potrzeby, 

nauczasz wszystkiego tego Pandawów. Jest to doprawdy śmiechu warte i dlatego 

wywołało u mnie śmiech.” 

Ponieważ Bhiszma znajdował się na granicy życia i śmierci, fakt że Draupadi 

tak gwałtownie przedstawiała swoje argumenty i zadawała niewygodne pytania, 

zmartwił nawet Dharmaradźę. Ale Bhiszma roześmiał się głośno i pochwalił Draupadi 

za zadanie takich pytań. Stwierdził, że odpowiedzi na nie mają duże znaczenie dla 

nadchodzącego wieku kali. Kazał Pandawom uspokoić się i powiedział: „Przez wiele 

lat służyłem królom i grzesznikom, żywiąc się tym, co dawali. Dlatego wszystkie 

prawa i cała dharma zostały we mnie pogrążone. Dzięki strzale z ręki twojego męża, 
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która ugodziła mnie, cała zła krew wypłynęła ze mnie i objawiła się dotąd zakryta 

dharma, a ja nauczam potrzeby właściwego postępowania.”  

Z Śantiparwy wygłoszonej przez Bhiszmę powinniśmy wyciągnąć naukę, że 

jeśli ktoś promuje się dzięki pieniądzom zdobytym nieuczciwie, to dobro w nim 

zostanie zakryte złą krwią. Właśnie w tym kontekście Kriszna nauczał, że naczynie, w 

którym gotujecie, artykuły użyte do gotowania i samo pożywienie powinny być 

czyste. 

W tym dialogu Bhiszma uczy świat, że w spożywanym jedzeniu może tkwić 

zło. Z pożywienia, które przyjmujemy, przychodzą myśli. Za rodzącymi się w nas 

myślami idą czyny. Czyny przynoszą nasze dobro i nasze zło. Po udzieleniu tych nauk 

Pandawom Bhiszma oddał życie. 

Dzień wcześniej był pomyślnym dniem, gdyż tego dnia słońce zaczyna swoją 

drogę ku północy. Dzień ten nazywa się też ratha saptami (7 dnia księżycowego 

miesiąca). Dzień poprzedzający śmierć Bhiszmy był świętym dniem. W tym dniu 

wszyscy Pandawowie przyszli do niego, a on odprawił rytuały dla swoich przodków. 

Następnego dnia opuścił ciało. Ale zgodnie z naszymi pańćangami (rocznikami 

astrologicznymi) przyjmujemy, że Bhiszma zmarł w dniu ekadaśi (11 dnia miesiąca 

księżycowego) i nazywamy ten dzień Bhiszma ekadaśi. Nie jest to zgodne z faktami. 

Dzień, w którym Bhiszma zmarł, był asztami (ósmym dniem ubywającego księżyca), a 

przewodnią gwiazdą – Rohini (Aldebaran). Kriszna także urodził się pod Rohini. 

Zatem, Bhiszma zmarł w dniu podobnym do dnia urodzenia Kriszny. 

Był to też dzień początku bardzo pomyślnego okresu w roku. W tamtym czasie 

uznawano go za bardzo korzystny dla śmierci. Bhiszma czekał 58 dni na dzień, gdy 

słońce rozpocznie swoją wędrówkę w kierunku północy. Cały ten czas rozmyślał o 

Panu i czekał na właściwy czas, by umrzeć. Tym sposobem Bhiszma uczył świat, że 

moment śmierci jest ważniejszy niż moment urodzenia. Bardziej pożądane jest, by 

umrzeć w pomyślnym dniu, niż w takim dniu się urodzić. Jeśli ktoś umiera w ten 

sposób, będzie miał dobre kolejne narodziny. 

Dzisiaj wszyscy chcemy dobrego urodzenia, ale nie dbamy o dobrą śmierć. 

Wewnętrznym znaczeniem dobrego urodzenia jest możliwość dobrej śmierci. 

Powinniśmy zrozumieć prawdę, że cała nasza sadhana (praktyki duchowe) nie ma na 

celu przyjemnego życia, lecz dobrą i spokojną śmierć. Wszyscy wielcy święci i jogini 

modlą się o łatwą i dobrą śmierć oraz o umożliwienie łatwego połączenia się z Panem. 

My także powinniśmy starać się o ten ostateczny cel połączenia z boskością. Takie 

nauki płyną z Śantiparwy. Mam nadzieję, że zrozumieliście je i będziecie stosować je 

w praktyce. 
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8. Człowiek powinien rozwijać wewnętrzne widzenie 
 

Czy wiesz, po co otrzymałeś usta? Czy po to, byś wypowiadał 

rozmaite słowa? Nie. Zostałeś nimi obdarzony, abyś mógł 

wyśpiewywać chwałę Pana. 

 

Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy)! 
Dzisiaj człowiek chętnie wsłuchuje się w wieści nadchodzące ze wszystkich 

stron świata. Myśli, że jego misją jest wiedzieć o wszystkim, co się dzieje, ale nie 

próbuje słuchać tego, co przychodzi z jego wnętrza. Osoba, która nie potrafi 

zrozumieć własnej natury, nie osiągnęła niczego. Wszystko, czego uczy się w procesie 

edukacji, najwyraźniej służy jedynie zapewnieniu środków do życia. Stało się to 

powszechne i stanowi mentalną iluzję. Jest to czymś, co nie ma wartej wzmianki 

podstawy. Kriszna otwarcie krytykował tego rodzaju postawę. Takie pragnienia 

zasadzają się na przywiązaniu i nienawiści. Przywiązanie i nienawiść powszechnie 

występują u ludzi, którzy myślą, że są inni niż otoczenie. Dopóki ktoś myśli, że 

określony samochód, dom czy ziemia należy do niego, dopóty będzie u niego 

przywiązanie do tego, o czym myśli, że należy do niego, a będzie żywił niechęć do 

rzeczy, o których myśli, że nie należą do niego. Człowiek nie ma zdolności 

rozróżniania rzeczy, które należą do niego i tych, które do niego nie należą. W 

ludzkim ciele znajduje się wiele narządów – samo ciało składa się z tych wielu 

organów. Jeśli którykolwiek z tych narządów zostanie zraniony lub uszkodzony, całe 

ciało odczuwa ból. Dlatego też człowiek jednakowo traktuje wszystkie te narządy. 

Pragnie dobra wszystkich narządów ciała. 

Podobnie, łaska i życzliwość Stwórcy spływają na równi na wszystkie istoty 

żywe i materię nieożywioną, które posiadają guny (cechy) – sattwiczną, radźasową i 

tamasową. Gdy światło jednej lampy pada na grupę białych kawałków szkła, zostaje 

odbite w wielu kierunkach, a my myślimy, że ich światło pochodzi z różnych źródeł. 

Jeśli to samo światło padnie na liczne kolorowe szkła, wyda się nam, że składa się z 

różnych barw. Jeśli natomiast to samo światło padnie na ziemię, nie zobaczymy go, 

gdyż ziemia blokuje i pochłania światło. 

Tak samo jest z łaską Iśwary (Boga). Gdy Jego łaska spłynie na osobę 

sattwiczną, będzie ona rzęsiście świeciła. Gdy ta sama łaska spłynie na osobę o 

cechach radźasowych, sprawi, że rozwinie ona liczne doczesne pragnienia. Gdy zaś 

łaska ta spłynie na osobę o cechach tamasowych, nie dość, że nie będzie miała na nią 

wpływu, to jeszcze może stracić na blasku. 

Tak jak fasety brylantów rozpraszają światło, rzucając je we wszystkich 

kierunkach, tak wielkość Kriszny była rozpraszana we wszystkich kierunkach. Gdy 

tniemy i szlifujemy fasety na diamencie, jego wartość wzrasta. Podobnie, kultura 

Bharatu wzrastała wraz z przechodzeniem przez próby i gromadzeniem 

doświadczenia. Im więcej jej doświadczamy, im więcej się uczymy o naszej kulturze, 

tym intensywniej przychodzą do nas nowe idee. Świętość nauk Kriszny będziemy 

poznawali coraz lepiej, jeśli potraktujemy je jako klarowne i trwałe nauki kierowane 

do różnych ludzi. 
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Gdy chcecie usunąć kolec ze stopy, będziecie musieli użyć do tego innego 

kolca. Nie możecie w tym celu użyć siekiery. Aby naciąć diament, potrzebujecie 

diamentu. Podobnie, aby zrozumieć ludzką istotę, musicie użyć zasadniczych cech 

ludzkiej istoty. Kriszna, który urodził się jako jogeśwara (mistrz jogi), zszedł do 

poziomu ludzi, gdy nauczał Ardźunę, który był najlepszym wśród ludzi i nosił swoją 

broń – łuk Gandiwę. Kriszna potraktował Ardżunę tak, jak człowiek traktuje innego 

człowieka. Już w pierwszym dniu bitwy Dhritarasztra spytał Sandźaję, kto zostanie w 

niej zwycięzcą. Sandźaja odpowiedział: „Tam, gdzie znajduje się Pan Jogeśwara i 

gdzie w jego obecności jest Ardźuna z bronią w ręce gotowy do działania, tam będzie 

zwycięstwo, dobro, pomyślność i wszystko, co najlepsze.” Ten bliski związek może 

zrozumieć tylko Ardźuna, najlepszy z ludzi, i Kriszna, najlepszy z awatarów. Ardźuna 

reprezentuje tutaj najbardziej zasłużonego spośród ludzi. 

Jeśli więc chcecie zrozumieć nauki Kriszny, musicie stać się albo najlepszymi z 

ludzi, albo przynajmniej osobą, która zdobyła prawo ich zrozumienia. Ardźuna miał to 

prawo, ale był także najlepszym z ludzi, dlatego otrzymał darśan Uniwersalnego 

Boga. Powinniśmy też dostrzec prawdę kryjącą się za faktem, że ta boskość, będąc 

związana z wszechświatem, jest też czymś z natury obecnym w każdej ludzkiej istocie. 

Widzieliście wiele drzew. Niektóre wielkie drzewa bardzo okazałe, mają wiele 

odgałęzień i wyglądają jak jakieś wielkie mieszkania, Na przykład, figowiec 

bengalski, czyli banian, ze swoimi licznymi gałęziami jest potężnym drzewem, ale 

wiemy, że jego nasiona mają bardzo małe wymiary, takie jak ziarna gorczycy. Czy 

prawdą jest, że tak wielkie drzewo zawiera się w tak małym nasieniu, czy jest to nasze 

złudzenie? Nie, nie jest to złudzenie. To prawda. W jakiej postaci widzimy to 

nasienie? Jest to znikomo mała forma. Gdy umieścimy to maleńkie nasienie w ziemi, 

będziemy nawozić i podlewać, wykiełkuje, urośnie i stanie się wielkim drzewem. Z 

tego drobnego nasienia pochodzą owoce, kwiaty i liście. Zatem, gałęzie, owoce i liście 

nie są różne – wszystkie są częściami tego samego nasienia. 

Wszystko, co widzicie na tym wielkim drzewie wszechświata, pochodzi z 

jednego nasienia – nasienia boskości. Podobnie, w waszym ogromnym ciele istnieje 

znikomo małe ziarno nazywane aspektem atmy. Gdy zajmiecie się tym ziarnem, 

odżywicie je i pozwolicie rosnąć i rozwijać się, ono pokaże wam boską formę 

wszechświata. Ale gdzie powinniśmy umieścić to ziarno, jak je ochraniać i pomóc mu 

wyrosnąć na wielkie drzewo? Czy możemy umieścić to ziarno na dłoni i podlewać je? 

Czy stanie się drzewem? Nasienie stanie się drzewem tylko wtedy, gdy umieści się je 

w glebie i właściwie podlewa. Ale nawet umieszczone w ziemi nie stanie się drzewem, 

jeśli zasypiecie je zbyt głęboko lub zbyt płytko. Analogicznie, jeśli w glebie serca 

umieścimy nasienie imienia Boga i będziemy je podlewać wodą premy (miłości), 

wyrośnie ono na dobre drzewo. 

Boską wizję Wiśwawirata (Uniwersalnego Władcy) opisuje się jako postać 

składającą się z tysięcy głów, nóg i rąk. Skąd wzięła się taka wizja Wiśwawirata? Jest 

to po prostu powiększona wersja tego, co znajduje się wewnątrz nas. Gdy otwieram 

oczy, widzę wiele tysięcy głów, ale gdy mam zamknięte oczy, nie widzę ani jednej 

głowy. Gdy mam otwarte oczy, widzę nie tylko te tysiące głów, ale też tę ścianę, to 

okno, wszystkie te zdjęcia i wszystko inne wokół siebie. Gdy wyjdzie się na zewnątrz i 

popatrzy z otwartymi oczami, widzi się góry, niebo, rzeki i odległe pola. Ale dlaczego 

nie widzimy nawet małej mrówki w całym tym stworzeniu z chwilą zamknięcia oczu? 
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Z otwartymi oczami widzimy całe stworzenie, a z zamkniętymi nic z niego nie 

widzimy. Stąd wnosimy, że całe to stworzenie pochodzi z naszego wzroku. Gdy mamy 

zdolność widzenia, istnieje stworzenie, gdy go nie mamy – nie ma stworzenia. Tak jak 

dzięki widzeniu zewnętrznemu postrzegamy zewnętrzne stworzenie, tak samo dzięki 

widzeniu wewnętrznemu możemy postrzegać wewnętrzną jaźń. Właśnie tego Kriszna 

nauczał Ardźunę. Pan dał Ardźunie tak wiele wskazówek, aby pomóc mu rozwinąć 

wewnętrzne widzenie. 

To, co nie płynie, nie jest wodą, co nie pali, nie jest ogniem. Analogicznie, 

osoby, która nie posiada wewnętrznego widzenia, nie można nazwać ludzką istotą. 

Zdolność palenia jest naturalna dla ognia. Woda ma naturalną zdolność płynięcia. I 

podobnie człowiek powinien mieć naturalną zdolność wewnętrznego widzenia. 

Zwierzęta mają tylko widzenie zewnętrzne. 

Wedy mówią, że to, co widzimy, jest tylko odbiciem tego, co istnieje 

wewnętrznie. Darśan (widzenie) Wiśwawirata Narajany uczy, że to, co widzimy 

wewnątrz lub na zewnątrz, jest zasadniczo tym samym. Istnieje tylko jedna rzecz i jest 

ona postrzegana wielorako. Pokazuje to ta wizja i wyraża stwierdzenie Ekoham 

bahusjam (Jam jest jeden, niech stanę się wieloma). 

Wieczorem kładziecie się do snu i śnicie, że uczestniczycie w tych letnich 

seminariach. Widzicie siedzących razem z wami wielu kolegów. W tym śnie widzicie 

także przemawiającego Swamiego. Widzicie salę seminaryjną i inne części tego 

budynku. Powinniście zadać sobie pytanie, kto sprowadził to wszystko przed was w 

tym śnie. Nikt tego nie przynosił, lecz postać Swamiego, ten budynek, kolegów i 

wszystko inne wytworzył wasz umysł. Wszystko to jest tworem waszego własnego 

umysłu. 

Umysł człowieka odpowiada za jego zniewolenie i wolność. Kriszna pouczał 

Ardźunę przede wszystkim o tym, że najważniejsze jest zapanowanie nad własnym 

umysłem. Zatem, najpierw powinniście opanować umysł. Najpierw musimy postarać 

się wypalić pragnienia przychodzące do umysłu. Inni mogą znać lub nie znać pragnień 

obecnych w waszym umyśle, ale one na pewno kiedyś przejawią się. Możecie udawać, 

że nie macie pragnień, ale one nigdy nie pozwolą wam ich ukryć. Zawsze przejawią 

się. Pragnienia są jak ogień. Jeśli spróbujecie ukryć go w tkaninie, spali ją i wyjdzie na 

zewnątrz. Wasze pragnienia i myśli na pewno wyjdą na zewnątrz i pokażą się. 

Kriszna pouczał Ardźunę, że lepiej odrzucić pragnienia niż trzymać je w 

ukryciu. Już na samym początku powiedział mu, że ani on, ani Pandawowie nie są 

tymi, którzy zabiją Kaurawów. Narodzin i śmierci nie ma ani w przypadku Ardźuny, 

ani Pandawów, ani nawet Kriszny. Narodziny i śmierć nie dotyczą najważniejszej 

rzeczy w nas, mianowicie atmy. Dlatego nie jest właściwe podporządkowywać się 

temu ciału, które jest jak skórzany worek, i zapominać o obecnej w nas niezniszczalnej 

atmie. 

Dopóki jesteśmy ludzkimi istotami, trudno nam pojąć trudny boski aspekt, o 

którym Kriszna nauczał Ardźunę. Właśnie dlatego Kriszna przyszedł w ludzkiej 

postaci, rozwinął doczesne związki z Ardźuną i innymi i udawał, że jest szwagrem 

Ardźuny, a ten jego szwagrem. Jeśli chodzi o zwykłe codzienne sprawy, Kriszna 

zawsze prowadził święte życie. To, co zawiera Mahabharata i Bhagawata albo co 

widzimy w kinach, nie przedstawia prawdziwego życia Kriszny. Dzisiejszy jego obraz 

został sztucznie wykreowany, ale jeśli wgłębimy się w zachowanie Kriszny, 
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zrozumiemy, że był on czysty, zdecydowany i szczery. Zawsze wspierał prawdę i 

wcielał ją w życie. Właśnie z tego powodu, gdy Ardźuna zwracał się do Kriszny, 

zawsze nazywał go ucieleśnieniem prawdy, a nie szwagrem. 

Po bitwie Kriszna udał się do Dwaraki i przybył do miejsca, gdzie mieszkał 

jego ojciec Wasudewa. Wasudewa spytał: „Zawsze mówiłeś prawdę i od ciebie jako 

opiekuna prawdy chcę się dowiedzieć, jakie naprawdę zmiany nastąpiły w Kaurawach 

i Pandawach.” Nawet gdy syn zawsze mówi prawdę, żaden ojciec z własnej inicjatywy 

nie powie, że jego syn mówi prawdę i ją ochrania. Powinniśmy więc poważnie 

zastanowić się nad głębszym znaczeniem takiego zwrócenia się Wasudewy do syna. 

Niestety, w książkach i filmach Krisznę przedstawia się jako osobę przebiegłą i 

sprawiającą kłopoty. Taki obraz Kriszny jest niewłaściwy. Mahabharata tak go nie 

przedstawia. Ludzie piszą takie historie, aby zarabiać i uczynić je bardziej 

atrakcyjnymi. To, że nasi rodacy tak postępują i wypaczają prawdę dla pieniędzy jest 

godne ubolewania. 

Naturalnie, prawdę mówił i ją ochraniał nie tylko Kriszna. Pandawowie także 

mocno trzymali się prawdy. Ci wielcy obrońcy prawdy, Kriszna i Pandawowie, dali 

temu krajowi święty tekst Mahabharaty. U innych mieszkańców tego kraju nie 

znajdziemy opanowania i bardzo szerokich horyzontów posiadanych przez Pandawów, 

a także ich siły charakteru i zdecydowania w postępowaniu. Ponieważ Pandawowie 

zawsze słuchali Kriszny, wchłaniali bezpośrednio od niego święte cechy prawdy i 

cierpliwego powstrzymywania się od działania. Gdy Aśwatthamę, który pozabijał upa-

Pandawów (dzieci Pandawów), przyprowadzono do Draupadi, a ta, mimo wielkiego 

żalu po stracie dzieci, podeszła do niego, dotknęła jego stóp i okazała mu szacunek. To 

na takie wielkie cechy prawdy i opanowania u Pandawów powinniśmy zwracać uwagę 

i za nie ich szanować. 

Gdyby dzisiejsze matki znalazły się w takiej sytuacji jak Draupadi, rzuciłyby 

się na Aśwatthamę i próbowały zatłuc go na śmierć, nawet gdyby nie miały na to dość 

sił. Ale Draupadi miała charakter najwyższej próby, więc w swojej udręce 

powiedziała: „Ci upa-Pandawowie, których zabiłeś, nie przyszli do ciebie pod 

wpływem emocji, pobudzeni. Nie mieli w rękach broni. Jak mogłeś podciąć im gardła, 

gdy spali?” Mimo że wszyscy jej synowie zostali zabici przez Aśwatthamę, 

przemawiała do niego w pełni opanowana i spokojna. „Moi mężowie byli uczniami 

twojego ojca, Dronaćarji. Od niego nauczyli się sztuki posługiwania się bronią. Ty zaś, 

będąc synem Dronaćarji, zabiłeś moich synów, którzy powinni być dla ciebie jak twoi 

uczniowie.” W taki sposób przemawiała do sumienia Aśwatthamy. 

Bhima nie mógł znieść żalu, dlatego ponosiły go emocje do tego stopnia, że 

chciał pokazać światu swoje męstwo. Wyrozumiałość Draupadi postrzegał jako rzecz 

śmiechu wartą. Był wielce zaskoczony jej pokojową postawą. Pomyślał, że głębia żalu 

po stracie wszystkich synów doprowadziła ją do obłędu. Nie potrafił zrozumieć, jak 

prawdziwa matka mogła okazać taką wyrozumiałość, gdy stała przed nią osoba, która 

zabiła jej dzieci. Powiedział: „Jeśli ty nie zabijesz Aśwatthamy, ja go zatłukę 

pięściami.” 

Draupadi była wielką osobą o przykładnym charakterze. Gdyby dzisiejsze 

kobiety wzięły z niej przykład i rozwinęły jej cechy wyrozumiałości i spokoju, 

sytuacja w naszym kraju znacznie by się poprawiła. Czy taki słabeusz jak Draupadi 

mógłby powstrzymać silnego Bhimę, który szykował się pięściami zabić Aśwatthamę? 
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Jej siłą była tylko czystość jej myśli. Fizycznie nie była silna. Zwróciła się do Bhimy 

takimi słowami: „Niewłaściwe byłoby, gdybyś zabił osobę, która boi się, która 

przyszła do ciebie, prosząc o schronienie, która śpi albo która jest pijana i 

nieświadoma siebie. Zabicie takich bezbronnych ludzi jest nieprawością.” Draupadi 

była tak wielką kobietą, że dla ochrony prawego postępowania gotowa była 

przeciwstawić się nawet własnym mężom. Nie była kobietą, która jakimś swoim 

postępkiem przyniosłaby złą sławę mężom, ojcu czy synom. Nie chciała, by jej czyny 

komukolwiek sprawiły ból. 

Kiedy Pandawowie zbierali się do pójścia na wygnanie do lasu, Dharmaradźa 

posłał po Draupadi. Gdy przyszła, poprosił by usiadła obok niego i powiedział: „Z 

powodu pewnych osobistych różnic między Pandawami i Kaurawami doszło do tego, 

że będziemy musieli pójść do lasu.” Wyjaśnił jej, że życie przez 12 lat w lesie i późnie 

przez rok incognito łączy się nierozerwalnie z kłopotami i problemami i że w tych 

warunkach bardzo trudno jest przeżyć tak długo. Stwierdził, że mężczyźni jakoś 

zniosą te trudności, ale taki tryb leśnego życia nie jest dla kobiet i poradził, aby została 

na miejscu i opiekowała się Dhritarasztrą i Gandhari. 

Pandawowie prosili Draupadi, aby zaopiekowała się Dhritarasztrą i Gandhari, 

dwoma okrutnymi osobami, które głównie odpowiadały za to, że musieli pójść do 

lasu. Kryje się za tym wielka cecha Pandawów, więc musimy z tego ich zachowania 

wyciągnąć nauki. Czy w tym ich postępowaniu byłby jakiś sens, gdyby Pandawowie 

naprawdę nienawidzili Kaurawów? Czy da się uzasadnić fakt, że Pandawowie prosili 

Draupadi o pozostanie i służenie Kaurawom? Z tego płynie morał, że co w życiu 

człowieka ma się stać, to się stanie, ale niewłaściwe jest wykorzystywanie takich 

nieuchronnych zdarzeń do rozniecania nienawiści i nie świadczy to o dobrym 

charakterze człowieka. 

Bóle, jakie przeżywamy, nieszczęścia, jakie nas spotykają i doświadczane 

kłopoty nie są czymś, co powstaje na zewnątrz, ani nie zsyła ich Bóg. Zwykłą 

słabością jest obarczanie kogoś innego winą za doznawane kłopoty i nieszczęścia. Nie 

jest to właściwa postawa. Mahabharata uczy, że niesłuszne jest winienie innych za 

nasze problemy. 

Chcielibyście jeść dobre i smaczne pożywienie i owoce, ale by otrzymać takie 

owoce, nie możecie użyć nasion, z których wyrosną trujące rośliny. Rodzaj owoców, 

jakie otrzymacie z drzewa, które zasadziliście, zależy od rodzaju użytych nasion. Jak 

możecie otrzymać smaczne owoce, jeśli zasadzicie nasiona trujących roślin? Kłopoty, 

jakie macie teraz, lub dobro, jakiego dostępujecie teraz, zależą od rodzaju czynów, 

jakie dokonaliście w swoim poprzednim życiu. Niewłaściwe jest nieuznawanie tego i 

obwinianie innych. 

Z Mahabharaty płynie nauka, że własne działania powinniśmy uważać za 

odpowiedzialne za nasze radości i smutki. Jako ludzka istota, powinniście 

podejmować działania, które musicie podjąć. Zdolności, którymi zostaliście obdarzeni 

pod nazwą puruszartha (ludzki wysiłek), należy w pełni wykorzystywać. Nie myślcie, 

że osiągniecie to czy tamto, i nie sądźcie, że zdołacie dokonać wielkich rzeczy bez 

łaski Boga. Ale nie zniechęcajcie się. Rodzaj nasion, które zasieliście, które 

doprowadziły was do obecnego stanu, określa rezultaty, jakie otrzymacie później. Jak 

możecie aspirować do jakiegoś owocu, jeśli nasiona należą do innego rodzaju roślin? 

Rodzaj użytego nasienia określa rodzaj owocu, jaki otrzymacie, więc musicie ten 
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owoc zaakceptować. Możecie być bardzo inteligentni i zdolni. Ale cała wasza 

inteligencja i zdolności nie pomogą wam obejść karmy. Brahma, stwórca, 

przygotowuje girlandę dobra i zła, których dokonaliście, nic nie zmieniając, zakłada ją 

wam na szyję i z nią posyła na świat, gdy się rodzicie. Musimy uznawać ten związek 

przyczynowy. Jesteśmy odpowiedzialni za czynione dobro i za wyrządzane zło, zaś 

tego konsekwencją są nasze pragnienia. Tej lekcji udziela Mahabharata. 

Aby zachować dobrą reputację swoich mężów, rodziców i teściów, Draupadi 

mówi o kodeksie postępowania. Powiedziała: „Urodziłam się jako córka światowej 

sławy króla Pandu, wyszłam za wielkich Pandawów, którzy mogą być z siebie dumni, 

urodziłam bohaterskich synów. Jak mam zostać służącą?” Te jej słowa są wzruszające. 

Chciała, by rodzice byli z niej dumni, chciała, by jej dzieci czuli, że są dziećmi 

wielkiej matki, chciała, by jej mężowie mieli poczucie, że ożenili się z kobietą 

wielkiego charakteru, chciała, by teściowie byli z niej dumni i chciała ich wszystkich 

zadowolić. Mahabharata jest tekstem o wielkich wydarzeniach, a Draupadi zawsze 

zachowywała się tak, że podtrzymywała reputację swojej wielkiej rodziny i swojego 

kraju. 

Bharat zaprawdę można uważać za prawdziwe odzwierciedlenie cech 

Pandawów i Kriszny. Mahabharatę przyjęło się traktować jako historię grupy ludzi, 

którzy są podżegaczami wojennymi, nie mającymi szacunku dla pokoju, świętości i 

bezpieczeństwa ludzkości. Można powiedzieć, że Kriszna jest Paramatmą, która, 

przyjmując pięciu Pandawów jako pięć żywiołów – stanowiących podstawę 

stworzenia – i Draupadi jako dźiwę (życie), wykreowała dla nas tekst Mahabharaty. W 

tym tekście powinniśmy przede wszystkim dostrzec fakt, że Kriszna przyjął ludzką 

postać i zbadać, w jaki sposób przekazał nauki kodeksu postępowania innych ludzi. 

Niezależnie jaką część Mahabharaty będziemy analizować, jeśli potraktujemy Krisznę 

jako Boga, nigdy nie zdołamy zrozumieć wewnętrznego znaczenia tej części. 

Wielkość Kriszny zrozumiemy tylko wtedy, gdy uznamy i zwrócimy uwagę na ludzki 

aspekt Kriszny i spojrzymy na całą tę opowieść z punktu widzenia Kriszny w ludzkiej 

postaci. Wszystkie swoje idee i myśli musicie przenieść w czasy, kiedy żył Kriszna, w 

czasy Mahabharaty. Tylko wtedy zrozumiecie jej znaczenie. Jeśli mentalnie 

pozostaniecie w obecnym swoim miejscu, nie zdołacie zrozumieć i docenić 

prawdziwego kontekstu opowieści Mahabharaty, która dotyczy okresu sprzed 5000 

lat. 

Jak powiedziano wam wczoraj, oddawajcie cześć obrazowi jako Bogu, a nie 

Bogu jako obrazowi. Nie sprowadzajcie Go do poziomu szklanki czy stołu, albo 

kawałka materiału. Jeśli chcecie zrozumieć Krisznę, przenieście się do czasów i 

miejsca, w jakich on żył i działał.. Nie przenoście go do własnego czasu i miejsca. 

Jeśli chcecie wznieść się wysoko i dojść do wyniosłego miejsca, możecie to osiągnąć 

jedynie wtedy, gdy będziecie czytali dobre opowieści i będziecie je rozumieć. Dlatego, 

uczniowie i studenci, chłopcy i dziewczęta, korzystając ze swoich świętych serc, 

zrozumcie idealne życia przedstawione w Mahabharacie i wcielajcie je w swoje życie, 

idąc ścieżką wskazaną w tym tekście. W nadziei, że zdołacie tego dokonać, kończę ten 

dyskurs. 



57 

9. Bądź dobry, czyń dobro i dostrzegaj dobro  

– oto droga do Boga 
 

Czy wiesz, po co otrzymałeś uszy? Czy po to, by 

słuchać wszystkich głosów wypowiadanych wokół? 

Nie, zostałeś obdarzony uszami, abyś mógł słuchać 

pieśni o chwale Boga. 

 

Diwja atma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)! 
Całe widzialne stworzenie emanuje z Pana. To, że wielka rozmaitość wokół nas 

jest jedynie skutkiem zmian w naszych cechach, jest prawdą potwierdzoną w świętych 

tekstach. Człowiek jest czasem bardzo szczęśliwy, czasem boi się a czasem jest 

odważny. Te zmiany następują po sobie szybko i w sposób przypadkowy. Przyjrzyjmy 

się ich głównej przyczynie. 

Główną przyczyną wszystkich tych zmian jest zmiana zachodząca w naszej 

mentalnej postawie. Są to przejawy naszych cech. Człowiek ma trzy różne guny, czyli 

cechy. Nazywają się: sattwaguna, tamoguna i radźoguna (pokój, ciemnota i 

aktywność). Jeśli te trzy cechy występują razem w sposób zrównoważony, w naszej 

naturze nie ma drastycznych zmian. Światło słoneczne składa się z siedmiu różnych 

barw. Gdy te barwy są wymieszane we właściwych proporcjach, nie ma zmiany i 

słońce świeci w swojej naturalnej barwie. Z drugiej strony, jeśli jest jakaś 

nierównowaga w rozkładzie kolorów, stwierdzicie, że pewne szczególne barwy 

wyróżniają się. Analogicznie, jeśli guny występują w zrównoważonych proporcjach, 

nie ma żadnych większych zmian w tym, co widzimy wokół siebie. Ale gdy istnieje 

brak równowagi, gdy jedna z cech przeważa, stwierdzicie, że istnieją też drastyczne 

zmiany. 

Guny reprezentują pewne naturalne cechy. Natura sattwiczna jawi się nam jako 

esencja pokoju. Cecha radźasowa przejawia się jako łagodne dźjoti (światło), a 

tamasowa – też jako dźjoti, ale zakryte dymem. W tych cechach w pewnych 

sytuacjach obserwujemy zmiany, zależnie od tego, w jakich proporcjach są 

wymieszane. Na przykład, gdy mysz zostanie uratowana z tarapatów przez lwa, 

później, gdy lew znajdzie się w niedoli, mysz wyraża swoją wdzięczność. 

Gdy własny brat zabrał Sugriwie królestwo, przegnał go do lasu i zabrał mu 

żonę, ten chciał się zemścić i zabiegał o pomoc Ramy. Jest to przejaw jego gun. Wiele 

innych postaw, takich jak opanowanie, pochodzi od gun. 

Gdy do słodkiego mleka dodamy kwaśnej maślanki, możemy z niego otrzymać 

smaczne masło i zsiadłe mleko. Podobnie, niekiedy źli ludzie wchodzą w kontakt z 

dobrymi i dzięki temu towarzystwu stają się dobrymi. Ludzie o dobrych cechach 

czasem przekazują swoje dobre cechy złym ludziom, którzy spotykają się z nimi.  

Dobrzy ludzie na świecie czynią dobro także złym ludziom. Analogię tego 

znajdziemy w siekierze, która jest zła, gdy zostaje użyta do ścinania drzewa 

sandałowego. W tym przypadku zapach drewna sandałowego udziela się też siekierze. 

Gdy zmieszamy zimną wodę z ciepłą wodą, nie otrzymamy ani zimnej, ani ciepłej 

wody, lecz letnią. Tak samo, gdy zmieszamy dwie cechy, skrajności znikają a 

pozostaje coś pośredniego. 
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Możemy z tego wyciągnąć wniosek, że dobro lub zło, radość lub smutek, 

spokój lub podniecenie przychodzą do człowieka z powodu posiadania przez niego 

gun. Chronienie cech jest bardzo ważne dla człowieka. Dla prowadzenia sadhany 

(praktyki duchowej) człowiek powinien dbać o odpowiedni skład gun. 

Życie Kriszny nie jest pokazem dla człowieka, lecz idealnym przykładem. Jego 

życie powinno być przez ludzi naśladowane. To życie miało na celu przedstawienie 

każdemu człowiekowi idealnego przykładu. Kriszna kilkakrotnie powtórzył to 

Dhritarasztrze podczas pokojowych negocjacji. Ponadto, gdy przybył Uddhawa, by 

prowadzić negocjacje, zostało pokazane, że sprawiedliwość jest czymś, co jest 

naturalne dla człowieka. Dlatego utrzymywał, że każdy, gdy chce wypełnić swój 

obowiązek, ma prawo upierać się, że powinno się mu na to pozwolić. Aby człowiek 

mógł domagać się tego, co jest prawomocnie i sprawiedliwie jego, ma prawo bronić 

własnych odpowiedzialności i nalegać na prawo wypełniania swoich obowiązków.  

Pandawowie nigdy nie chcieli otrzymać niczego, na co nie zasługiwali i o co 

nie mieli prawa prosić. Nigdy też nie tolerowali niesprawiedliwości. Kriszna bardzo 

wyraźnie powiedział Kaurawom, że Pandawowie zawsze ubiegali się o swoje prawa 

do odpowiedzialności i obowiązków. Niekiedy źle to interpretujemy i myślimy, że on 

dążył do wojny. Kriszna nie był podżegaczem wojennym. Był idealnym wzorem i 

zawsze wspierał prawa i obowiązki. 

W pewnym zdarzeniu Kriszna jasno pokazał i rozgraniczył prawa i roszczenia. 

Między nim a Ardźuną zawsze istniał bliski związek. Któregoś wieczora Ardźuna, 

korzystając z tej zażyłej przyjaźni, przyszedł do Kriszny i próbował uzyskać 

odpowiedzi na niektóre ze swoich wątpliwości. Spytał: „Czy prawo otrzymania od 

ciebie świętych treści, takich jak Gita, zdobyłem w szczególności dlatego, że wiem, że 

doświadczam ego i że nie posiadam żadnej wyższej wiedzy? Na przykład, Bhiszma 

jest bardzo mądry i w jego obecności ja jestem niczym mała lampa przy ogromnym 

świetle. Czy w tej sytuacji mam prawo otrzymywania od ciebie nauk Gity? Dlaczego 

wybrałeś mnie do przekazania tych nauk? Być może Bhiszma nie był 

najodpowiedniejszy, bo stał po stronie Kaurawów, ale mamy Dharmaradźę, który jest 

ucieleśnieniem dharmy i ze wszech miar zasługuje na nauczanie Gity. Dlaczego on 

został pominięty? Jest też mój starszy brat Bhima, który też został pominięty. 

Dlaczego ci lepsi ludzie, Dharmaradźa i Bhima, nie zostali wzięci pod uwagę, a 

zostałem wybrany ja, który cały czas nurzam się w poszukiwaniu materialnych 

korzyści? Czy zasługuję na takie wyróżnienie?” 

Kriszna przyciągnął czule Ardźunę do siebie i powiedział: „Myślisz, że ja w 

swoim boskim współczuciu wyświadczam ci jakąś przysługę. To nieprawda. Nie 

potrafisz dostrzec wielkich ludzkich cech i dlatego myślisz, że cię faworyzuję. 

Niesłusznie. Jak powiedziałeś, Bhiszma jest wielce uczony, ale mimo jego mądrości i 

mimo, że uznawał, iż Pandawowie są ucieleśnieniami prawdy i stosują się do dharmy 

zaś Kaurawowie hołdują adharmie, przeszedł i trzymał stronę Kaurawów. Jaki to ma 

sens? Nie podoba mi się to trzymanie dwóch srok za jeden ogon. Nie zgadzam się na 

to. Wy ludzie uważacie Bhiszmę za wielkiego człowieka. Nie zgadzam się z tą waszą 

postawą. Mahatma to ktoś, kogo myśli, słowa i czyny są w pełnej harmonii. Osoby, 

której myśli są o jednym, słowa o czymś innym, a czyny jeszcze inne, nie można 

nazywać wielkim człowiekiem. Trzeba go nazwać duratmą (niegodziwcem). On nie 

potrafi dostrzec znaczenia swoich czynów, gdy z jednej strony mówi, że Pandawowie 
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są dobrymi ludźmi i że zwycięstwo będzie po stronie dobrych ludzi, a z drugiej 

prowadzi armię Kaurawów, których uważa za złych. 

Przejdźmy teraz do przypadku Dharmaradźy. Brak mu przezorności. Zawsze 

żałuje po swoich poczynaniach. Skrucha jest bardzo naturalną cechą. Zatem, cóż jest 

w nim wielkiego? Skrucha jest powszechną cechą obecną u wielu ludzi i widzimy ją 

także u niego. Ciągle mówi o sprawiedliwości i prawości. One rzeczywiście zawsze go 

absorbują. Ale nie dostrzega obowiązku we właściwym czasie. Osoba, która nie 

potrafi dostrzec swojego przyrodzonego obowiązku, nie zasługuje na wysłuchanie tak 

świętego tekstu jak Gita. 

Jeśli zaś chodzi o twojego brata Bhimę, on posiada tylko zwierzęcą bądź 

fizyczną siłę, ale brak mu inteligencji czy sił mentalnych. Ciebie charakteryzuje 

bardziej przezorność niż skrucha. Ta przezorność kazała ci pytać mnie, jak miałbyś 

zabijać przyjaciół i krewnych i jak mógłbyś cieszyć się zdobytym królestwem po 

ewentualnym zwycięstwie okupionym tak wielkim rozlewem krwi. Powiedziałeś, że 

lepiej stać się żebrakiem, niż zdobyć królestwo przez wybicie krewnych. Jesteś więc 

przezorny. Nie należysz do osób, które gonią za królestwem. Nie ma w tobie 

pragnienia rządzenia królestwem. Rozpoznałeś swoje obowiązki. To, co teraz cię trapi, 

to sprawa twojej zasługi. Do pewnego stopnia myślisz o tym, co jest sprawiedliwe, a 

co niesprawiedliwe. Obowiązkiem człowieka jest dążyć do sprawiedliwości i 

poświęcać wszystko w celu jej podtrzymania. Człowiek, który dostrzega swój święty 

obowiązek, jest godny wysłuchać tę świętą treść Gity.  

Dzisiaj największą wadą ludzkich istot jest to, że ludzie nie rozumieją, co jest 

sprawiedliwe i nie rozpoznają swoich praw i obowiązków, które powinni wypełniać. 

Człowiek zawsze wzdycha do czegoś, co nie jest jego i jemu się nie należy. W 

niesprawiedliwy sposób walczy o zdobycie rozmaitych rzeczy. Odsuwa na bok swoje 

prawdziwe obowiązki i myśli tylko o swoich bieżących wygodach. Przykład i ideał 

Kriszny ma pomóc wam dostrzec wasze obowiązki. 

Drugi ideał Kriszny pokazuje ludziom, że dla sprawiedliwości należy poświęcić 

wszystko, nawet życie. Pomocne w tym kontekście będzie zrozumienie wewnętrznego 

znaczenia rozmowy Ardźuny z Kriszną, W czasie, gdy Kriszna prowadził negocjacje 

pokojowe, pełen obawy Ardźuna powiedział: „Kaurawowie żadną miarą nie przyjmą 

pokoju. Czemu więc prowadzisz te negocjacje, poświęcając tak wiele czasu na 

zapewnienie pokoju, który i tak nie zapanuje?” 

Kriszna wyjaśnił, że dla osoby, która stoi z boku i przygląda się jak adharma 

pokonuje dharmę a fałsz niszczy prawdę, lepiej byłoby być martwą niż żywą. Nie 

powinno się pozostawać biernym, gdy niesprawiedliwość odsuwa na bok 

sprawiedliwość. Na to Ardźuna spytał: „Czy amritę, napój nieśmiertelności, można 

uzyskać z trucizny? Czy ma sens rzucanie kwiatów w szalejący pożar? Jaki pożytek z 

mówienie o pokoju w tych beznadziejnych warunkach? Kaurawowie są bardzo 

krótkowzroczni, czy więc przyjmą naszą pokojową ofertę? Lepiej będzie, jeśli na tym 

zakończysz. Czy można sprowadzić biegun północny do południowego? Jest to 

niemożliwe. Powinniśmy przyjąć wojnę, gdyż wszystko jest na nią gotowe.” 

Gdy słuchamy tych słów Ardźuny i zastanowimy się nad tym, jak dalece 

uważał on pokój za niemożliwy do osiągnięcia, możemy zrozumieć jak wiele Kriszna 

zrobił i do czego się posuwał, by wynegocjować pokój. Ale wielu pisarzy i 

mieszkańców Indii, nie dostrzegając wysiłków Kriszny na rzecz pokoju, opisywało go 
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jako tego, który nigdy o pokój nie dbał. Myśleli, że dążył do wojny. To nieprawda. Na 

krótko przed bitwą Ardźuna, który uważał pokój za niemożliwy, powiedział: „Jak 

mam zabić tak wielu ludzi, którzy są moimi krewnymi! To niemożliwe. W głowie mi 

się kręci. Zostawmy to pole bitwy i idźmy do domu.” Kriszna nie zgodził się z nim i 

zganił go: „Przyszedłeś na to pole jako bohater, a teraz mówisz jak tchórz. Ta bitwa 

nie nastała nagle w tej chwili. Ma ona rozległe podłoże, przygotowania trwały przez 

cały tydzień. Wszyscy wyciągnęliście rdzewiejącą broń, oczyściliście ją i 

przygotowaliście do walki. Strzały, które zgromadziły pajęczynę, zostały z niej 

oczyszczone. Sam prosiłeś wszystkich swoich krewnych o pomoc w bitwie. Jaki sens 

po wszystkich tych przygotowaniach ma cała ta gadanina o powrocie bez walki do 

domu? Gdybyś powiedział mi to wcześniej, nie podejmowałbym całego tego trudu. 

Jest to haniebne. Zmieniasz się w tchórza.” 

Kriszna poucza tutaj Ardźunę, jak powinien wypełnić swój obowiązek. Mamy 

tu na pozór sprzeczność. Dotąd Kriszna próbował negocjować pokój i unikać wojny, a 

w tym krytycznym momencie ten sam Kriszna mówi Ardźunie, że musi wziąć udział 

w wojnie. 

Musimy zrozumieć wewnętrzne znaczenie tej sytuacji. Najpierw Kriszna chciał 

ustanowić pokój, a tym samym uniknąć utraty życia przez wielu ludzi na świecie. 

Chciał więc pomyślności świata. Takie było pierwsze podejście Kriszny. Później 

nalegał na sprawiedliwość i prawość, mówiąc Pandawom, że w kontekście tej 

sprawiedliwości i prawości należy wypełniać swój obowiązek. Zatem, w życiu 

Kriszny widzimy idealny przykład wypełniania własnego obowiązku i akceptacji 

prawa. Dla młodych ludzi, takich jak wy, bardzo ważne jest zrozumienie 

wewnętrznego znaczenia użycia słów takich jak „obowiązek,” „sprawiedliwość” i 

„prawo.” 

Dzisiaj uczniowie i studenci czytają liczne książki, które są zupełnie 

niepotrzebne. Czytają dużo bezużytecznej literatury, która nie przedstawia im żadnego 

ideału. Zamiast dążyć do zdobycia prawdziwej edukacji, która dostarcza wiedzy i 

widji (mądrości), zdobywacie materialną informację i stajecie się witjarthinami 

(materialistami). Kilka minut temu jeden z mówców omawiając edukację podał wam 

istotę tego, czym powinna być prawdziwa edukacja, i przytoczył kilka dobrych na nią 

przykładów. Prawdę mówiąc, gdy rozejrzymy się po tym kraju, nabierzemy 

wątpliwości, czy w ogóle naucza się tu tego, co by można nazwać prawdziwą edukacją 

i czy kogokolwiek można nazwać nauczycielem w prawdziwym znaczeniu tego słowa. 

Podam przykład z rzeczywistego zdarzenia w jednym z krajowych 

uniwersytetów. Dzisiejsi nauczyciele są tacy, że niechętnie chodzą na przypisane im 

zajęcia. Ten szczególny nauczyciel włączył magnetofon, a sam poszedł do pokoju dla 

wykładowców i tam spał. Tego dnia, studenci zrobili notatki z wykładu odtwarzanego 

z magnetofonu i poszli do domu. Następnego dnia nauczyciel ponownie przyniósł 

magnetofon, włączył odtwarzanie i opuścił salę. Niektórzy studenci również przynieśli 

ze sobą własne magnetofony i, włączywszy je na nagrywanie tego, co było odtwarzane 

z magnetofonu nauczyciela, także opuścili salę. Szczęśliwym trafem któregoś dnia do 

sali przypadkiem wszedł dziekan i, ku swojemu zaskoczeniu, zobaczył na wszystkich 

stołach tylko magnetofony i żadnego studenta. Nie było ani nauczyciela, ani 

studentów. Jeśli tak wygląda nauczanie, czy możemy to w ogóle nazwać edukacją? 



61 

Aby rozwinąć się w idealnych obywateli, musicie rozumieć podstawowe 

aspekty naszej cywilizacji. Przede wszystkim musicie zrozumieć cechy, które 

uzasadniają nazywanie was ludzkimi istotami. Powinniście charakteryzować się 

moralnością, prawdą, świętością serca i dociekaniem jaźni. Te cechy uprawnią was do 

nazywania się człowiekiem. Bez najmniejszej obawy o sprzeczność możemy 

twierdzić, że człowiek, który utracił strach przed grzechem i miłość Boga, jest tylko 

człowiekiem z wyglądu, a w swoim sednie nie jest ludzką istotą. 

Lile (boskie zabawy) i czyny Boga są zaskakujące. Zwykły człowiek nie może 

ich zrozumieć. Dlatego też, gdy sam Bóg zstępuje w postaci awatara i naucza 

najważniejszych zasad, wielu ludzi, którzy tego nie rozumieją, źle interpretuje jego 

słowa i czyny, co sprawia, że prawdziwe znaczenie tych nauk znika z umysłów 

wszystkich ludzi. Awatarzy przychodzą, aby szerzyć prawdę, proklamować ją i 

skłaniać was do stosowania jej w praktyce. Ilustruje to zdarzenie z Mahabharaty. 

Kaurawowie, którzy byli złymi ludźmi, na otwartym zgromadzeniu chcieli upokorzyć 

Draupadi. Jej mocni i heroiczni mężowie siedzieli z jednej strony. Gdy zaczęto 

poniżać Draupadi, ona zdała sobie sprawę z tego, że jej mężowie nie mogą jej obronić, 

dlatego prosiła i modliła się o pomoc do Kriszny. Jednak, mimo usilnych próśb, 

odzewu ze strony Kriszny nie było. W swoich modlitwach rozmaicie opisywała go i 

jego wielkość. Nazywała go w nich mieszkańcem Dwaraki, mieszkańcem Mathurapuri 

itp., ale odpowiedź nie nadchodziła. Na koniec, już mocno zniechęcona, nazwała 

Krisznę Hridajawasi, tj. mieszkańcem własnego serca. Zaraz po tym Kriszna pojawił 

się na miejscu i na swój sposób uratował jej honor. 

Późniek, gdy już było po wszystkim, kiedy siedzieli i rozmawiali jak brat i 

siostra, Draupadi spytała Krisznę, dlaczego nie reagował na liczne jej prośby podczas 

poniżania jej na zgromadzeniu Kaurawów. Kriszna odpowiedział pytaniem, jak ona 

zwracała się do niego w swoich modlitwach. Draupadi odrzekła, że nazwała go 

mieszkańcem Dwaraki. Wówczas Kriszna powiedział: „Siostro, to był wielki błąd. 

Dwaraka była daleko, jak więc mogłem zareagować na twoje wezwanie, gdy 

pochodziło z tak daleka, a ja musiałbym przybyć aż stamtąd. Mówisz, że nazwałaś 

mnie też Mathurapuriwasi. Ale także Mathurapuri była daleko, dlatego przybycie 

stamtąd również zajęłoby mi dużo czasu. Byłaś wtedy w Hastinapurze a chciałaś, 

abym przybył z Mathurapuri. Czy to możliwe? Nazwałaś mnie też Gokulawasi. Nawet 

Gokula znajdowała się bardzo daleko, więc zareagowanie na twoje wezwanie stamtąd 

też zajęłoby mi dużo czasu. Ale gdy nazwałaś mnie Hridajawasi, czyli mieszkańcem 

swojego serca, od razu zareagowałem i przyszedłem ci na ratunek.” 

Gdy napiszecie list do Puttaparthi, dojdzie do Puttaparthi, a nie do Bangaluru, 

gdzie czasami przebywam. Tak samo, gdy Kriszna był wzywany jako Dwarakawasi, a 

faktycznie był Hridajawasi, modlitwa nie dotarła do niego. Bóg czasami tak postępuje, 

aby pokazać prawdziwą wiarę i determinację wielbiciela. Tymczasowy adres nigdy nie 

jest ważniejszy od adresu stałego miejsca zamieszkania.  

Potem Kriszna powiedział: „Podam ci teraz właściwy adres. Posłuchaj. Tam, 

gdzie wielbiciele wyśpiewują moją chwałę, tam stale przebywam i to jest mój adres.” 

Mahabharata zawiera tak piękne historie, niczym napisane kwiatami jaśminu. 

Niewłaściwe jest pomijanie tak świętych znaczeń i ograniczanie się do jakichś 

błędnych interpretacji podawanych przez niedoinformowanych ludzi. Mahabharata 

zawiera ideały i dobre przykłady, które winniśmy naśladować, prawa, których 
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powinniśmy się domagać, i obowiązki, które musimy wypełniać. Czasami lile Boga 

mocno zaskakują, co sprawia, że w umysłach ludzi rodzi się wiele wątpliwości. Oto 

mały przykład. Któregoś dnia, gdy bitwa Mahabharaty przebiegała szczególnie 

gwałtownie na całym polu, w jednym miejscu Aśwatthama urządził padmawjuhę 

(labirynt w kształcie lotosu). Obok Bhiszma przygotowywał się na straszną walkę. 

Karna już stał gotowy do walki. Po stronie Pandawów kilku braci szykowało się do 

walki z Karną. Dharmaradźa i Sahadewa ustawili się na kierunku Bhiszmy. Ardźuna 

stanął do walki przeciwko innym przywódcom. W ten sposób bitwa rozgorzała na 

wszystkich czterech kierunkach. W obozie został Abhimanju. Dronaćarja wysłał do 

niego wiadomość, że gotowa jest padmawjuha i że musi podjąć w niej walkę. Gdy 

przeciwnik wysyła wiadomość z wyzwaniem do walki, niewłaściwe byłoby odmówić. 

Gdyby Abhimanju nie przyjął wyzwania, przyniósłby swojemu ojcu, Ardźunie, 

niesławę, dlatego je przyjął. 

Abhimanju pomyślał, że gdyby nie poszedł na wojnę z powodu swojego 

młodego wieku i dlatego, że nie miał pozwolenia ojca, ojciec mógłby się zdenerwować 

i powiedzieć, że przyniósł złą sławę rodzinie, nie przyjmując wyzwania. 

Rozważywszy te sprzeczne argumenty, doszedł do wniosku, że niezależnie, co się 

stanie, będzie chronił reputację ojca. Wszedł do padmawjuhy i stracił życie. Kriszna 

oczywiście wiedział, że Abhimanju włączył się do bitwy i został zabity. 

Kriszna, przekazując Ardźunie prawdy wedanty (o naturze rzeczywistości), 

spytał go, czy są one prawdziwe, czy nie. Ardźuna odpowiedział, że są prawdziwe i 

że, na przykład, rzeczywiście nie wiadomo, kiedy kto umrze – to uważa za prawdę. 

Kriszna dociekał, czy mówi on to z głębi serca, wierzy w to, czy mówi tak tylko 

dlatego, że Kriszna to powiedział. Ani Kriszna, ani Ardźuna nie należeli do ludzi, 

którzy mówią cokolwiek bez przekonania. Ardźuna nie popierałby tego, co powiedział 

Kriszna, gdyby nie wierzył głęboko, że jest to prawda. Następnie Kriszna powiedział: 

„Skoro z głębi serca przyjmujesz to wszystko jako prawdę, święcie w to wierząc, 

przypuśćmy, że otrzymujesz teraz wiadomość, iż twój syn Abhimanju nie żyje. Czy 

będziesz płakał, czy przyjmiesz tę wiadomość zgodnie z wedantą, którą przed chwilą 

uznałeś za prawdziwą?” Ardźuna znalazł się w kłopotliwej sytuacji. Spytał Krisznę, 

czy Abhimanju jest bezpieczny. Kriszna odparł: „Ardźuno, twój syn Abhimanju 

poszedł do nieba, do którego trafiają bohaterzy wojenni.” 

Gdy tylko Ardźuna to usłyszał, natychmiast oskarżył Krisznę, że zniszczył ich 

całą rodzinę. Powiedział: „Kriszno, cóżeś ty uczynił Pandawom, którzy tak ci 

zawierzyli i oddali się? W tej sytuacji nie ma kontynuacji dynastii Pandawów.” W taki 

sposób czynił wyrzuty Krisznie przez całą drogę do Hastinapury. W tym stanie 

Ardźuny, cokolwiek Kriszna by odpowiedział, jakąkolwiek filozoficzną prawdę 

przytoczył, nie miałoby to żadnego dla niego znaczenia. Dlatego Kriszna po prostu 

wysłuchiwał obelg obficie rzucanych pod jego adresem. Podczas, gdy Ardźuna 

rozmaicie go oskarżał, Kriszna, uznawszy, że nie jest to dogodny czas na riposty, całą 

drogę milczał.  

Na wszystko powinien nadejść odpowiedni czas, niezależnie od tego, jakie 

padną pytania czy zostaną wyrażone wątpliwości. Awatarzy nigdy nie odpowiadają, o 

ile nie jest na to odpowiedni czas. Nigdy nie zdarza się sytuacja, w której popełniają 

oni błędy. Osoba, która oskarża awatara, w jego oczach rani siebie samą i wytyka 

siebie własnym palcem. Bóg jest zawsze świadkiem, który nie ingeruje. Tylko patrzy 
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jak zdarzenia biegną własnym torem. Właśnie dlatego mówi się, że Bóg nie ma cech 

ani atrybutów w ich zwykłym ludzkim znaczeniu.  

Gdy dotarli do domu, okazało się, że wszyscy krewni byli zasmuceni i płakali z 

powodu śmierci Abhimanju. Ale ani smutek, ani przyjemność nie są trwałe. Nie 

można smucić się cały czas, ani cały czas się cieszyć. Po smutku musi nastąpić radość. 

Ból i przyjemność zawsze chodzą w parze i nikt nie może ich rozdzielić. Nie 

znajdziecie samej przyjemności, której nie towarzyszy ból. Gdy ból owocuje, nazywa 

się go przyjemnością. Dlatego mówimy o stanach pośrednich między bólem i 

przyjemnością. 

Czas mijał, a Subhadra ciągle czuła wielki smutek. W tym okresie Uttara była 

w ciąży i nadszedł dzoeń rozwiązania. Jednak syn, którego urodziła, był niemal bez 

życia. A sytuacja była taka, że Draupadi zestarzała się i Subhadra także zbliżała się do 

starości, więc jedyną możliwością, jaka jeszcze została na przetrwanie dynastii 

Pandawów, było urodzenie przez Uttarę syna. Dlatego Pandawowie z niecierpliwością 

wyczekiwali wieści o noworodku Uttary. Dla Pandawów byłaby to dobra wiadomość 

tylko wtedy, gdyby urodził się syn. Kiedy przybici Pandawowie siedzieli w tej 

niepewności, Draupadi przyniosła im praktycznie nieżywe dziecko i sama się 

rozpłakała. 

W dniu, w którym Aśwatthama i Ardźuna walczyli ze sobą, używali broni o 

wielkiej mocy i możliwościach. Ta broń spowodowała uszkodzenie płodu Uttary. 

Dzisiaj, gdy używamy bomby atomowej, niszczy ona płód w łonie matek. Nie jest to 

zjawisko, które odkryto niedawno. Już wtedy je znano. Dzisiaj cała potęga broni 

zawiera się w maszynerii. Jeśli wypuścimy bombę, nie ma sposobu, aby ją cofnąć i 

powstaną trwałe szkody. W tamtych czasach była to raczej potęga mantr. Gdy użyto 

takiej mantry, w razie potrzeby mogła ona być też wycofana. Dzisiaj jednak, gdy użyje 

się bomby, nie ma już odwrotu.  

Widok martwego syna był ciosem dla Pandawów. Nie wiedzieli, co robić, 

dlatego Dharmaradźa wysłał Ardźunę, aby sprowadził Krisznę. Kriszna przyszedł i 

zobaczył Pandawów pogrążonych w smutku. Tak jak kota cieszy sytuacja, w której 

decyduje się życie lub śmierć myszy, tak na twarzy Kriszny pojawił się uśmiech na 

widok Pandawów przybitych nieszczęściem. Mówił niefrasobliwie, po czym spytał 

Dharmaradźy i Ardźuny, dlaczego są tak smutni i przybici. Na to Draupadi wniosła 

kołyskę, w której trzymano martwe dziecko, postawiła przed Kriszną i spytała, 

dlaczego w tak tragicznym położeniu postawił ich rodzinę. Kriszna wziął kołyskę w 

swoje ręce i, wpatrując się w dziecko, zaczął opisywać jak jest urodziwe. Porównał 

jego nos do nosa Abhimanju, a twarz do twarzy Ardźuny. Dharmaradźa ironicznie 

rzucił: „Tak, nawet jego oddech przypomina oddech Abhimanju.” Wtedy Kriszna 

zawołał: „Czyż to dziecko nie żyje?” i zaczął energicznie potrząsać dzieckiem, a to 

wybuchło płaczem. W jednej chwili Pandawów ogarnęła bezgraniczna radość. 

Ardźuna zawołał: „O Kriszno, opiekunie naszej rodziny!” Wszyscy go podobnie 

wychwalali. 

Kriszna uśmiechnął się, podszedł do Ardźuny i powiedział: „Zważaj na to, co 

mówisz. Teraz mówisz, że odpowiadam za kontynuację twojej rodziny. Tamtego dnia 

oskarżyłeś mnie o to, że całkiem ją zniszczyłem, a teraz chwalisz mnie za jej 

ochranianie. Czy tamto było prawdą, czy to nią jest?” Ardźuna zapomniał już, co 

powiedział, ale Kriszna pamiętał i przypomniał mu o dawnym incydencie. Wszystko, 
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co robimy, dobro czy zło, świadomie czy nieświadomie, zawsze ma jakiś skutek. 

Trzeba więc czynić dobro, aby skutki też były dobre. Gdy człowiek rodzi się z łona 

matki, nie przychodzi z girlandą. Nie nosi nawet namiastki złotego łańcucha na szyi. 

Ale macie na szyi inny łańcuch. Cała karma, którą wypracowaliście w poprzednich 

życiach stanowi jedyny złoty łańcuch wokół szyi. Tego naszyjnika jednak nie widać. 

Abyśmy nie musieli rodzić się z łańcuchem złych uczynków na szyi, musimy przyjąć 

podstawową naukę Mahabharaty o tym, że w codziennym życiu powinniśmy czynić 

dobro. To samo wyraża powiedzenie „Czyń dobro, bądź dobry i dostrzegaj dobro. 

Tylko taka postawa zaprowadzi cię do Madhawy (Boga)!” 
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10. Człowiek nie powinien zachowywać się jak zwierzę 

 

Czy wiesz, po co otrzymałeś ludzkie ciało? Czy po to, 

aby nosiło cię we wszystkie strony świata? Nie, nie 

jest to jego zadanie. Zostałeś obdarzony tym ciałem, 

abyś za jego pomocą mógł pokazać prawdziwość 

stwierdzenia, że ciało ma służyć czynieniu dobra w 

stosunku do innych ludzkich istot. 

 

Diwja atma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy)!  
Powinniśmy zrozumieć, że nasze współczucie, na które zasługują wszystkie 

istoty żywe, stanowi esencję naszej zdolności do otrzymania wizji atmy. Największym 

tapasem (wyrzeczeniem) jest łączenie się we współczuciu, które jest obecne we 

wszystkich istotach. Doniosła jest świętość życia, którym obdarzono człowieka. Życie 

krowy, konia czy słonia znajduje się na niższym poziomie. Tymi niższymi formami 

życia opiekuje się człowiek, który jest na wyższym poziomie. Niekiedy te niższe 

formy są przedmiotem czci ludzi. Dzieje się tak dlatego, że prowadzą one sattwiczne 

(czyste) życie. 

Powszechnie znany jest fakt, że w stosunku do innych kategorii zwierząt, takich 

jak lwy i tygrysy, człowiek czuje niechęć, a nawet próbuje je zabijać. Ważne jest, 

abyśmy zrozumieli wewnętrzne znaczenie tego, że próbujemy zabijać niektóre 

zwierzęta, a szanujemy i wielbimy inne. Za tę różnicę w podejściach odpowiadają 

sattwiczne cechy grupy zwierząt reprezentowanych przez krowę i radźasowe 

(egoistyczne) cechy zwierząt reprezentowanych przez tygrysa. 

Wiemy, że narodzić się istotą ludzką spośród wszystkich zwierząt świata jest 

bardzo trudno. Dostąpiwszy tych trudnych do osiągnięcia ludzkich narodzin, nigdy nie 

powinniśmy zachowywać się jak zwierzęta. Powinniśmy się nad tym zastanowić i 

zapamiętać. Zachowanie wiąże się przede wszystkim z rodzajem przyjmowanego 

pożywienia. Rodzaj spożywanego jedzenia określa rodzaj rozwijanego przez nas 

zachowania.  

Gdy tygrys wejdzie w stado krów, krowy nie przeżyją. W sercu człowieka 

znajdują się cechy sattwiczne, które można porównać z cechami krowy. Jeśli do tej 

grupy dobrych cech poślemy pożywienie odpowiadające radźasowym cechom tygrysa, 

dobre cechy nie przetrwają. Jeśli zasiejecie nasiona na jałowym polu, nasiona nie 

wykiełkują. Podobnie, dobre cechy, takie jak pudźa, czyli szacunek, lub współczucie, 

nie mogą rozwijać się w człowieku, który w sercu posiada radźasowe cechy. Dlatego 

człowiek koniecznie musi tak postępować, by oczyścić pole serca. 

W Gicie Kriszna nauczał, że czystość karmy jest nadzwyczaj ważna. Rodzaj 

pracy, w którą się angażujemy, determinuje rodzaj owoców, które zbierzemy. Rodzaj 

pożywienia, które jemy, określa zapach oddechu po odbiciu. Jakość chleba, który 

upieczemy, zależy od rodzaju użytej mąki. Bóg nigdy nie robi niczego bez powodu. 

Bóg nigdy nie wypowiada słów, które nie mają znaczenia. Cokolwiek robi, na 

cokolwiek patrzy i cokolwiek mówi, zawiera to głębsze wewnętrzne znaczenie. 

Oto mały przykład. Naprzeciwko siebie stały dwie armie, Kaurawów i 

Pandawów. Po stronie Pandawów było siedem dywizji, a po stronie Kaurawów – 
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jedenaście. Ardźuna dobrze wiedział ile dywizji jest po obu stronach. Jednak, z tą 

świadomością, poprosił Krisznę, aby skierował rydwan w sam środek między obu 

armiami. Spytany przez Krisznę o powód takiego zachowania, odpowiedział, że chce 

zorientować się, z kim powinien walczyć, jeśli w ogóle ma walczyć. 

Analizując to stwierdzenie w kontekście sytuacji, dochodzimy do wniosku, że 

powiedział tak, gdyż miał zamiar walczyć. Wcześniej Kriszna przygotował rydwan, a 

Ardźuna całą broń, włącznie z łukiem Gandiwa. Dlaczego zmienił zdanie po 

dojechaniu na pole bitwy? Czy był to wyraz jego słabości, czy przygnębienia? Zaczął 

zadawać pytania o to, kto skorzysta na wyniku walki i komu ona przyniesie 

pomyślność? Zdał sobie sprawę z tego, że ci sami ludzie, dla których miał walczyć, 

prawdopodobnie zginą, dlatego uznał, że bitwa nie ma sensu. Królowie chcą rządzić 

ludźmi i prowadzić ich i kraj do pomyślności. Jak można jednak mówić o pomyślności 

kraju, gdy ludzie mają zginąć w bitwie? Jeśli cała rodzina i wielu ludzi zostanie 

zmieciona z powierzchni ziemi, dla kogo ma ustanawiać królestwo i kim rządzić? 

Niektórzy przypisują temu zachowaniu mohę (ułudę) lub przywiązanie do przyjaciół i 

krewnych i stosowny rozdział Gity nazwali Wiszada jogą (Jogą przygnębienia). 

W tym przypadku można mówić o wewnętrznej kontrowersji czy wewnętrznej 

dyskusji Ardźuny. Podjął to rozumowanie, aby rozstrzygnąć, co jest prawdą, a co 

nieprawdą, co jest stosowne, a co niestosowne. Rozważał w sobie fakty, że 

Kaurawowie rządzili niesprawiedliwie i że to po ich stronie była nieprawda i 

niestosowność i sam nie chciał ulec takiej nieprawdzie i niestosowności. Pandawowie 

posiadali pewne wyróżniające ich zalety i dlatego Bóg stanął po ich stronie. 

Jasno widać teraz, że Kriszna stanął po stronie Pandawów z powodu ich 

dobrych cech.  Gdy spojrzymy na tę sytuację w sposób nieco powierzchowny, 

zobaczymy, że dzięki temu, iż Ardźuna popadł w to przygnębienie i rozterkę, dla 

Kriszny pojawiła się okazja do wygłoszenia świętego tekstu Bhagawad Gity. Gdyby 

Ardźuna nie popadł w ten introspekcyjny nastrój, Kriszna nie miałby sposobności do 

nauczania Gity. 

Tak jak przyjemność jest przerwą między dwoma cierpieniami, tak samo 

niekiedy między dwoma sytuacjami pojawia się dobro. Kriszna odgrywa tutaj rolę 

typowej ludzkiej istoty i, sprawiając, że Ardźuna zachował się jak typowa ludzka 

istota, stworzył sytuację, w której można było wyłożyć nauki Gity. Ludzkie życie jest 

przelotne. Jest chwilowe, ale Ardźuna dostąpił szansy rozpoznania trwałej prawdy. 

Pandawowie zostali pokazani jako przykład, dzięki któremu można zrozumieć 

świętość serca wielbiciela. Zdarza się, że na skutek trudności serce wielbiciela tonie w 

smutku. Skutkiem tego jego ego i inne złe cechy w sercu wychodzą na wierzch i 

sprawiają mu kłopoty. 

Pewnego razu Ardźuna odprawiał aśwamedha jadźnię (ofiarę konia) i wypuścił 

konia samopas. Zgodnie z regułami tej jadźni, jeśli wypuszczonego konia ktoś złapie, 

jego właściciel musi walczyć z osobą, która złapała konia i jeśli właściciel zostanie 

pokonany, musi zrzec się królestwa na rzecz zwycięzcy. Konia Ardźuny złapał radźa 

(król) Majuradhwadźa. Zrobił to z pełną świadomością reguł postępowania w stosunku 

do konia. Na poszukiwanie konia wyruszyli Kriszna i Ardźuna i odkryli, że złapał go 

Majuradhwadźa. W związku z tym zastanawiali się, czy podjąć z nim walkę. Kriszna 

powiedział Ardźunie, że Majuradhwadźa nie był zwyczajnym człowiekiem, że był 

jego wielkim wielbicielem i że Ardźunie nie będzie łatwo z nim walczyć. Ardźuna 
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stwierdził, że zgodnie z kodeksem postępowania musi walczyć z tym, kto schwytał 

konia. Wtedy Kriszna polecił mu walczyć z Majuradhwadźą. 

Ardźuna podjął walkę, ale bezskutecznie próbował wszystkiego, by pokonać 

przeciwnika. W walce nawet uległa zniszczeniu jego główna broń, łuk Gandiwa. 

Ponieważ Ardźuna poprosił Krisznę o pomoc, ten też przygotował się do walki. 

Majuradhwadźa niewątpliwie znał wielkość Kriszny, ale kodeks postępowania 

wymagał, by przystąpił do walki. Tak więc, Majurdhwadźa brał po kolei różne rodzaje 

swojej broni i, wypowiadając święte imię Kriszny, posyłał w niego. Strzały króla były 

tak twarde i pełne mocy, że Kriszna musiał uciekać we wszystkie strony. Ardźuna 

zawołał do niego, aby użył swojej świętej ćakry (dysku), ale Kriszna odpowiedział, że 

ani Ardźuny Gandiwa, ani jego ćakra nie są skuteczne przeciwko Majuradhwadźy. 

Ardźuna nie potraktował słów Kriszny poważnie. Myślał, że on tylko żartował i 

że po prostu nie chciał walczyć. Jeśli Majuradhwadźa jest naprawdę wielbicielem 

Kriszny, czy podjąłby z nim walkę? – zastanawiał się. Uznał, że Majuradhwadźa nie 

był prawdziwym wielbicielem Kriszny. 

Kriszna postanowił dowieść Ardźunie, że Majuradhwadźa jest rzeczywiście 

żarliwym wielbicielem. On i Ardźuna przebrali się za braminów i przyszli do domu 

Majuradhwadźy. Zgodnie z tradycją, obowiązkiem gospodarza jest przyjąć gości i 

oddać im cześć. W tym względzie nikt nie dorównywał Majuradhwadźy. Gdy tylko 

zobaczył nadchodzących dwóch braminów, zrzucił królewskie szaty i ubrał się w 

typowe odzienie braminów. Przyniósł wodę, umył nią stopy gości i oddał im należne 

honory. Następnie poprosił, by zechcieli przyjąć jego gościnę. Kriszna już od 

dłuższego czasu planował to spotkanie, mając na uwadze uświadomienie Ardźunie 

głębi oddania Majuradhwadźy. Gdy Majuradhwadźa zaproponował im gościnę i 

poczęstunek, Kriszna rzekł: „Nie mamy czasu na przyjęcie twojej gościny. 

Przyszliśmy tu ze szczególnym problemem i potrzebujemy twojej pomocy. Gdy 

szliśmy do twojego domu, tygrys połknął mojego syna. Do tej chwili połknął tylko 

jego połowę – druga połowa syna wystaje na zewnątrz. Eteryczny głos powiedział, że 

ciało mojego syna będzie uwolnione, jeśli na posiłek tygrysa dostarczę połowę ciała 

króla Majuradhwadźy.” 

Majuradhwadźa natychmiast dostrzegł w tym okazję zrobienia przysługi swoim 

gościom. Bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że nieśmiertelność zdobywa się 

poświeceniem. Był gotowy poświęcić swoje ciało, gdyż wiedział, że otrzymał je, aby 

mógł pomagać innym. Wiedział, że to ludzkie ciało kiedyś upadnie, więc gotów był 

poświęcić je dla innych. Wezwał żonę i syna i kazał im przeciąć swoje ciało na dwoje 

za pomocą miecza. Żona i syn uznali, że Majuradhwadźa postanowił spełnić święty 

uczynek, dlatego również przygotowali się do rozpołowienia jego ciała. 

Ardźuna i Kriszna przyglądali się tej scenie bez zmrużenia oka. Gdy tak 

patrzyli, zauważyli, że lewe oko Majuradhwadźy roni łzy. Widząc jak sytuacja się 

rozwija, Kriszna chciał poddać króla dalszej próbie.  Powiedział: „Ile jest warty dar 

złożony ze smutkiem i łzami w oczach? Nie chcę takiego daru. Dar musi być składany 

w sposób nieprzymuszony i chętnie.” Majuradhwadźa, który był nieporuszony i 

spokojnie siedział z zamkniętymi oczami, otworzył oczy i powiedział, że bez żalu 

oddaje ciało i że gdyby w ogóle się smucił, oboje oczu powinno ronić łzy. Dlaczego 

łzy leciały tylko z jednego oka? Należało zastanowić się i zrozumieć, dlaczego łzy 

płynęły tylko z jednego oka. Rzecz nie w tym, że Kriszna nie znał kryjącej się za tym 
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prawdy. Chciał tylko pokazać Ardźunie głębię oddania Majuradhwadźy. 

Majuradhwadźa wyjaśnił: „Panie, to ciało ma zostać przecięte na dwoje, a prawa część 

zostanie podarowana tobie na święty cel. Lewa połowa płacze, gdyż będzie wyrzucona 

na pastwę wron. Płacze, gdyż zostanie potraktowana w tak niski sposób.” Ardźuna, 

usłyszawszy te słowa, spokorniał i zrozumiał, że jest to lekcja dla niego i że istnieją 

gorliwsi od niego wielbiciele Kriszny. 

Świat jest pełen różnorakich wielbicieli. Jeśli chodzi o oddanie, 

Majuradhwadźa złożyłby u stóp Pana wszystko, co posiadał.  Jako gospodarz domu 

honorował każdego gościa, który zawitał do jego domu i darzył go wszystkim. Jako 

władca w pełni przestrzegał kodeksu postępowania właściwego dla rządzących. 

Zawsze był gotowy walczyć o przestrzeganie kodeksów postępowania. 

Majuradhwadźa był więc kimś, kto zawsze był gotowy na poświęcenie i zrobienie 

wszystkiego, co niezbędne, w każdej sferze życia – tak doczesnej, materialnej, jak i 

duchowej. Kriszna zaaranżował to wydarzenie, aby dać światu i Ardźunie przykład 

wykonywania swoich obowiązków w różnych sferach. 

Skoro my, po przejściu kilkuwiekowego okresu zniewolenia i dzięki własnym 

wysiłkom osiągnąwszy niepodległość, zaniedbujemy nasze tradycje liczące sobie 5000 

lat i nie potrafimy zrozumieć świętości ideałów przedstwionych w przykładach 

pokazanych przez Krisznę, nic dziwnego, że dzisiaj znajdujemy się w tak nieszczęsnej 

sytuacji. Kriszna uczył, że należy być gotowym na poświęcenie wszystkiego dla 

sprawiedliwości. Uczył tego w formie wedanty. Wprawdzie nauki i ideały Kriszny nie 

były tego rodzaju, że gdy ktoś was uderzy w twarz, macie być tak potulni, by 

nadstawiać drugi policzek, ale wy idziecie znacznie dalej, produkując bomby 

atomowe, które w praktyce mogą zniszczyć cały świat. U Kriszny nie było takiego nie 

do pogodzenia rozdźwięku między nauczaniem i praktykowaniem. Ludzie, ciągle 

głośno nawołując do pokoju, trzymają w rękach bombę atomową. Tego rodzaju 

pokoju, którego oni chcą, nie osiągną nawet jeśli polecą na księżyc. My ciągle 

mówimy o pokoju na świecie, ale cały czas szykujemy się do wojny i kierujemy na 

wstrząsy i rewolucje. Nie jest to filozofia, którą reprezentował i nauczał Kriszna.  

To Kriszna podjął się połączenia pod jedną władzą osiemnastu różnych królów 

i królestw, które wtedy istniały. Oto ideał, który on reprezentował. Kim był król, pod 

którego władanie Kriszna przekazał wszystkie te różne królestwa? Był to 

Dharmaradźa. Kriszna sam nie chciał zostać królem. Gdybyśmy naprawdę zważali na 

ideały Kriszny lub na to, co on zrobił, dzisiaj nie znaleźlibyśmy się w tej nieszczęsnej 

sytuacji, w której kraj jest podzielony na wiele części. 

 

Chłopcy i dziewczęta! 

Honorujcie ideały tego kraju i dharmaradźję (rządy dharmy), którą on 

reprezentuje. Wykorzystajcie wszystkie swoje fizyczne i mentalne siły, by przywrócić 

tę świętą dharmaradźję. Mam nadzieję i błogosławię wam, by stało się to możliwe. 
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11. Ludzkie ciało jest jak bańka na wodzie 

 

Łatwo mówić o zasadach i kodeksach postępowania, 

ale bardzo trudno wcielać je w życie. Dotyczy to tak 

samo młodych ludzi, jak i dziadków. Oto prawda, 

prosta prawda, którą wam daję. 

 

Uczniowie i studenci, chłopcy i dziewczęta! 
Dzisiejsze ogłoszenie wyników waszych egzaminów stanowi rzeczywiście 

pomyślną wiadomość. Ale dopóki edukacja, jaką otrzymujecie, promuje jedynie 

ignorancję, a nie daje wam niezbędnych sił do pracy na rzecz pomyślności i tradycji 

naszego kraju, dopóty jest bezużyteczna. Spośród wszystkich gałęzi edukacji 

prawdziwa jest tylko duchowa edukacja. Porównując ją do innych gałęzi, możemy 

powiedzieć, że jest ona jak ocean, podczas gdy pozostałe są jak rzeki. Gdy rzeki 

wpadają i łączą się z oceanem, nabywają głębi i chwały niezgłębionego oceanu. 

Podobnie, gdy wszystkie inne formy edukacji łączą się z duchową edukacją, nabywają 

postaci i wspaniałości duchowej edukacji. Wasze serce może się rozwijać a myśli 

uszlachetniać tylko wtedy, gdy wasza edukacja łączy się z tapasem. 

Tapas nie oznacza, że powinniście porzucić wszystko i pójść do lasu, a tam stać 

na głowie. Jest to coś, za pomocą czego możecie zharmonizować ze sobą myśli, słowa 

i czyny. Szansa, że zakwitną w was wielkie idee, pojawi się tylko wtedy, gdy 

otrzymacie tego rodzaju edukację wraz z właściwą kulturą. Tylko wtedy istniejące 

wewnątrz was dobre idee mogą przejawić się w pełni. Edukacja nie może odnosić się 

całkowicie do spraw doczesnych. Edukacja powinna rozwijać charakter. 

Dzisiejsi uczniowie i studenci muszą zdobywać tak święte wykształcenie. 

Tylko to przyniesie dobre skutki. Jeśli dzisiaj naprawdę chcemy rozumieć własną 

historię i kulturę, koniecznie musimy uczyć się i studiować śruti i itihasy (święte 

pisma i epopeje), które składają się na wedantę (naukę o prawdziwej rzeczywistości). 

Gdy czytamy takie teksty, powinniśmy bardzo zważać, by nie mieszać własnych idei, 

pojęć i przesądów z tym, co przeczytamy. Powinniśmy starać się zrozumieć, na ile to 

tylko możliwe, pierwotną treść.  

W ciągu wieków, które upłynęły od czasu stworzenia wspomnianych tekstów, 

wiele się zmieniło. Wiemy, że z upływem czasu wielkim zmianom ulegały 

kontynenty, morza oraz same źródła rzek. Rzeka, która ileś wieków wcześniej mogła 

płynąć w określonym kierunku, teraz płynie w innym. Rzeka ta mogła zmienić swój 

bieg. Możemy stwierdzić bardzo wyraźną różnicę w biegu tej samej rzeki wieki temu i 

obecnie. Znając dzisiejszy bieg danej rzeki, człowiek przenosi tę wiedzę do swoich 

pojęć i myśli, że rzeka ta dawniej biegła tak samo. To niewłaściwe. 

Oto mały przykład. Zadajemy sobie pytanie, czy ziemia, którą teraz nazywamy 

Lanką, jest tą samą, która istniała w treta-judze i w czasach Ramajany znajdowała się 

pod władaniem Rawany. Nie, tak nie było. W tamtym czasie Lanka leżała setki mil od 

południowego przylądka Indii. Wtedy znajdowała się na równiku. Z czasem, z 

przejściem od treta-jugi przez dwapara-yugę do kali-jugi, ta szczególna wyspa, która 

kiedyś była na równiku, przedryfowała setki mil na północ. Zatem wyspa, którą dzisiaj 

nazywamy Lanką, przesunęła się na północ od równika. 
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W historii Grecji zapisano, że gdy wystąpiła katastrofa nazywana Atlantis, 

wyspa zwana Lanką całkowicie pogrążyła się w wodzie. Grecy nie byli zwykłymi 

ludźmi. Ich nauka była bardzo zaawansowana i dobrze opanowali różne dziedziny 

wiedzy. Opisali fakt, że Lanka zatonęła w oceanie i odsunęła się z dawnego miejsca. 

To zjawisko akceptowali. Ludzie ci w tamtych czasach mieli tak zaawansowaną 

technikę, że podróżowali na księżyc. Rozwinęli wiele rodzajów powietrznego 

transportu i opanowali sztukę latania. 

Jak wiemy, dzisiaj cały świat uznaje za standartowy czas Greenwich. Z historii 

świata wiadomo, że astrologowie tamtych czasów za standard przyjmowali długość 

geograficzną południka przechodzącego przez Lankę. Do obliczeń przyjmowali za 

standard moment wschodu słońca na tym południku. Według tego standardu podali 

czas narodzin Kriszny, czas porzucenia przez niego śmiertelnego ciała, daty bitwy 

Mahabharaty itd. Kiedy żyli Pandawowie, skala czasu była określana w oparciu o tę 

długość geograficzną Lanki. Przyjmując to za podstawę, dochodzimy do wniosku, że 

wiek, który teraz nazywamy kali-jugą, rozpoczął się w roku nazywanym pramadi w 

miesiącu nazywanym śrawana, w połowie miesiąca nazywanej bahula i w dniu 

nazywanym asztami. Zgodnie z angielskim kalendarzem dzień ten odpowiada 20 

lutemu 3102 r, przed Chrystusem. Aby unaocznić ten początek nowej jugi (wieku) w 

dniu 20 lutego 3102 r.p.n.e., nasi przodkowie nazwali ten dzień Jugadi (Ugadi), czyli 

początkiem nowej ery. Ponieważ był to dzień rozpoczynający nową erę, otrzymał 

nazwę jugadi. 

Powinniśmy też znać inny aspekt tej daty, chociaż nie jest on zbyt przyjemny. 

Ten szczególny dzień, nazywany Jugadi, jest też dniem, w którym Kriszna porzucił 

swoje śmiertelne ciało w świętym miejscu pielgrzymek nazywanym Prabata niedaleko 

od Dwaraki. 

Istnieje przysłowie, które mówi, że gdy zbliża się nasz koniec, myślimy o 

wszelkiego rodzaju nadzwyczajnych i nietypowych ideach. Tak niezwykłe myśli 

nachodziły wtedy Jadawów, społeczność, w której żył Kriszna. Myśleli o własnym 

końcu. Chociaż Kriszna głosił o potrzebie spożywania tylko sattwicznej żywności, w 

świętym dniu Jadawowie naruszali ten święty nakaz. Odprawiając obrządki religijne, 

używali artykułów, których nie powinno się używać, i przyrządzali posiłki zawierające 

mięso. Spożywali je a także pili napoje alkoholowe. Na skutek spożywania takiej 

żywności i napojów, odurzali się i tracili równowagę. Zaczęli się bić i doszli do 

takiego stanu, że wzajemnie się zabijali. W ten sposób wybili cały ród Jadawów. 

Gandhi, mając na uwadze właśnie idee głoszone przez Krisznę, chciał wprowadzić 

zakaz spożywania mięsa i picia alkoholu. Niestety, nie powiodło mu się. 

Członkowie społeczności Jadawów, których spotkała ta niedola, stracili życie. 

W tej bijatyce zabito nawet Wasudewę, ojca Kriszny. Zginął też Balarama, starszy brat 

Kriszny. Wkrótce potem na miejsce to przyjechał Widura. Zastał przerażający widok. 

Przybył też Uddhawa. Gdy zapoznał się z sytuacją, naszły go obawy, że jego bliski 

przyjaciel Kriszna mógł też porzucić swoje śmiertelne ciało. Zaczął szukać ciała. 

Pomagał mu w tym Ardźuna. Przeszukali wszystkie miejsca. Usłyszeli, że w tej 

makabrycznej bitwie ciało Kriszny zostało pocięte na kawałki i porzucone w różnych 

miejscach. Ardźuna i Widura uznali, że nie zdołają rozpoznać ciała Kriszny. W tej 

sytuacji stwierdzili, że życie na świecie, w którym nie ma Kriszny, nie ma sensu i 

przygotowywali się do utopienia się w Jamunie. Był to czas wielkiej katastrofy, na 
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skutek której całe powietrze i okoliczne wody zostały bardzo zanieczyszczone. Cała 

atmosfery była zanieczyszczona. 

Gdy Widura i Ardźuna patrzyli na rzekę, w pewnej odległości zobaczyli 

powiewający niebieski materiał i usłyszeli dochodzący stamtąd dźwięk. To bardzo 

zdziwiło Widurę. Chcąc dowiedzieć się, co to jest, pobiegł w kierunku dźwięku. Pod 

drzewem zobaczył Krisznę, który siedział w głębokim spokoju. Wydawało się, że 

Kriszna także przygotowywał się do porzucenia ciała. Ale Kriszna uznał, że 

niewłaściwe byłoby porzucić ciało w obecności przyjaciół i krewnych. Chcąc pozbyć 

się Uddhawy, przedstawił mu nauki Bhagawaty i kazał pójść po Ardźunę. Uddhawa 

był uszczęśliwiony i pragnął podzielić się z Ardźuną wiadomością, że Kriszna jest 

bezpieczny, pobiegł więc ochoczo do Ardźuny. 

Stwierdziwszy, że Uddhawa znacznie się oddalił, Kriszna porzucił swoje 

śmiertelne ciało. Gdy Uddhawa i Ardźuna przyszli do tego samego drzewa, ciała 

Kriszny już tam nie było. Pilnowali tego miejsca przez dwa czy trzy dni. W końcu 

doszli do wniosku, że Kriszna uznał, że cele jego ludzkiej egzystencji zostały 

osiągnięte i w tych dniach opuścił ciało, więc wrócili do Dwaraki. Satjabhama, 

Rukmini i gopiki straciły wszystko w swoim życiu i przeżywały wielki smutek. 

Ardźuna i Uddhawa nie mogli patrzeć na ich cierpienie. Ardźuna pomyślał, że nie 

byłoby dobrze zostawić te kobiety same w tym miejscu, dlatego wziął swoją Gandiwę 

i zabrał je do Hastinapury. 

W drodze napadli na nich ludzie leśnego plemienia i chcieli zabrać kobiety. 

Ponieważ prowadził je Ardźuna, one wołały go na ratunek, prosiły o jego pomoc. 

Wcześniej Ardźuna uczestniczył i zwyciężał w wielu bitwach. Mężnie walczył w 

bitwie Mahabharaty i w Khandawawanie.  

Przy wielu okazjach Ardźuna wykazywał się wielką odwagą i siłą. W tym 

przypadku jednak nie mógł nawet unieść swojej Gandiwy i złożyć się do strzału. 

Pomyślał: „Cała siła, jaką się wykazywałem, pochodziła od Kriszny. Gdy jego nie ma, 

nie potrafię nawet podnieść Gandiwy.” Chociaż przez wszystkie te lata jego ręka 

trzymała Gandiwę, faktycznie używała jej siła Kriszny. Teraz czuł się bezsilny. 

Ponieważ cały czas Kriszna był jego antarjaminem (wewnętrznym czynnikiem 

sprawczym), czuł się silny. Teraz, gdy już w nim nie było Kriszny, miał wrażenie, że 

jest tylko workiem ze skóry. 

Wewnętrzne znaczenie tego jest następujące: dopóki Ardźuna myślał, że 

Kriszna jest obecny w zwykłej ludzkiej postaci, miał w sobie wszystkie siły, ale gdy 

uwierzył, że już go nie ma, stracił wszystkie siły i chęć do walki. Ardźuna myślał, że 

skoro odeszło doczesne ciało Kriszny, to także on go opuścił. Ponieważ był pod 

wpływem ułudy, utożsamiając doczesne ciało Kriszny z nim samym, stracił wszystkie 

swoje siły. Niedobrze jest myśleć, że jest się bez siły. Właściwym podejściem jest 

traktowanie Boga jako kogoś bez formy i atrybutów. Powinniśmy przyjmować, że Bóg 

jest obecny w nas. To będzie właściwa postawa. Całkiem naturalne jest, że gdy Bóg 

przyjmuje ludzką postać, myśli się o tej postaci. Ale ponieważ kiedyś trzeba 

zapomnieć o tej postaci, dobrze jest skupiać się na Najwyższym bez formy i porzucić 

przywiązanie do postaci. Nasza wedanta uczy filozofii wajragji, czyli 

nieprzywiązania, aby pomóc nam w tym skupieniu się na najwyższej mocy, która tkwi 

za każdą formą. 
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Dźiwa (dusza) musi opuścić ciało. Gdy dźiwa go nie opuszcza, ciało musi ją 

opuścić. Ciało jest jak bańka na wodzie. Bańka ta rodzi się z wody, żyje na wodzie i o 

wodzie i w końcu rozpuszcza się w wodzie. Trwałego szczęścia możemy dostąpić 

tylko wtedy, gdy rozwiniemy właściwy stosunek do najwyższej mocy bez formy. 

Weźmy piłkę i rzućmy nią o twardą ziemię. Odbije się tak mocno, jak mocno 

nią rzucimy. Jeśli rzucimy nią w miękką błotnista ziemię, zamiast w twardy grunt, nie 

odbije się, a nawet ugrzęźnie w błocie. Podobnie, jeśli czysty aspekt boskości padnie 

na święte serce, odbije się. Jeśli natomiast mamy zabłocone i nieczyste serce, 

rzutowana na nie boskość utknie w nim. Dlatego bardzo ważna jest czystość umysłu i 

przykładne życie. Prawdę i uczciwość powinniśmy traktować jako nasze dwoje oczu. 

Te dwoje oczu zapadają na chorobę samolubstwa. Z powodu takiej choroby oczu nie 

możemy dojść do czystego serca. Młodzi ludzie powinni mieć czysty umysł. Powinni 

bardzo się starać chronić prawdę i uczciwość. Tego ideału uczył i demonstrował 

Kriszna. 

Krisznę i jego miłość znają mieszkańcy Bharatu. On jest wiecznie młody. Ze 

stwierdzenia, że jest wiecznie młody, nie powinniśmy wnosić, że zawsze ma 

młodzieńcze ciało. Znaczy ono, że nigdy nie ma w nim niepokoju i że zawsze jest 

pogodnie usposobiony. Ten rodzaj błogości i szczęścia daje też szczęście i zdrowie 

ciału. Właśnie dlatego mówi się, że szczęście to zjednoczenie z Bogiem. Nasze 

zachowanie odpowiada za niszczenie i starzenie się ciała, a za zachowanie 

odpowiadają nasze pragnienia. Nie powinniśmy używać tego ciała w celu 

zaspokajania pragnień, które wiążą się z tym światem. Ból i przyjemność są jak 

chmury, które odpływają z naszego serca. Zatem wszystkie te pragnienia powinniśmy 

traktować tak jak chmury. 

Wedy porównują umysł do księżyca, a oczy do słońca. Mówią też, że serce jest 

jak niebo. Umysł na tym niebie naszego serca jest jak księżyc na niebie, a oczy i 

inteligencja – jak słońce. Nasze myśli na tym niebie serca musimy traktować tak jak 

przelotne chmury. Miliony imion Pana na tym niebie świecą jak gwiazdy. Właściwe 

więc będzie, jeśli nasz umysł będzie jaśniał na tym niebie niczym księżyc. 

Księżycowi, którego porównaliśmy do umysłu, trzeba nadać stan pełni. Gdy umysł 

przeszkolimy do postaci pełni księżyca, pojawi się sposobność do skorygowania serca. 

Święty tekst Mahabharaty dostarcza bardzo wielu nauk, które pozwalają uczynić serce 

porównywalne z pełnią księżyca. Ideały Kriszny wymagają, abyśmy wszyscy oczyścili 

serca i przyjęli prawdę i uczciwość jako podstawę, na której wspiera się nasze życie. 

Opierając się na argumentach dotyczących daty śmierci Kriszny, możemy 

rozstrzygnąć o dacie jego narodzin. Zgodnie z podobnymi wyliczeniami dzień, w 

którym urodził się Kriszna, przypada na 20 lipca 3228 lat przed Chrystusem. 

Wyrażając to w naszym kalendarzu, dostaniemy rok śrimukha, miesiąc śrawana, 

połowę miesiąca księżycowego bahula i dzień asztami. Zatem urodził się on pod 

Rohini (księżyc w pobliżu Aldebarana), a była wtedy godzina 3:00 po północy.  

Dzień, w którym Kriszna porzucił swoje śmiertelne ciało, licząc lata wstecz od 

dzisiaj, wypada 5078 lat temu. Możemy to sprawdzić dodając lata 3102 p.n.e. i 1976. 

Był to też dzień, w którym zaczęła się kali-juga. Zatem, od początku kali-jugi upłynęło 

5078 lat. Jako, że był to pierwszy dzień kali-jugi, nazywamy go Jugadi lub Ugadi. Ale 

początek tego wieku kali przypadł na rok pramadi, dlatego ta juga jawi się pełna 

niebezpieczeństw i krzywdy. W istocie, zamiast nazwy kali-juga, uzasadnione i 
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właściwe jest nazywanie tego wieku kalaha-jugą, czyli wiekiem kłótni. Dzisiaj kłótnie 

widzimy wszędzie, gdzie nie pójść – w domu, na wsi, w terenie. Młodzi ludzie 

powinni postępować zgodnie z ideałami Kriszny – tak, by nazwę kalaha-juga mogła 

zastąpić nazwa „wiek pomyślności.” 

Na tym świecie z konieczności istnieją dwa rodzaje odczuć – ból i 

przyjemność. Bez przeżycia bólu nie można cieszyć się przyjemnością. Przyjemność 

pojawia się jako przerwa między dwoma okresami cierpienia. Bez smutku nie możecie 

zrozumieć znaczenia szczęścia. Mimo, że te dwa aspekty są zawsze obecne, 

powinniśmy starać się promować tylko dobro, szczęście i radość. W naszym ciele z 

jednej strony płynie dobra krew, a z drugiej – krew zanieczyszczona. Nawet w 

naszych domach z jednej strony rurociągami jest dostarczana dobra czysta woda pitna, 

a innymi odprowadzana brudna woda. Oba rodzaje wody są obecne w tym samym 

domu. Na wsi i w mieście pitna woda doprowadzana jest jednymi rurami, ale obok 

nich znajdują się rury niosące ścieki; oba rodzaje rur na zewnątrz wyglądają podobnie 

i są podobnie czyste. Analogicznie, w naszym umyśle zawsze płyną dwa strumienie. 

Jeden to strumień dobrych myśli, a drugi – złych; oba płyną razem. Ale wy musicie 

starać się akceptować te dobre myśli i odrzucać złe. 

Na świecie powszechnie występują wstrząsy i rewolucje. W środku takich 

światowych przewrotów człowiek musi starać się odróżniać dobro od zła i oddzielać 

prawdę od nieprawdy. Ludzi młodych czeka długa podróż tym pociągiem, który 

nazywamy społeczeństwem. Starzy ludzie wypadną z tego pociągu na pośrednich 

stacjach. W pociągu społeczeństwa wy jesteście tymi, którzy muszą jechać daleko, 

dlatego musicie być gotowi na podjęcie niezbędnych działań w celu naprawienia 

defektów pociągu. Do was należy skorygowanie wad w tym kraju, więc powinniście 

odcisnąć sobie na umyśle dobre idee. Jeśli dzisiaj uważacie, że coś, co robią dorośli, 

jest niewłaściwe, nie powinniście tego samego robić, gdy dorośniecie. Gdy 

dorośniecie, powinniście wcielać w życie to, co teraz w postępowaniu starszych 

uważacie za dobre. 

Nikt z nas nie chce skutków złego postępowania, a mimo to zawsze jesteśmy 

gotowi robić złe rzeczy. Nie chcemy przyjmować tylko skutków takich złych czynów. 

Wszyscy chcemy skutków dobrych działań, ale niechętnie je podejmujemy. Jeśli 

wierzycie, że aby otrzymać dobre skutki, musicie podejmować dobre czyny, musicie 

przede wszystkim je podejmować. Powinniście trzymać się z dala od tego, co 

uważacie za grzech i nigdy nie uczestniczyć w takich działaniach. 

Zgodność wypowiadanego słowa, wykonywanego czynu i myśli nazywa się 

tapasem. Kriszna powiedział do Ardźuny, że harmonia myśli, słowa i czynu jest 

prawdziwym znaczeniem tapasu i że tapasu nie można interpretować jako stania na 

jednej nodze. Faktycznie, stanie na jednej nodze Kriszna nazwał zwykłym ćwiczeniem 

fizycznym. Ideały przekazane nam w Mahabharacie, idealne i przykładne życie, które 

wiódł Kriszna, są dla nas ważne. Mam nadzieję, że młodzież będzie stosować je w 

swoim życiu. 
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12. Ego oślepia człowieka  
 

Czy życie przyniesie jakąkolwiek słodycz komuś 

zaślepionemu egoizmem, kto nie dostrzega niczego 

wokół siebie? Czy w ogóle będzie łatwo komuś, kto 

nigdy nie robi niczego dobrego? Czy jakakolwiek 

przyjemność spotka kogoś, kto wiedzie grzeszne 

życie? Kto jest naszym przyjacielem, a kto wrogiem? 

Kto jest Bogiem, a kto wielbicielem? Kto jest 

nauczycielem, a kto uczniem? Kto jest pisarzem, a kto 

aktorem? Czy istnieje jakiś sposób stwierdzenia, kto 

jest czym? Czy jest coś złego w nazywaniu małpą 

kogoś, kto nie ma inteligencji, by rozumieć? 

 

Własne jestestwo dla każdego jest albo jego przyjacielem, albo wrogiem. W 

życiu codziennym człowiek nawiązuje stosunki z bardzo wieloma ludźmi. Myśli, 

że wśród nich niektórzy są jego przyjaciółmi, a niektórzy wrogami. Z niektórymi 

chciałby dłużej rozmawiać i przebywać. Z innymi nie chciałby kontynuować 

rozmowy i spędzać czasu. Ponieważ świat jest pełen takich dwoistości i 

sprzeczności, człowiek nie potrafi rozstrzygnąć, co naprawdę sprawia mu 

przyjemność, a co ból. 

Gdy Kriszna przyjął narodziny, jednocześnie urodził się też Kansa. W 

czasach Ramy, jemu współczesnym był Rawana. Gdy żył Budda, żył też 

Dewadatta. Gdy pojawił się Prahlada, był już Hiranjakaśipu. Gdy dobro w 

stworzeniu miesza się ze złem, nie potrafimy rozstrzygnąć, co jest dobrem, a co 

złem. Co leży u podstawy tego wszystkiego? Co jest przedmiotem, a co 

podmiotem? Podstawą czy przyczyną takiego stanu rzeczy nie jest coś, co znajduje 

się poza nami i jest niewidoczne. 

Źródłem tego wszystkiego są myśli, które przychodzą nam do głowy. Tych, 

którzy szanują nas i nasze ideały oraz tych, którym leży na sercu nasze dobro, 

uznajemy za swoich krewnych lub przyjaciół. Tych, którzy nas nienawidzą, którzy 

postępują wbrew naszym oczekiwaniom i którzy sprawiają nam ból i przynoszą 

niepowodzenie, uważamy za wrogów. W tej sytuacji, w istocie nie jesteśmy w 

stanie rozstrzygnąć, kto jest naszym przyjacielem, a kto wrogiem. Kiedyś Kabir 

powiedział, że powinniśmy przebywać w towarzystwie tych, którzy nam złorzeczą. 

Powód jest taki, że popełniamy wiele grzechów, a ludzie, którzy je wytykają, 

gładzą je swoimi obelgami. Właśnie dlatego mówimy, że gdy ktoś nas wyśmiewa, 

usuwa tym nasze grzechy. 

W rzeczywistości, ci, którzy pomagają nam usunąć grzechy, są naszymi 

przyjaciółmi. Ci zaś, którzy przyczyniają się do popełniania grzechów, są naszymi 

wrogami. Zatem, przyjaciółmi są właśnie ci, którzy nas szkalują i wyśmiewają, 

gdyż usuwają nasze grzechy. Prahlada powiedział, że waszym wrogiem jest własna 

ćitta (myśli, umysł). Ojcu zarzucił: „Jesteś tak walecznym wojownikiem, że 

możesz podbić cały świat, ale nie możesz pokonać swoich narządów zmysłowych.” 
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Dlatego na to, by panować nad narządami, niezbędna jest ufność w siebie i 

wiara w Boga. Osoba, która nie ma tego zaufania do własnej jaźni i wiary w Boga, 

nie może zapanować nad zmysłami. Zanim podejmiemy próbę zapanowania nad 

zmysłami i narządami, powinniśmy najpierw rozwinąć wiarę w Boga i pewność 

siebie. Bez panowania nad zmysłami i narządami wszelkie usiłowania poprawy 

życia spełzną na niczym. 

Oto mała historia na ten temat. Kiedyś Radha sama wybrała się wieczorem 

w podróż do Mathury. Wszystkie gopiki, które dowiedziały się o tym, wyruszyły za 

nią. Zanim Radha dotarła do Jamuny, zapadł zmrok. Wcześniej gopiki ostrzegały 

ją, że nie powinna iść po ciemku do Mathury, ale jeśli musi to zrobić, one pójdą z 

nią. Przekonana, że Brindawan należy do wszystkich i Gowinda (Kriszna) także 

należy do wszystkich, Radha zgodziła się zabrać je ze sobą. Doszły do Jamuny, tam 

wsiadły do łodzi i wiosłowały po kolei, aby żadna nie przemęczyła się. W 

ciemności nie zwracały uwagi na nic innego, poza wiosłowaniem. Mimo, że 

wiosłowały przez całą noc, nie dotarły do Mathury. O świcie zobaczyły 

przychodzących nad rzekę mieszkańców Gokulam. Stwierdziły, że chociaż 

wiosłowały po kolei przez całą noc, były ciągle w pobliżu Gokulam. Zaraz też 

odkryły, że nie odwiązały liny, którą łódź była przywiązana do słupka na brzegu. 

Mając łódź przywiązaną, mimo wiosłowania przez całą noc, pozostawały w jednym 

miejscu. Chociaż wiosłowały, chociaż były na wodzie i miały dość sił by płynąć, 

łódź w ogóle się nie poruszała. Przyczyną było to, że lina, która wiązała łódź, nie 

została odwiązana i nie pozwalała łodzi na ruch. 

Analogicznie, bez wyzwolenia z więzów naszych zmysłów i narządów nie 

dokonamy żadnego postępu. Dlatego konieczne jest panowanie nad zmysłami. Ale 

zanim to zrobimy, musimy najpierw rozwinąć miłość, współczucie i poświęcenie. 

Gdy zdołamy serce napełnić tymi trzema cechami, rozwinie się ono w 

nandanawanę (gaj radości). I przeciwnie, gdy wypełnimy je takimi cechami jak 

nienawiść, zazdrość i gniew, nasze serce stanie się cuchnącą sadzawką. 

Sami powinniśmy się zastanowić na tą sprawą i zdecydować, czy chcemy 

przekształcić serce w nandanawanę, czy w nieczystą cuchnącą sadzawkę. Każdy 

musi postarać się napełnić serce świętymi cechami i zamienić je w nandanawanę. 

W istocie, gdy widzimy szczęśliwych ludzi, powinniśmy cieszyć się ich 

szczęściem. Gdy widzimy cierpienie i zmartwienia innych, także powinniśmy 

dzielić te uczucia. Gdy rozwiniemy takie cechy, będzie to znaczyć, że nasze serce 

staje się nandanawaną. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby rozwinąć 

współczucie i dobroć. Nazywa się je majtri, czyli życzliwość bądź dobra wola. Gdy 

rozwiniemy te dobre cechy, Bóg będzie blisko nas. Niezależnie czy cierpimy, czy 

przeżywamy radość, czy jesteśmy w smutku, czy mamy kłopoty, zawsze musimy 

rozwijać serce w taki sposób, by zdobyć premę (miłość) Paramatmy. 

Z drugiej strony, gdy mamy złe cechy, takie jak chęć popełnienia grzechu, 

chęć słuchania rzeczy, których nie powinniśmy słuchać, ranienia i szkodzenia 

innym, wtedy sprawiedliwość, dobro i uczciwość nie będzie nam towarzyszyć. 

Dlatego ludzie powinni rozwijać święte cechy. Takimi ludźmi byli Pandawowie, 

dzięki czemu mieli prawo cieszenia się bliskością Pana. Dla Pandawów Kriszna był 

życiodajnym oddechem, a dla Kriszny Pandawowie byli jego ciałem. W przypadku 
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Pandawów nie było jednej chwili, żeby brakowało obecności Kriszny. Cokolwiek 

widzieli lub robili, działo się to z pobudki i dzięki siłom dawanym im przez 

Krisznę. 

Można w tym kontekście przytoczyć małe zdarzenie. Kriszna porzucił 

śmiertelne ciało po ukończeniu zadania, dla którego przyszedł na ziemię. 

Świadomy jego odejścia Ardźuna towarzyszył gopikom w drodze do Gokulam. W 

tym czasie napadło na nich leśne plemię. Powstało wielkie zamieszanie. Ardźuna 

stracił wszystkie siły, ale zdołał w tym stanie jakoś dotrzeć do Hastinapury. Dzięki 

obecności świętego, czystego i bezinteresownego imienia Kriszny w sercach 

Pandawów, wszystko, co oglądali, jawiło się im świętym. Teraz, gdy Kriszny nie 

było już na tym świecie, wszystko, co Pandawowie zobaczyli, jawiło się im 

pozbawione świętości. 

W tamtych czasach, inaczej niż dzisiaj, gdy ktoś musiał wysłać wiadomość 

do Mathury albo Dwaraki, dostarczenie jej zajmowało miesiące. Ale zanim te 

wieści o śmierci Kriszny dotarły do Hastinapury, Dharmaradźa napotykał rozmaite 

złe znaki. Jednego wieczora, gdy przebywał na zewnątrz, zobaczył rolnika, który 

wracał do domu z pługiem na barkach. Dharmaradźa, widząc to niezwykłe 

zachowanie, spytał rolnika, dlaczego niesie pług. Człowiek ten odpowiedział, że 

poprzedniego dnia skradziono mu pług, który zostawił na polu, dlatego teraz 

narzędzie to zabiera ze sobą do domu. Dharmaradźę bardzo to zdziwiło i poruszyło. 

Zaczął nabierać wątpliwości, czy Kriszna jeszcze żyje, gdyż inaczej nie potrafił 

wytłumaczyć kradzieży w swoim królestwie. 

Kiedy indziej, gdy przechodził przez miasto, na drzwiach jednego z domów 

zobaczył solidną stalową zasuwę. Podszedł do kilku ludzi znajdujących się w 

pobliżu i spytał, co to za sztaba. Oni wyjaśnili, że zasuwa została tam zamocowana, 

aby zabezpieczyć drzwi przed możliwym włamaniem. To go jeszcze bardziej 

poruszyło i zaskoczyło. Zaczął domyślać się, że chyba zmienia się juga – skoro 

dzieją się takie rzeczy, musi nadchodzić Kali. 

Innym razem Dharmaradźa spotkał kobietę rozmawiającą z mężczyzną na 

środku ulicy. Na ten widok zakręciło mu się w głowie. Zdumiało go to, że kobieta 

należąca do Bharatu swobodnie rozmawia z mężczyzną na ulicy. Całkiem 

odechciało mu się rządzić takim królestwem. Kazał swojemu woźnicy szybko 

wracać. Te zdarzenia i incydenty pokazują, jak dharmiczne były rządy 

Dharmaradźy. Można też w nich dostrzec jego dobroć i życzliwość. 

Gdy Dharmaradźa rozmyślał o tych niepomyślnych zdarzeniach, przybył 

Ardźuna. Dharmaradźa, zobaczywszy twarz Ardźuny, zaraz pomyślał, że musi 

przynosić bardzo złe wiadomości. Ardźuna stał jak oniemiały. Nie potrafił 

przekazać tych złych wieści. Chociaż Dharmaradźa zadawał wiele pytań, nie 

uzyskał żadnej odpowiedzi, gdyż Ardźunę przybijał wielki smutek. Cały czas stał i 

milczał. 

Wieść, że Ardźuna przyjechał, szybko rozeszła się wśród mieszkańców 

królewskiego pałacu. Wiekowa matka Kunti posłała wiadomość, że Ardźuna ma 

natychmiast przyjść do niej. Kunti miała wtedy ponad 180 lat i była niedołężna. 

Tylko siedziała na łóżku. Ponieważ Pandawowie zawsze bez zastrzeżeń 

wykonywali polecenia matki, bezzwłocznie do niej poszli. Bardzo dobrze też znali 
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stary zwyczaj traktowania ojca, matki, nauczyciela i gościa jak Boga. W swoim 

życiu w pełni przestrzegali tego nakazu okazywania szacunku matce, swoim 

nauczycielom i gościom, ale ojcu nie mogli go okazać, gdyż go nie mieli. Po 

dotknięciu stóp matki przez braci, Ardźuna w ogóle nie mógł się podnieść, 

ponieważ tak mu ciążyła zgryzota. Kunti zaraz zaczęła zadawać liczne pytania o 

powodzenie Kriszny, Wasudewy i innych krewnych w Dwarace. Dharmaradźa, 

niezdolny odpowiadać na jej pytania, wykrzyknął, że ich Gopali już nie ma. Kunti 

była sprytną osobą i od razu domyśliła się, co się stało. Zaczęła wołać Gopalę i 

oddała życie. W tej samej chwili Dharmaradźa zarządził przygotowania do 

obrządków po śmierci Kunti. Wezwał Nakulę, Sahadewę i Bhimę. Nakuli i 

Sahadewie przydzielił przeprowadzenie ostatnich obrządków dla matki. Bhimie 

nakazał przygotowanie ich odejścia do dżungli. Ardźunie polecił zorganizowanie 

koronacji jego Parikszita na króla. 

Dharmaradźa, trzymając ciało zmarłej matki na kolanach, kierował 

przygotowaniami do koronacji a także na pobyt w lasach. Żadna ludzka istota nie 

jest w stanie tak postępować w czasie takiej żałoby. Tylko Pandawów można podać 

jako przykład tego rodzaju świętego zachowania. Nikt inny nie posiadał na to dość 

odwagi i poświęcenia. Odprawiono ostatnie obrządki i sprowadzono panditów 

(uczonych), którym powiedziano, że koronacja ma się odbyć natychmiast. Oni 

uważali, że nie był to zbyt pomyślny czas i radzili, aby ceremonię tę odłożyć, ale 

Dharmaradźa nalegał, tłumacząc, że nie mogą żyć na świecie, na którym nie ma 

Kriszny, dlatego chcą niezwłocznie odejść do lasu. Bracia, Ardźuna, Bhima, 

Nakula i Sahadewa, byli tego samego zdania. Mówili, że śmierć Kriszny jest w 

istocie śmiercią Pandawów. Utrzymywali, że Kriszna nie mógł umrzeć, gdyż był 

nieśmiertelną osobą, zaś umarli w rzeczywistości Pandawowie. Ardźuna także 

przekonywał panditów, że Pandawowie nie mogą pozostać na świecie, na którym 

fizycznie nie ma Kriszny. 

Dharmaradźa długo prosił panditów, aby przeprowadzili tradycyjną 

koronację i groził, że jeśli tego nie zrobią, po prostu odda koronę Parikszitowi i 

odejdzie do lasu. Odprawiono ostatnie obrządki i posłano po Parikszita. 

W świętych tekstach napisano, że Parikszit był koronowany w bardzo 

młodym wieku i że wtedy jeszcze nie dojrzał do rządzenia. Tak faktycznie nie było. 

Miał on wtedy 35 lat. Gdy odbywała się bitwa Mahabharaty, był rok 3138 p.n.e. 

Wtedy też Dharmaradźa rozpoczął swoje królowanie. W tym czasie Parikszit 

znajdował się w łonie matki Uttary. Dharmaradźa rządził królestwem przez 36 lat. 

Po bitwie Kriszna udał się do Dwaraki i pozostał tam przez 36 lat. Bitwa odbyła się 

w 3138 r.p.n.e., a Kriszna porzucił swoje śmiertelne ciało w 3102 r,p.n.e. Między 

tymi datami upłynęło 36 lat, a zatem Parikszit też miał 36 lat. Tak więc nadawał się 

do rządzenia królestwem. Jednak, ponieważ był tam jego ojciec i bracia ojca, nie 

zgadzał się na przejęcie władzy. Takie były święte kodeksy postępowania w 

tamtych czasach. Parikszit upraszał ojca i wujków, aby zabrali go ze sobą do lasu, 

gdyż on sam nie będzie potrafił rządzić z powodu braku doświadczenia.  

W tamtych czasach kodeks postępowania nie dopuszczał nieposłuszeństwa 

wobec rodziców, starszych czy dziadka. Parikszit dotknął stóp Dharmaradźy i 

powiedział, że w sytuacji, gdy jest tylu starszych, nie byłoby właściwe z jego 
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strony przyjęcie koronacji na króla. Wprawdzie urodził się w rodzinie władców i 

miał wszelkie prawa, by zostać królem, jednak bez wahania powiedział, że 

najpierw pod uwagę powinni być wzięci starsi. Dharmaradźa z tym się nie zgadzał. 

Trzymał rydwan gotowy do wyjazdu, gdyż chciał odjechać natychmiast po 

koronacji. 

W tym czasie z domu wyszła Draupadi i powiedziała, że Kriszna 

wielokrotnie ją ratował z opresji i że bez niego nie zamierza żyć ani chwili dłużej, 

zwłaszcza gdy nie będzie jej mężów. „Gdy nie ma tu ani mojego Pana, ani mężów, 

nie chcę tu pozostawać.” Pandawowie pokazali światu, czym powinna być idealna 

rodzina. Gdy przyjrzymy się wszystkim takim zdarzeniom, zobaczymy, jak zażyła 

przyjaźń łączyła Krisznę z Panadawami. 

Widzimy, że po odejściu Kriszny Ardźuna stracił całą witalność i wlókł się 

za bratem niczym ciągnione ciało bez życia. Nie myślał nawet o swojej zmarłej 

matce, gdyż cały czas był zatopiony w myślach o Krisznie, przez co sprawiał 

wrażenie jakby stracił rozum. Przez sto lat tam gdzie był Kriszna Jogeśwara, tam 

też był Ardźuna, najlepszy z ludzi. Tam, gdzie przebywali razem, tam była 

pomyślność, zwycięstwo, dostatek i moralność. Przez cały czas żyli niczym 

nierozłączne osoby. Różnili się tylko ciałami, ale myśli i ideały mieli te same. 

Zarówno w Hastinapurze, jak i w Dwarace, gdy przychodzili razem, matka Kunti 

zawsze podawała im posiłek na jednym dużym talerzu, nigdy na dwóch. Także 

Rukmini nie wahała się podawać ich posiłku na jednym talerzu, tak jak gdyby 

dzieliła ten posiłek na jednym talerzu z Kriszną. Kiedy Ardźuna przyjeżdżał do 

Dwaraki, cały czas trzymali się razem z Kriszną. Kriszna nigdy wtedy nie spędzał 

czasu z Rukmini czy Satjabhamą. Działo się tak dlatego, że Ardźuna był 

najlepszym spośród ludzi, a Kriszna – najwyższej rangi awatarem. 

Te dwie osoby były typowymi przedstawicielami nary, czyli człowieka, i 

Narajany, czyli Boga. W pewnych okolicznościach nara może stać się Narajaną, a 

Narajana może przejawić się na ziemi jako człowiek. Gdy człowiek żyje w 

uniesieniu premy Pana i gdy jest upojony myślą o Panu, zamienia się w Narajanę. 

Ale gdy wszędzie panoszy się niesprawiedliwość i zła wola, sam Bóg przychodzi 

na ziemię jako awatar. Związek między człowiekiem i Bogiem jest tego rodzaju, że 

gdy człowiek dostępuje łaski Boga i zamienia się w Boga, wznosi się do poziomu 

wiedzy brahmana. Gdy zdobywa wiedzę o brahmanie, sam przyjmuje postać 

brahmana. Z drugiej strony, gdy Narajana, chcąc pomóc ludzkości, przyjmuje 

ludzką postać, postępuje jak człowiek. 

Pandawowie, cierpiąc z powodu oddzielenia od Kriszny, poruszali się, nie 

zauważając siebie nawzajem. Każdy cały czas powtarzał imię Kriszny i nie zwracał 

uwagi na otoczenie. Draupadi także straciła całą energię i zdała sobie sprawę z 

tego, że zbliża się jej koniec i wzywała Pana. Dharmaradźa powiedział, że każdy z 

nich był zmartwiony, gdyż ich Pan opuścił ziemię i dlatego też nie mogli dzielić 

żalu Draupadi. W tych chwilach rozpaczy Pandawowie myśleli tylko o Krisznie. 

Dla nas płynie stąd nauka o bliskości związku Pandawów z Kriszną. Pandawowie 

byli chronieni przez Krisznę tak jak powieki chronią oczy dlatego, że żywili świętą 

premę do Kriszny. Kriszna zawsze im towarzyszył. Był przy nich w trudnych 

chwilach i w chwilach, gdy los się do nich uśmiechał. Był przy nich przez cały rok, 
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gdy incognito mieszkali w lesie. Zawsze był przy nich. Znaczenie prawdziwej 

przyjaźni zostało ukazane w związku Kriszny z Pandawami. 

Gdy natomiast patrzymy na dzisiejsze majtri, czyli przyjaźń, widzimy, że 

przyjacielem staje się tylko ktoś, kto widzi dziesięciorupiowy banknot w kieszeni 

półprzezroczystej koszuli. Jeśli go tam nie ma, nie będzie żadnej przyjaźni. We 

współczesnym świecie nie ma oznak prawdziwej przyjaźni. Nikogo nie można 

nazwać prawdziwym przyjacielem. Gdy jezioro jest pełne wody, gromadzą się przy 

nim liczne żaby; ale gdy jezioro wysycha, wszystkie żaby po prostu znikają. 

Podobnie, gdy komuś się powodzi i jest bogaty, każdy jest jego przyjacielem; ale 

gdy znika to bogactwo, każdy z nich zniknie i żaden nie będzie przyjacielem. 

Wszyscy wasi krewni pozostaną krewnymi tylko do wejścia na miejsce 

kremacji. Jedyny przyjaciel, który będzie z wami cały czas, to boski przyjaciel – 

Bóg. Błogosławię wam i mam nadzieję, że będziecie czerpać nauki z tych świętych 

ideałów. 

 



80 

13. Umysł człowieka jest jak szalona małpa 
 

Podstawą całego świata jest prema (miłość) Pana. 

Nawet jeśli ktoś nauczy się na pamięć esencji 

wszystkich Wed, nawet jeśli potrafi tworzyć bardzo 

piękną poezję, jeśli nie ma czystego serca, jest osobą 

bezużyteczną. Jakąż większą prawdę mógłbym wam 

przekazać? 

 

Dzisiejsza edukacja nie jest prawdziwą edukacją. Jest ukierunkowana jedynie 

na zapewnienie środków do życia. Idąc tą ścieżką zarabiania na życie, rozwijacie też w 

sobie egoizm. Celem prawdziwej edukacji jest natomiast charakter. Kształcenie, które 

nie obejmuje świętości i charakteru, jest bezużyteczne. Bo jaki pożytek ze zdobywania 

wykształcenia w rozlicznych dziedzinach? Powinniście starać się nauczyć tego, dzięki 

czemu możecie uniknąć śmierci. Możecie zdobyć stopnie magistra czy inżyniera; 

możecie w życiu dojść do eksponowanego stanowiska; możecie robić wiele dobrych 

rzeczy na tej ziemi. Możecie też praktykować dźapę lub tapę (recytację Imienia lub 

wyrzeczenia), ale cokolwiek robicie, nie dorównacie tym oddaniu wielbiciela. 

Można nabyć rozległą wiedzę i spędzić całe życie na zdobywaniu 

wykształcenia, ale jaki będzie z tego pożytek, jeśli nie porzuci się niskich cech. 

Możecie spędzić mnóstwo czasu na naukę wielu rzeczy, ale w swoim życiu będziecie 

tylko potrafić toczyć uczone spory. Edukacja, jaką otrzymujecie, nigdy nie zapewni 

wam zdobycia pełnej mądrości. 

 

Diwja atma swarupy (ucieleśnienia boskiej atmy) 

Jeśli pragniecie bezpieczeństwa i dobrobytu kraju, jeśli chcecie, by krajowi nic 

nie zagrażało, musicie pracować w trzech kierunkach. Są to: służba krajowi, 

poświęcenie bez egoizmu i oddanie duchowości. Istnieje potrzeba szkolenia młodych 

ludzi, którzy mają pod tym względem silną determinację. Dzisiaj całe życie jawi się 

jako proste naśladowanie innych. W ten sposób uczeń czy student zabija własne idee i 

indywidualność. Przez naśladowanie staje się niewolnikiem. 

 

Diwja atma swarupy, uczniowie i studenci, chłopcy i dziewczęta! 
Oczekuję, że uczniowie Gimnazjów Sathya Sai nie tylko będą lepsi od innych 

w ocenach z egzaminów, ale także postarają się, by nie było na nich skarg. W istocie, 

brak zastrzeżeń do zachowania jest ważniejszy niż dobre oceny. Mam więc nadzieję, 

że uczniowie zachowają tę świętą cechę i będą pamiętać o ważnym wymogu 

przestrzegania dyscypliny, wykazywania oddania i obowiązkowości i że będą służyć 

temu krajowi. 

Dzisiaj uczniowie i studenci, ucząc się i zdobywając rozmaite stopnie, takie jak 

magister, doktor i inne, ubierają się tak, że wyglądają jak uliczni żebracy, a przy tym 

nie wykazują żadnej skromności. Nazywają siebie obywatelami tego wielkiego kraju 

Bharat, a chodzą po ulicach jak żebracy i hippisi bez żadnych dobrych cech. 

Uczniowie Gimnazjów Sathya Sai swoim zachowaniem powinni dawać przykład i 
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baczyć, by to powszechne zachowanie zostało całkowicie wyeliminowane. Mam 

nadzieję, że rozwiniecie dobre cechy i dacie innym przykład. 

Kraj powinien być dumny z was i waszych cech. Nie powinniście myśleć, że 

uczycie się tylko po to, by otrzymać stopień i naśladować innych niczym niewolnik. 

Powinniście zachowywać się tak, by przynosić chlubę swojemu krajowi. Powinniście 

zdobyć takie wykształcenie, które pozwoli wam stanąć o własnych nogach, a nie być 

słabą osobą, która we wszystkim zależy od innych. Nie powinniście stawać się 

żebrakami z jałmużnymi miskami w postaci stopni i tytułów, chodzącymi od instytucji 

do instytucji w poszukiwaniu pracy. 

Powinniście pamiętać, że dotąd wychowywali was rodzice, więc musicie 

przede wszystkim okazywać im szacunek i wdzięczność. Czy uczeń, który nie robi 

tego, może okazać szacunek swojej ojczyźnie? Rodzice dali wam ciało, ubrania i całe 

życie. Jeśli nie okażecie za to wdzięczności, w jaki sposób możecie się przysłużyć 

krajowi? 

Organizacja Sai powinna jednakowo podchodzić do wszystkich religii. Istnieje 

tylko jedna religia – religia miłości. Istnieje tylko jedna kasta – kasta ludzkości. 

Istnieje tylko jeden Bóg – jest on wszechobecny. Istnieje tylko jeden język – język 

serca. Musicie zrozumieć tę prawdę i rozpowszechniać ją po świecie. Nie jest ważne 

do jakiej religii, wyznania czy społeczności należycie. Powinniście akceptować 

podstawowe zasady, takie jak Matri Dewo bhawa, pitri Dewo bhawa (czcij matkę i 

ojca jak Boga), i szanować matkę i ojca. Ten nakaz powinniście na stałe wziąć sobie 

do serca. Wczoraj powiedziano wam, że człowiek bez Boga nie jest człowiekiem. Bóg 

bez człowieka zawsze jest Bogiem. Znaczy to, że Bóg pozostaje Bogiem, nawet gdy 

nie ma człowieka. Ale człowiek bez Boga nie jest człowiekiem. Staje się nieludzki. 

 

Diwja atma swarupy 
Wiemy, że zwierzęta i ptaki także jedzą, opiekują się swoim potomstwem i 

robią inne rzeczy podobnie jak ludzie. Jaki jest sens nazywać się ludzkimi istotami lub 

wykształconymi ludźmi, jeśli nie robi się niczego odróżniającego od zwierząt? Jeśli w 

żaden sposób nie różnimy się od zwierząt, po co w ogóle mielibyśmy się kształcić? 

Spotykamy wykształconych ludzi zachowujących się jak zwierzęta. Dlaczego dzisiejsi 

uczniowie mieliby prowadzić takie życie, które pod pewnymi względami jest podobne 

do życia ulicznych psów. 

Najważniejszym pytaniem, jakie uczniowie powinni sobie zadać, jest to, co 

znaczy dostatek w życiu. Przyjemności i radości, jakich doświadcza maharadźa (król), 

doświadcza także pies na ulicy. Czy na tej podstawie orzekamy, że pies i maharadźa 

nie różnią się? To byłoby niewłaściwe. Człowiek nie rodzi się tylko po to, by się 

wyżywić. Zwierzęta, ptaki i inne żywe istoty także jedzą. Jakie specjalne wysiłki 

czynią zwierzęta? Nie uprawiają roślin na żywność. Otrzymują dosyć i w 

odpowiednim czasie. Jeśli całe swoje życie spędzicie na samych zabiegach o 

pożywienie, jaki będzie to miało sens? Z pewnością nie może to być cel waszego 

życia. Mówiąc prawdę, niewiele jest potrzeb człowieka związanych z codziennym 

żywieniem i utrzymaniem. Jednak na ich zaspokojenie ludzie poświęcają o wiele 

więcej czasu niż jest to konieczne. Czas to Bóg, dlatego nie powinien być marnowany. 

Marnowanie czasu jest równoznaczne z marnowaniem życia. Musimy oszczędzać 
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czas, a zaoszczędzony czas powinien zostać wykorzystany na dobre cele i na 

ożywienie kultury kraju.  

Dzisiaj mówi się o ustanowieniu nowego społeczeństwa i nowej kultury. Jest to 

kolosalne marnotrawstwo czasu. Prawo do tworzenia nowego społeczeństwa i kultury 

uzyskalibyśmy tylko wtedy, gdybyśmy dostrzegli i zrozumieli wady w starożytnym 

społeczeństwie i starożytnej kulturze. Ale kultura i tradycje naszego kraju były 

chwalone od niepamiętnych czasów przez miliony ludzi. Bardzo głupie jest 

utrzymywanie, że te tradycje są bezużyteczne, i zastępowanie ich przez nowe 

społeczeństwo i nową kulturę. Takie cele są bardzo egoistyczne i prowadzą do 

uzyskania egoistycznej korzyści. Jest to pragnienie, które promuje egoizm jednostek. 

Nie ma na celu dobra społeczeństwa. Młodzież tego kraju musi podjąć się 

przywrócenia do życia naszej starożytnej kultury. 

Wasze życie jest święte i święty jest wasz wiek. Okres między wiekiem 16 i 32 

lata jest złotym wiekiem. W tym wieku macie dość siły na pokonanie przeszkód na 

drodze do zapanowania nad swoim postępowaniem i myślami. W tym wieku, jeśli 

czujecie złość, zazdrość lub podniecenie, musicie wykorzystać swoje siły na 

zapanowanie nad tymi uczuciami. Jeśli w tym wieku nie wykorzystacie ich do 

opanowania swoich emocji, skąd weźmiecie na to siły, gdy się zestarzejecie? 

Obowiązkiem każdego młodego ucznia i studenta jest rozpoznawanie każdej 

złej idei i myśli, która zakiełkuje w umyśle, i całkowite jej wyeliminowanie. Umysł 

jest jak szalona małpa, więc nie powinniście się mu podporządkowywać. Powinniście 

panować nad umysłem i kierować nim. Nie powinniście ulegać wszystkim 

pragnieniom, jakie wykiełkują w umyśle. Gdy do głowy przychodzi wam jakaś myśl, 

powinniście natychmiast sprawdzić, czy jest to dobra myśl, czy zła. 

Popatrzmy, na przykład, na kawałek tkaniny. W rzeczywistości jest to zbitka 

nici. Badając ją staranniej, stwierdzicie, że jest to tylko bawełna. Na pierwszym etapie 

jest to bawełna, na drugim – nić, a na ostatnim – tkanina. Co byście zrobili, gdyby ta 

tkanina wam się nie podobała? Usunęlibyście po kolei wszystkie nici i tkaniny już by 

nie było. Podobnie jest z umysłem. Nie ma on jakiejś szczególnej formy. Jest po 

prostu zbitką pragnień. Pragnienia pochodzą z myśli waszego umysłu, które można 

porównać do bawełny. Tutaj powyższym trzem etapom odpowiadają myśli, czyli 

bawełna, pragnienia, czyli nici, i w końcu umysł składający się z pragnień, który 

porównujemy do tkaniny. 

Zatem, musimy ograniczyć te pragnienia na ile się da. W podróży życia są one 

niczym ciężki bagaż. W przypadku młodzieży ta podróż jest bardzo długa. Jeśli 

chcecie, by podróż była komfortowa, musicie zmniejszyć swój bagaż. Tym bagażem 

są wasze pragnienia. Dzisiaj pragnienia, jakie przychodzą do głowy młodym ludziom, 

są takiego rodzaju, że nie miewa ich nawet 80-latek ze starszego pokolenia. 

Podam wam mały przykład. Do Swamiego przychodzi wielu ludzi rozmaitych 

kategorii. Mają oni wiele różnych idei i myśli. Kiedyś przyszedł młody 16-letni 

chłopiec. Gdy udzielałem mu interview, wyglądał na bardzo smutnego i 

przygnębionego, a głowę miał pełną myśli. Spytałem go, do której klasy chodzi. 

Odpowiedział, że nie uczy się, że przerwał naukę. Wtedy spytałem, czy w ogóle 

cokolwiek robi. On odrzekł, że stracił wszystkie chęci i zdolność skupiania, że od 

sześciu miesięcy jego życie straciło sens i stało się obrzydliwe. Spytany, co w tym 

czasie przyprawiło go o takie przygnębienie, powiedział, że sześć miesięcy temu 



83 

rozwiodła się z nim jego druga żona. W tym wieku zaledwie 16 lat mówi o odejściu 

swojej drugiej żony. Sprawiło to, że poczuł się tak nieszczęśliwy, że byłoby lepiej, 

gdyby jego druga żona żywcem go spaliła. Takie życie charakteryzuje tylko psy. Nie 

powinniśmy wieść takiego życia. Powinniśmy być dumni z faktu, że nasza kultura jest 

święta i wzywa do poszanowania rodziców. 

Ważne jest piękno waszego serca. Zewnętrzne piękno ciała w ogóle się nie 

liczy. Gdy będziecie posiadali czyste serce, będziecie w stanie oczyszczać świat. 

Młodzi ludzie nie są skłonni szanować rodziców. Możecie spytać, dlaczego powinno 

się ich szanować. Dlatego, że zawsze, niezależnie jakie działania podejmiecie, ich 

skutki wrócą do was w przyszłości. Macie obowiązek szanować rodziców za to 

wszystko, co dla was zrobili. Jeśli dzisiaj okażecie szacunek rodzicom, w przyszłości, 

gdy dorośniecie, wasze dzieci będą szanowały was. Jeśli teraz spowodujecie cierpienie 

swoich rodziców, wasze dzieci zwrócą wam to samo, przyprawiając was o łzy. 

Jeśli uczeń chce w przyszłości wieść bezpieczne i szczęśliwe życie, teraz musi 

postanowić wieść dobre życie. To wymaga właściwych nauczycieli. Nauczyciele 

powinni pokazywać uczniom święte i dobre zwyczaje. Jeśli wśród nauczycieli 

występują przypadki złych zwyczajów, uczniowie również zejdą na złe drogi. Gdy 

tacy młodzi uczniowie o czułych sercach trafiają w ręce nauczycieli, nauczyciele 

powinni dokładać starań, aby u siebie rozwinąć dobre zwyczaje i właściwe myśli. Gdy 

uczeń jest zły, tylko on sam ulegnie zepsuciu, ale gdy zły jest nauczyciel, zepsuciu 

ulegnie kilka tysięcy uczniów. Dlatego dobre nawyki powinni nabyć przede 

wszystkim nauczyciele. Dobrzy uczniowie w rzeczywistości sami są jak nauczyciele. 

Dzisiejsi uczniowie pozostaną uczniami przez rok czy dwa, a potem pójdą do 

pracy. Wtedy nie dotkną już książek. Ale nauczyciele nie mogą tak postępować. Z 

książkami muszą mieć do czynienia przez całe życie. W żadnym przypadku nie 

powinni być porywczy ani zazdrośni. Gdy tacy się pojawią, zrujnują całą uczniowską 

społeczność. Można zasadnie twierdzić, że to nauczyciele odpowiadają za schodzenie 

uczniów na złe drogi. 

W nadchodzącym roku musicie doświadczyć wielu rzeczy. Za psucie się 

waszych idei, myśli i zachowania w znacznym stopniu odpowiedzialne są kina. Na 

dodatek, ponieważ rodzice oglądają filmy, także tą drogą złe idee trafiają do uczniów. 

W świętej opowieści Bhagawaty jest też na to przykład. Gdy Kriszny nie było 

w domu, Ardźuna poszedł do swojej żony Subhadry i opowiadał jej wszystko na temat 

padmawjuhy (formacji w kształcie lotosu). W tym czasie przyszedł Kriszna i 

powiedział Ardźunie, że wszystko, co mówi, wysłuchuje też dziecko w łonie 

Subhadry. Właśnie w wyniku tej wczesnej lekcji, syn Ardźuny potrafił wejść do 

padmawjuhy, ale nie mógł się z niej wydostać, gdyż nauczył się tylko sposobu na 

wejście. Dlatego też nasza tradycja każe, by ciężarne kobiety wysłuchiwały świętych i 

dobrych opowieści. Przyjęło się, że w piątym miesiącu ciąży organizuje się recytacje 

świętych historii i świętowanie. 

Niestety, dzisiaj stało się powszechną praktyką, że ciężarne kobiety oglądają 

wiele filmów. Aby zadowolić ciężarną, domownicy zabierają ją do kina dwa lub trzy 

razy na dzień. Gdy ona ogląda te niemoralne sceny w filmach pozbawionych 

przykładnych postaci, dziecko w łonie również przyswaja sobie te idee. Małe dziecko 

nabywa złych idei jeszcze w łonie matki, a później, gdy dorasta, dodaje jeszcze do 

tych złych cech i rozwija się ze złego w gorsze. 
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Niestety, rzadkością stają się filmy, które mają na widoku wysławianie 

świętych tradycji. Młodzi ludzie, nie wiedząc, co ze sobą zrobić, chodzą do kina na 

takie niedobre filmy. Gdy sięgniecie do historii i zobaczycie świętość kobiet Indii, 

zrozumiecie ich wielkość. Zamiast czerpać nauki ze świętych historii wielkich kobiet 

tego kraju, my wystawiamy nasze kobiety na sprzedaż na ulicach. Kultura i tradycje 

naszego kraju zawsze w przeszłości chroniły świętość kobiet. Tę kulturę obecnie 

lekceważymy i zapominamy. Mam nadzieję, że uczniowie Gimnazjów Sathya Sai 

podejmą postanowienie o przywróceniu do życia tej naszej świętej kultury. 

W życiu niewątpliwie potrzebujemy materialnej edukacji. Ale potrzebujemy też 

duchowej edukacji, dzięki której możemy wznieść nasze dusze i wieść dobre życie. 

Potrzebujemy też właściwej kultury po to, abyśmy mogli prowadzić życie, które 

odpowiada naszemu wykształceniu. Edukacja bez niezbędnej kultury jest jak kreda w 

proszku. Nasza kultura jest jak prąd elektryczny. Można jej przypisać prąd dodatni, a 

edukacji – prąd ujemny. O ile nie ma tych dwóch biegunów, nie ma pożytku z prądu. 

Kulturę Bharatu powinniśmy starannie chronić. Czy małe dzieci ze szkoły 

podstawowej, które oddają się paleniu papierosów, piciu alkoholu i grom w karty, 

można nazywać ludzkimi istotami? Najpierw człowiek wypija wino, potem wino 

wypija wino, a w końcu wino wypija człowieka.  

Nasi uczniowie nigdy nie powinni oddawać się tak złym praktykom. 

Przeciwnie, powinni tępić je i prezentować się w kraju jako dobre wzory zachowania. 

Wspomniane złe praktyki po prostu rujnują ludzi i ich życie. Z ich powodu tracimy 

szacunek. Powinniśmy zachowywać się w sposób godny miana manawa. Manawa 

oznacza kogoś, kto zachowuje się w sposób eliminujący jego ignorancję. Mówi się, że 

śmierć jest słodsza niż ślepota ignorancji. Szacunek dla starszych musimy okazywać 

służbą i poświęceniem. 

Możecie posiadać tylko dwa ubrania, ale powinniście prać je i nosić czyste. 

Wtedy zyskacie szacunek. Jednak uczniowie kupują nowe spodnie, przecinają je w 

pewnych miejscach i przyszywają łaty. Taka osoba w poprzednim życiu musiała być 

żebrakiem i dalej jest nim w obecnym. Niektórzy spośród uczniów stali się tak leniwi, 

że nie myją codziennie twarzy. Co tak leniwy człowiek zrobi kiedyś dla swojego 

kraju? Istnieją uczniowie, którzy nie kąpią się przez całe dwa miesiące. Jaki przykład 

mogą dać tacy uczniowie? Co dla kraju mogą zrobić? Lenistwo to brud i smród, 

samorealizacja to czystość i spokój. Każdy powinien zastanawiać się, czy to, co robi, 

jest dobre, czy złe. 

Dzisiaj wytworzyła się tak nieszczęsna sytuacja, że gdy uczeń zbliży się do nas, 

musimy stanąć w pewnej odległości, gdyż nieładnie pachnie. Uczniowie, którzy 

zdobyli wykształcenie, powinni stać się w kraju narzędziami dobra. Ale teraz 

gdziekolwiek pojawią się uczniowie i studenci, tam powstaje zamieszanie. 

Powinniście dołożyć starań, aby usunąć to czarne znamię. Jest to hańba dla 

społeczności uczniowskiej. Powinniście postanowić z pokorą służyć krajowi. Tylko 

tak pokażecie, że otrzymaliście dobre wykształcenie. Powinniście także pomagać 

innym. Nie wzdychajcie ciągle do stania się liderami. Praca jest oddawaniem czci, 

obowiązek jest Bogiem. Praca i oddawanie czci są waszym dwojgiem oczu i między 

nimi musicie wieść życie. 
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Uczniowie i studenci! 

Macie święte i czułe serca; jesteście młodzi. Nie mieszajcie się do polityki. Gdy 

dorośniecie i zdobędziecie jakieś doświadczenie, możecie włączyć się do polityki i 

służyć krajowi. Powinniście iść ścieżką, która nie stanowi przeszkody w waszej 

edukacji. Jeśli zajmiecie się polityką podczas nauki, stracicie okazję jakiegokolwiek 

służenia i także przysłużenia się swojemu krajowi. Ani nie będziecie uczniami, ani nie 

będziecie w stanie służyć krajowi. Pozbawicie się obu tych aspektów. 

Jeżeli po zakończeniu nauki będziecie chcieli służyć krajowi, wtedy możecie 

włączyć się do polityki i robić to. Jako uczniowie powinniście być widjathinami 

(miłośnikami wiedzy) i zdobywać wiedzę. Nie powinniście stawać się 

wiszajarthinami, czyli miłośnikami materialnych wygód. Przez ostatnie dziesięć dni 

słuchaliście wystąpień na temat rozmaitych aspektów kultury Indii wygłaszanych 

przez dorosłych, a także przez młodszych studentów. Mam nadzieję, że będziecie w 

stanie wcielać w życie to, co usłyszeliście, i przysłużyć się swojemu krajowi. 

Błogosławię wam, by tak się stało. 
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14. Najkrótsza ścieżka do Boga to ścieżka miłości 

 

Na obszarach, gdzie nie ma premy (miłości), zasiewaj 

jej ziarna, przynosząc ekstazę premy niczym deszcz 

padający na ten suchy obszar. Doprowadź tam rzeki 

premy. „O, Kriszno! Zagraj na swoim murali (flecie) 

tak, by w sercach ludzi popłynęły rzeki premy.” 

 

Pawitratma swarupy (ucieleśnienia świętej atmy)! 
Chłopcy i dziewczęta, kłopoty nie opuszczą nas dopóki łudzimy się, że 

otoczenie i cały materialny świat są rzeczywiste. W świetle obecnej sytuacji młodzi 

ludzie, tacy jak wy, powinni rozwijać wiarę w Boga i dzięki temu robić postępy w 

życiu. Płaczecie, gdy się rodzicie, płaczecie, gdy umieracie, płaczecie z rozlicznych 

powodów między narodzinami i śmiercią. Ale czy kiedykolwiek płakaliście za dharmą 

lub za osiągnięciem czegoś dobrego w życiu? Dlaczego i w jakim celu płakaliście? 

Czy dla samego płakania? Nie powinniśmy płakać i smucić się dla samego zabijania 

czasu. 

Wszystkie wysiłki, jakie podejmujemy, powinny być nakierowane na 

osiągnięcie naszego celu i ideału, który reprezentujemy. Jest to możliwe tylko poprzez 

miłość. Mieszkańcy Bharatu miłość okazywaną Bogu od niepamiętnych czasów 

nazywali bhakti. Istnieje bardzo duża rozmaitość ścieżek prowadzących do zdobycia 

łaski Pana. Prema i bhakti pomagają nam dojść do Boga, być blisko Niego i rozumieć 

Go oraz Jego cuda. Człowiek używa też samo bhakti jako instrument pozwalający w 

taki czy inny sposób zbliżyć się do Boga. Sednem bhakti jest zbliżenie się w jakiś 

sposób do Pana, na przykład przez okazywanie miłości jako ojciec, jako matka, jako 

brat, jako żona, jako syn itd. 

Istnieją też inne ścieżki prowadzące do tego samego celu. Są to: ścieżka dźńany 

(mądrości), ścieżka karmy i ścieżka jogi. Kroczenie ścieżką dźńany jest jednak trudne, 

gdyż wymaga posiadania pewnych cech, takich jak wytrwałość, mądrość czy 

inteligencja. Zatem, ścieżka ta jest nieco trudniejsza niż ścieżka bhakti. Jeśli chodzi o 

ścieżkę karmy, na niej niezbędna jest ufność w siebie. Tu trzeba polegać na własnych 

siłach i zdolnościach; podążająca tą ścieżką osoba nie zależy od Boga. Kroczenie 

ścieżką karmy, cały czas polegając na sobie, jest więc też dość trudne. Ścieżka jogi 

wymaga przejścia przez rozmaite dyscypliny, takie jak asztanga joga (ośmioczęściowa 

joga), a także trzeba mieć na niej właściwego guru. Tak więc, te inne ścieżki – dźńany, 

karmy i jogi – są trochę trudniejsze od ścieżki bhakti. Ścieżka miłości jest łatwa i 

krótka. Ten rodzaj miłości, czyli premy, nie jest czymś ukierunkowanym na jednostkę, 

społeczność czy konkretny przedmiot. Jest to szeroki aspekt. Zrozumieć i doświadczyć 

świętości takiej miłości i jej boskości możemy tylko wtedy, gdy zdołamy rozszerzyć 

zasięg naszej miłości. Bóg jest ucieleśnieniem miłości. Jedyną dostępną nam ścieżką 

prowadzącą do osiągnięcia Boga i zrozumienia Jego boskości jest ścieżka miłości. 

Gdy księżyc pojawi się na niebie, możecie oglądać go bezpośrednio. Nie 

potrzebujecie pochodni, lampy naftowej ani innego sztucznego oświetlenia. Jest tak 

dlatego, że księżyc możemy oglądać dzięki jego światłu. Podobnie, jeśli chcemy 

zbliżyć się do Boga, możemy to zrobić tylko za pośrednictwem miłości, która Go 
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charakteryzuje. Bóg, będący ucieleśnieniem miłości, nie jest ograniczony do jakiegoś 

jednego miejsca. Jest obecny wszędzie, w każdym zakątku świata. Dla młodych ludzi 

bardzo ważne jest, by kochali wszystkich i traktowali miłość do wszystkich jako 

miłość do Boga, który jest w nich obecny. Ponieważ Bóg jest bezinteresowny, my też 

powinniśmy rozwijać swoją miłość w taki sposób, by stała się bezinteresowna. 

Cieszenie się miłością Boga (który jest bezinteresowny) w sposób egoistyczny i 

ograniczanie tej miłości do siebie nie jest właściwe. Jednakże, dopóki nie osiągniemy 

pewnego poziomu, powinniśmy starać się doświadczać Pana w sposób ograniczony. 

Nie można doświadczać tej miłości w pełni z ograniczonego punktu widzenia, gdy 

nasze życie nie jest dostatecznie otwarte. Dlatego naszym pierwszym krokiem 

powinno być praktykowanie pewnych metod, dzięki którym nasza miłość może zostać 

wystarczająco poszerzona. 

Oto mały przykład. Powiedzmy, że palimy małą trociczkę. W tym małym 

patyku widzimy ogień. Jeśli palicie papierosa, w nim też znajdziecie ogień. Gdy 

zdarzy się wielki pożar lasu, także tam zobaczymy wielki ogień. Ogień widzimy w 

trociczce, w papierosie i w pożarze. Jeśli, w przekonaniu, że wszystkie te przypadki 

przedstawiają ten sam ogień, do papierosa lub trociczki przyłożycie drewniany klocek, 

ogień zgaśnie; klocek nie zajmie się. Z drugiej strony, jeśli nawet młodą trawę i 

zielone liście wrzucimy w buchający ogień pożaru lasu, te zajmą się i spłoną. 

Analogicznie, jeśli żar waszej miłości nie jest dostatecznie rozległy, nie będziecie w 

stanie znieść wielkiego ognia miłości Boga. Jeśli zaczniecie opowiadać o 

wszechprzenikającej i wszechobejmującej premie Pana, istnieje zagrożenie, że wasz 

słabiutki ogień miłości zgaśnie. Zanim będziecie mogli doświadczać zrównoważonego 

postrzegania otoczenia i tej miłości w każdym, najpierw powinniście rozwinąć miłość 

w sobie i wznieść ją na dostatecznie wysoki poziom. Musicie przy tym zwracać uwagę 

na właściwą formę i czas. Jeśli zlekceważycie sytuację wokół siebie i czas, nie 

będziecie w stanie rozwijać w sobie premy. Miłość Boga jest jak nieskończony, 

bezgraniczny ocean. Choćby z powodu tej nieskończoności, nie możecie nosić jej całej 

w sobie. To, co zabierzecie ze sobą z tego oceanu, będzie zależało od rozmiaru 

posiadanego naczynia. 

Tak wiec, najpierw trzeba powiększyć wasze naczynie, a można to osiągnąć 

przez sadhanę (praktykę duchową). Pierwszym krokiem sadhany jest szacunek dla 

matki. Bhakti, czyli miłość, do matki powinna przejawiać się tym, że rozumiecie 

wielką miłość i czułość, z jaką wasza matka was wychowała. Swoją wdzięczność dla 

matki musicie wyrażać w formie miłości, czyli bhakti. Matka odwzajemnia miłość 

syna także okazując bhakti w postaci watsalji (uczucia matki do dziecka). Matka 

kąpie, ubiera oraz kładzie i nakłania dziecko do snu. Opiekując się dzieckiem, zajmuje 

się też swoimi codziennymi obowiązkami domowymi. W ten sposób rozwija się 

przywiązanie i uczucie między matką i synem. Jeśli uczucie to jest właściwie 

rozwijane, może być uformowane w postać bhakti do Pana. 

W Bhagawacie ten rodzaj bhakti, czyli oddania albo miłości, między matką i 

synem nazwano watsalja bhakti. Jaśoda jako matka opiekowała się Panem w postaci 

dziecka, ubierała je i łagodnie przekonywała. To przywiązanie było takie, że zwykle 

kładła dziecko na kolana niczym wielki owoc drzewa bochenkowego. Ponadto, 

chociaż Krisznę urodziła Dewaki, Jaśoda opiekowała się nim tak, jak gdyby był to jej 

własny syn. Rozwijała watsalja bhakti do Kriszny. Mimo, że kilka gopik (pasterek) 
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zwykle skarżyło się na Krisznę, Jaśoda kochała go jeszcze bardziej i skargami wcale 

się nie przejmowała. Kiedy jednak tych zarzutów zebrało się zbyt dużo, matka nie 

mogła tego znieść i spytała Krisznę, dlaczego nie jadł tego, co ona mu dawała i 

dlaczego wykradał z innych domów słodkie i zsiadłe mleko tak, jak gdyby nie mieli 

tych artykułów dość we własnym domu. Pieszcząc go, zadawała te pytania w sposób 

bardzo ujmujący. Gdy przyszli do niej Balarama i Satjaki i naskarżyli na Krisznę, że 

jadł błoto, była bardzo zakłopotana i kazała Krosznie otworzyć usta. Gdy on je 

otworzył, Jaśoda poczuła zapach masła, a nie błota, więc nie wiedziała jaka jest 

prawda. 

Chociaż Kriszna był malutkim chłopcem, o jego wielkości można było się 

dowiedzieć z jego własnych ust. Spytał: „Czy ja jestem dzieckiem? Albo czy jestem 

tak niemądry, by jeść błoto?” Gdy małe dziecko zadaje takie pytania, musimy 

przyznać, że w niezwykły sposób wyraża tym własną wielkość. Wielkość Kriszny 

można dostrzec w jego odpowiedzi: „Czy możesz nakarmić mnie niewielką ilością 

słodyczy, gdy cały wszechświat znajduje się we mnie? Czy możesz nadać mi 

odpowiednie imię, gdy jestem obecny w każdej dźiwie (istocie)? Czy możesz mnie 

wykąpać w wodzie, gdy tkwię we wszystkich oceanach świata?” Jaki sens ma 

karmienie tego, w którym mieści się cały wszechświat? Jaki sens ma używanie lampy, 

by zobaczyć kogoś, kto jaśnieje jak miliony słońc? Jak mógłby ktokolwiek zrozumieć 

i pojąć postać tego, do kogo nie ma dojścia ani kogo nie może zrozumieć nawet 

największy z ludzi na świecie? Mimo, że Jaśoda to wszystko słyszała, mimo, że sam 

Kriszna powiedział jej o swojej wielkości i boskości, jej matczyna natura sprawiała, że 

zawsze chciała widzieć w nim małego chłopca. Z tej watsalja premy czerpała ogromną 

przyjemność. 

Tak więc, jeśli chcecie dojść do samorealizacji, nie musicie stosować się do 

wszystkich rozmaitych rodzajów bhakti, o jakich się mówi. Jeśli zwiążecie się z 

Panem jedną wybraną ścieżką, taką jak prema, będziecie mogli Go urzeczywistnić. 

Jaśoda cały czas była przepełniona premą. Ani na chwilę nie oddzielała się od Kriszny 

albo nie myślała o nim. Często pytała, czy istnieje większa błogość niż bycie blisko 

delikatnych, różowych policzków dziecka, Kriszny. Postać tego chłopca, Kriszny, 

uważała za formę Pana. Do tej formy przelewała premę i w ten sposób 

urzeczywistniała Boga. W naszej Bhagawacie nazwano to watsalja bhakti. 

Kolejną formą wielbienia jest sakhja bhakti (oddanie Bogu jako przyjacielowi), 

które okazywali gopale (pasterze). Bawili się z Kriszną i jednoczyli z nim. Nigdy nie 

myśleli o nim jako o Bogu czy awatarze. Uważali Krisznę za jednego z gopali. Ten 

rodzaj przebywania blisko Pana nazywa się sakhja bhakti. Bawili się z Kriszną w 

chowanego i traktowali go jak towarzysza zabaw przez co stali się jednym z nim. W 

taki sposób wyrażali swoje oddanie Krisznie. 

Popołudniami gopale trzymali bydło pod drzewami, a sami z Kriszną siadali 

pod innym drzewem. Dzielili się między sobą przyniesionym prowiantem. W ten 

sposób rozwijała się między nimi bliska przyjaźń. Więcej nawet, gopale, cały czas 

opiekując się bydłem, nigdy nawet na chwilę nie odstępowali Kriszny. Gdy bydło 

spokojnie pasło się, zwykli siadać z Kriszną i prosić, by opowiadał im różne historie. 

W ten sposób spędzali z nim każdą chwilę. Żyli razem z nim i bawiąc się i śpiewając 

traktowali Krisznę jako swoją nieodłączną część. 
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W tamtych dniach Kriszna grywał pięknie na murali. Faktycznie grał na nim 

lepiej niż którykolwiek z gopali. Gdy grał, wszyscy popadali w uniesienie. Jeden z 

gopali podszedł do Kriszny i powiedział: „Śpiewaj, śpiewaj ku zadowoleniu mego 

serca i wypowiadaj słodkie słowa, by mnie uszczęśliwić. Wyśpiewuj esencję Wed 

złotym głosem swojego fletu i napełniaj nim moje serce.” Inny powiedział: „Nasze 

krowy to upaniszady, a ich cztery nogi to cztery Wedy; z krowiego mleka dobądź 

esencji Wed i upaniszad, wlej ją w swój flet i wyśpiewuj nam.” Tak gopale trzymali 

się Kriszny, traktując go jak przyjaciela i utożsamiając się z nim. 

Gopale chadzali nad brzegi rzeki Jamuny i kąpali się w niej. Podczas pływania 

próbowali łapać Pana za nogi, a wyglądało to tak, jak gdyby przodem płynęła wielka 

ryba, a małe, płynąc za nią, starały się złapać tę dużą. Tak więc, na co dzień Krisznę 

traktowali jak zwykłego przyjaciela i pociągały ich jego ludzkie cechy. Gopale nie 

martwili się nawet wtedy, gdy ich właśni bracia i siostry znajdowali się z dala od nich, 

ale smucili się, gdy nawet na krótko byli oddzieleni od Kriszny. Widzimy więc, że 

starali się w taki czy inny sposób zbliżyć do Kriszny. Nie prowadzili żadnego tapasu 

(wyrzeczeń), ani nie odprawiali pudźy (obrządków ku czci Boga). Ich metodą było 

wykorzystywanie premy i miłości do znajdowania się w bliskości Kriszny. 

Gopale traktowali Krisznę jak ocean miłości, a siebie jak krople wody, które 

pochodzą z tego oceanu miłości. Jedynym ich celem było połączenie własnego życia z 

tym ogromnym oceanem miłości. Dopóki kroplę wody trzymamy na dłoni, pozostaje 

kroplą, ale jeśli zmieszamy ją z wodą oceanu, nie będzie już kropli, gdyż straci swoją 

indywidualność i połączy się z oceanem. Tak samo gopale starali się swoje 

indywidualne krople premy połączyć z bezbrzeżnym oceanem premy Pana. Czy 

możemy mieć cel lepszy niż połączenie z Panem? 

Trzeci rodzaj premy nazywa się wirodha prema, czyli prema wrogości. Ludzie 

ją posiadający także w taki czy inny sposób zbliżają się do Pana. Przykładami takich 

osób byli Kansa, Dantawakra, Dźarasandha i Pundarika Wasudewa. Nienawidzili 

Krisznę tak bardzo, że gdy nawet podczas snu usłyszeli imię Kriszny, zrywali się w 

podnieceniu. Ludziom, którzy mają wiarę, widok Boga lub usłyszenie słów o Nim 

sprawia radość. Ale ludzie nieprzyjaźni zawsze, nawet podczas snu lub jedzenia, 

myślą o osobie, której nienawidzą. 

Zdarzyło się, że Śiśupala siedział tak, że cień jego nogi padał na ścianę. 

Ujrzawszy ten cień, przestraszył się, że przyszedł Kriszna. Prema wrogości ma to do 

siebie, że zawsze, w każdych okolicznościach, osoby nią dotknięte boją się Pana, 

mimo że myślą o Nim tylko nieprzyjaźnie. Prowadzi to do tego, że imię i postać Boga 

trwale odciskają się na ich sercu. Dzięki tak bliskiemu związkowi stają się oni również 

bliscy Panu. Czy ważne jest w jaki sposób zaśniecie, gdy już śpicie? Czy ważne czy 

śpicie w gościńcu, czy na werandzie? Ogień ma własność spalania i sparzy was 

niezależnie czy dotkniecie go świadomie, czy niechcący. Świetlistość Kriszny zawsze 

oczyszczała, niezależnie czy ktoś zbliżył się do niej chętnie, czy niechętnie. Nie jest 

ważne jak lub dlaczego dana osoba myśli o imieniu i postaci Boga, gdyż jeśli robi to 

ciągle, zostaje wyzwolona. 

Czwarty rodzaj premy to gopika bhakti albo madhura bhakti (słodka bhakti), 

którą charakteryzowały się gopiki. Gopiki stale myślały o Krisznie i jemu całkowicie 

poświęcały siebie, swoje myśli i idee. Mawiały, że wszystkie ich dobra, ich ciała, ich 

umysły i wszystko inne, co posiadały, poddały Krisznie. Cokolwiek robiły, jadły czy 
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mówiły, robiły to w imieniu Kriszny. Całe swoje życie traktowały jako dedykowane 

Krisznie. Każda chwila musiała należeć do Kriszny. Gdy przez chwilę go brakowało, 

uważały się za pozbawione życia. Gdy Kriszna odchodził z pasterzami, gopiki cały 

czas myślały o nim i o tym, czy czegoś mu nie brakuje. Zawsze martwiły się o to, czy 

ma właściwą ochronę, czy nosi kapcie, czy cokolwiek mu nie sprawia niewygody. 

Zawsze myślały o Krisznie i jego wygodach. Jedna z gopik martwiła się, że ponieważ 

Kriszna miał ciemną cerę, jego pójście do lasu jeszcze pociemni tę cerę na skutek 

opalenia w słońcu i pomyślała, że dobrze by było, aby następnego dnia zabrał ze sobą 

parasol i chronił skórę przed słońcem. W taki sposób zawsze myślały o Gopali i jego 

wygodach. Podczas posiłków zastanawiały się, czy Kriszna otrzymał właściwe 

jedzenie. Gdy odpoczywały, myślały czy Gopala ma dobre miejsce do odpoczynku. 

Tak więc, gdy jadły, spały lub odpoczywały, zawsze myślały o Gopali i cieszyły się 

własnym życiem, Brahmawid brahmajwa bhawati (ten, kto zna brahmana, sam staje 

się brahmanem). Zatem, jeśli myślimy o Bogu i nasze idee są na Niego 

ukierunkowane, stajemy się jednym z Bogiem. Ponieważ wszystkie myśli gopik 

zawsze całkowicie wypełniał Kriszna, zmieniały siebie i swoje ciała na podobieństwo 

Kriszny. 

W tej sytuacji do wioski Gokula przyjechała nowa synowa imieniem Niradźa. 

Jeszcze zanim przyjechała starsi ludzie opowiedzieli jej o urodzie i wielkości Kriszny. 

Zanim przybyła do wioski wiedziała o wielkości Kriszny i niecierpliwie czekała na 

okazję zobaczenia go. 

Teściowa Niradźy była bardzo surową kobietą. Zakazała Niradźy ruszania się z 

domu, próbowania zobaczenia Kriszny a nawet wypowiadania jego imienia. Zrobiła to 

dlatego, że wśród ludzi panowało wtedy przekonanie, iż Kriszna, różnorako 

zabawiając się z tymi dziewczynami, faktycznie psuł reputację ich rodzin. W tym 

czasie Kriszna miał siedem lat, więc w istocie nie było absolutnie miejsca na takie 

podejrzenia. Jednak istnieli ludzie, którzy żywili złe uczucia do Kriszny i 

rozpowszechniali nieodpowiedzialne poglądy i niestworzone historie. Już nawet 

wówczas spotykało się tego rodzaju złych ludzi. W rzeczywistości nie było podstaw 

do takich stwierdzeń. 

We wiosce istniał zwyczaj, że wszyscy ludzie zapalali swoje lampy od lampy w 

domu Nandy, przybranego ojca Kriszny, którego traktowano jako lidera wioski. 

Otrzymanie światła od lidera uważano za pomyślną okoliczność. Któregoś dnia 

teściowa Niradźy miała gorączkę, dlatego poprosiła Niradźę o pójście z lampą do 

domu Nandy i przyniesienie zapalonej. Przypomniała jej też, że nie ma wchodzić do 

tamtego domu ani próbować spojrzeć na Krisznę. Niradźa była uszczęśliwiona okazją 

pójścia tam i przynajmniej zobaczenia świętego domu, w którym mieszkał Kriszna. 

Ale kiedy tam przyszła, cała jej uwaga i myśli były skupione na Krisznie. Liczyła też 

na możliwość przyjścia tam w tym czasie samego Kriszny. 

Tak była pogrążona w myślach o Krisznie, że nie zauważyła, iż knot jej lampy 

już się palił, a płomień ogarniał także jej rękę. Z domu wyszła Jaśoda i zobaczyła to. 

Powiedziała do Niradźy, że chyba jest nowa we wiosce i dziwiła się, że nie zważa na 

przypalanie się jej ręki. Na te słowa Jaśody, Niradźa odzyskała świadomość i poprosiła 

Jaśodę, aby nie mówiła o tym zdarzeniu jej teściom, gdyż gdy się dowiedzą, ukarzą ją. 

Wyjaśniła, że zatraciła się w wizji Kriszny w płomieniu, od którego zapalała lampę. 
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Gdy to mówiła przyszły inne gopiki i dowiedziały się o całym zdarzeniu. 

Gopiki, które otoczyły Niradźę, nie milczały; śpiewając o zdarzeniu, szybko rozniosły 

tę wiadomość wszystkim we wiosce. Niradźa bardzo bała się skutków; martwiła się, 

co powie jej teściowa. Ale była szczęśliwa uznając, że te konsekwencje nie są nawet w 

połowie tak ważne, jak darśan (widzenie) Kriszny, którego dostąpiła. Pogodziła się z 

czekającymi ją konsekwencjami. Taka miłość jest najlepsza dla zbliżenia się do Pana. 

Gopiki cały czas myślały o postaci Kriszny. 

Wśród gopik jedna była czymś w rodzaju lidera. Była to Radha. Ona sama nie 

chciała przewodzić, ale pozostałe gopiki na swojego lidera wybrały właśnie ją. Gdy 

zdarzały się jakieś kłopoty, szły z nimi do Radhy. Nie powinniście przyjmować obrazu 

Radhy, jaki widujecie dzisiaj w kinach i na przedstawieniach. Ona zawsze rozmyślała 

o Krisznie. Samo jej imię mówi o jej wielkości i świętości. Gdy zaczniecie czytać to 

imię od litery R, otrzymacie radha (pomyślność), gdy od A - otrzymacie adhar 

(podstawa), gdy od D – otrzymacie dhara (wspierający), a gdy przeczytacie od tyłu, 

dostaniecie aradh (czcić). Znaczy to, że samą podstawą Radhy jest aradhana 

(wielbienie Pana) Kriszny. 

Jeśli chcecie zrozumieć bliski związek, jaki łączył Krisznę i Radhę, musicie 

zwrócić uwagę na zdarzenie, które spotkało Radhę, gdy poszła w gąszcz 

bambusowego lasu i siedziała w miejscu z dala od ludzi. Jej przywiązanie do Kriszny 

wyrażają jej słowa. Odesłana z wioski w swoim cierpieniu śpiewała: „We wiosce mam 

tylko kłopoty i nie znajduję tam miejsca na schronienie! Dlatego przyszłam tutaj i 

zachowuję w sobie życie dla ciebie. To życie trwa tylko dla ciebie. Pokaż się 

przynajmniej w snach. Nie mogę się uspokoić nawet na chwilę, gdy cię nie widzę. 

Gdybym miała cię opisać, jesteś jak moje oczy, ale gdy cię widzę na zewnątrz, jesteś 

jak małe dziecko. Gdybym nie miała oczu, nie mogłabym oglądać nawet tego małego 

chłopca. Jesteś kimś, kto pokazuje, i jesteś kimś, kogo chcę oglądać. Czy w tym 

ludzkim ciele nie pokażesz mi się choćby jeden raz?” 

W tym czasie Kriszna był w Mathurze, gdzie udał się, by zabić Kansę. W 

modlitwie Radhy zauważamy, że chociaż nie mogła znaleźć schronienia, zachowywała 

życie wyłącznie dla Kriszny. Gdy była zajęta tą introspekcją, wydało się jej, że jej 

towarzyszki w coś się bawią. Jedna z grup gopik śpiewała o powrocie Gopali do 

Repalle (Gokuli). Słysząc to, Radha pomyślała, że Gopala naprawdę powrócił. 

Wyskoczyła z bambusowego gąszczu i, nie bacząc na parzenie gorącego piasku, biegła 

na spotkanie z Gopalą. Bhakti Radhy było tego rodzaju, że ciągle przebywała na 

brzegu Jamuny, niezależnie czy było gorąco, czy zimno. W upale nie zważała na 

przypalanie ciała. Zawsze pozostawała na brzegu Jamuny, brawurowo znosząc 

doskwierający upał lub zimno. Śpiewała do Pana, prosząc, by przyszedł do niej z 

pobrzękującymi ozdobnymi pierścieniami na kostkach, jakie zwykł nosić w okresie, 

kiedy zabił wielkiego węża Kaliję. Śpiewała w ekstazie, prosząc swojego Pana o 

przybycie. W tej ekstazie padła martwa. 

Gopiki charakteryzowały się tak świętymi ideami i tak bezinteresownym bhakti, 

bezinteresowną premą. Nie potrafiąc zrozumieć świętości ich premy, źle 

interpretujemy wszystkie ich postępki i nadajemy im niewłaściwe znaczenie. Dzięki 

tak bezinteresownej i świętej naturze bhakti gopik w stosunku do Kriszny, mocno 

zapisały się w umysłach mieszkańców tego kraju. Nawet dzisiaj dużo o nich 

rozmawiamy. Nie rozmawiamy natomiast tak dużo o Ramie, gdyż on kładł nacisk na 
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karmę, czyli pracę. Był inny niż Kriszna i nalegał na działanie, czyli karmę. Gdy 

mówimy o bhakti Kriszny, nie powinniśmy źle jej interpretować i nadawać jej 

niewłaściwego znaczenia. Bhagawata głosi świętość bhakti Kriszny. W boskiej 

miłości nie ma nienawiści, zazdrości czy gniewu. Dlatego też całemu światu może 

przynosić szczęście. 

 

Uczniowie i studenci, chłopcy i dziewczęta! 

Bezinteresowną premę powinniśmy traktować jako zasadniczy typ bhakti i 

szerzyć ją w naszym kraju. W kontekście relacji z Bogiem musimy uczynić z niej ideał 

i sprawić, że Bharat stanie się ideałem dla innych krajów. Jeśli w sercu jeszcze żywicie 

jakąś pozbawioną świętości lub samolubną premę, odrzućcie ją i rozwijajcie boską 

miłość. Mam nadzieję, że to zrobicie i oczyścicie swoje serce. 
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15. Wasze sumienie jest waszym mistrzem i 

przewodnikiem 

 

Znana od wieków reputacja Bharatu obecnie zyskała 

na ostrości dzięki naukom Sai. Wy, młodzi ludzie, 

powinniście podnieść tę reputację na wyższy poziom. 

Czy jeziora napełnią się kilkoma kroplami deszczu? 

Czy zaspokoicie pragnienie, łykając trochę śliny? Czy 

staniecie się więksi, wstrzymując oddech? Czy 

otrzymacie węgiel, spalając nieco włosów? 

 

Przez ostatnie piętnaście dni prowadziliśmy tę świętą karma jogę. Ale 

niewłaściwe byłoby myśleć, że naprawicie cały świat tylko dlatego, że spędziliście 

tutaj ten czas i otrzymaliście dyplomy. Wasz stopień albo dyplom powinien znajdować 

się w waszym sercu. Powinniście podjąć postanowienie, że będziecie służyć krajowi. 

Człowiek dokłada starań, by nauczyć się i zrozumieć wiele rzeczy, ale osiąga ten cel 

tylko częściowo. W istocie, człowiek wynajduje skomplikowane maszyny i za ich 

pomocą chce podbić wszechświat. Używa maszyn w służbie dla siebie. Podróżuje po 

niebie i wznosi się na największe wysokości. Zanurza się w głębie oceanu. Na wiele 

innych sposobów człowiek dokonuje niewiarygodnych rzeczy i osiągnięć. Dzięki 

nauce i technice odkrywa i bada rzeczy, które są nieosiągalne dla zwykłej ludzkiej 

istoty. Wytwarza wiele rzeczy. Ale pomyślcie tylko, żadne osiągnięcia współczesnego 

człowieka nie przewyższają tego, co było znane za czasów Hiranjakaśipu. 

Ponieważ człowiek, osiągnąwszy te moce i możliwości, nie posiada dość 

mądrości, by je dobrze wykorzystać, sprawia, że wszystkie te wynalazki stają się 

bezużyteczne. Prahlada powiedział ojcu Hiranjakaśipu, że mimo iż ten posiadał takie 

moce, że mógł podbić cały świat, nie miał dość sił, by pokonać własne narządy 

zmysłowe. Możemy więc powiedzieć, że człowiek potrafi zdobyć wiele rzeczy, ale nie 

jest w stanie zrozumieć własnej jaźni. 

Codzienne życie człowieka zaczyna się ze wschodem słońca, a kończy o 

zachodzie. Słońce zawsze wschodzi po wschodniej stronie i zachodzi po zachodniej. 

Człowiek w oparciu o to zjawisko określa kierunki świata. Gdy słońce wschodzi nad 

horyzont, nazywamy to ranem, a gdy schodzi pod horyzont – wieczorem. Życie 

każdego człowieka zależy od wschodów i zachodów słońca. Ale jeśli spojrzymy na te 

same zjawiska pod innym kątem, uświadamiając sobie, że Ziemia jest sferyczna, 

znikają wszystkie pojęcia związane z kierunkami wschodu i zachodu. Gdy staniemy na 

stole, a stół drży, my też trochę drżymy. Gdy autobus, którym jedziemy, trzęsie się, 

my też trzęsiemy się. Tak samo dzieje się w samochodzie. Ale nie czujemy niczego 

podobnego stojąc na ziemi, która porusza się z szybkością wielu tysięcy mil na 

godzinę. Mimo że nasza ziemia, tak jak i inne planety Układu Słonecznego, porusza 

się bardzo szybko, tego ruchu nawet nie czujemy. 

Widzimy tutaj, że prawda to jedno, a nasze doświadczenie mówi zupełnie co 

innego. Wyobrażamy sobie, że ziemia w ogóle się nie porusza, chociaż mknie bardzo 

szybko. Chociaż w rzeczywistości nie ma niczego takiego, jak kierunek wschodu i 

zachodu, wielu wybitnych naukowców ciągle mówi, że jest wschód i zachód. Musimy 
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więc zastanowić się, czy prawdą jest to, czego doświadczamy, czy też to, co mówimy. 

Wielu wybitnych ludzi, odbywszy podróż na księżyc i z powrotem, mówi nam, że na 

księżycu nie ma życia. Nie jest to poprawne stwierdzenie. Z jednej strony mówią, że 

księżyc jest bez życia, a z drugiej – że materia składa się z maleńkich cząstek 

nazywanych atomami, które znajdują się w ciągłym ruchu. Czy właściwe jest mówić, 

że kawałek materii, składający się z ciągle poruszających się atomów, jest bez życia? 

Przejawami ruchu są najmniejsze cząstki nazywane elektronami, protonami i 

neutronami. Postać, w jaką te cząstki łączą się i tworzą materię, nasi starożytni 

przodkowie nazywali skondensowaną formą energii. Księżyc też jest konglomeratem 

tych maleńkich cząstek, które stanowią energię. Jak w tym świetle możemy mówić, że 

księżyc jest bez życia? 

Możemy posłużyć się innym przykładem. Widzimy tu ścianę. Dlaczego 

nazywamy ją ścianą? Nazywamy ją tak, gdyż stanowi przeszkodę i nie możemy przez 

nią widzieć, ani przez nią przejść. Ponieważ jest przeszkodą, nazywamy ją ścianą. Ale 

jeśli spojrzymy na nią z punktu widzenia naukowca, stwierdzimy, że między atomami 

składającymi się na ścianę istnieje ogromna ilość wolnej przestrzeni. Mimo, że patrząc 

gołym okiem nazywamy ją ścianą, gdy naukowiec na nią patrzy, powiada, że między 

atomami ściany jest tak dużo wolnej przestrzeni, jak między gwiazdami, które 

widzimy na niebie. Tak więc, dzięki nauce zyskujemy jasny obraz wielu rzeczy. 

To, co widzimy, to jedno, co doświadczamy, to drugie, a podstawowa prawda 

to jeszcze co innego. Wszyscy powinniśmy poważnie próbować rozpoznać 

podstawową prawdę. Aby móc dostrzec tę podstawową prawdę, musimy pójść trzema 

głównymi ścieżkami. Są to ścieżki: doczesna, duchowa i etyczna. Dzisiaj wielu ludzi 

stara się wyeliminować niesprawiedliwość panującą na świecie, ale robią to bez 

powodzenia. Musicie podjąć zdecydowane wysiłki w kierunku szerzenia prawdy i 

usuwania niesprawiedliwości. Myślimy, że wszystko, co widzimy na zewnątrz za 

pomocą oczu, jest podstawową i najważniejszą prawdą. Tak nie jest. Prawda kryje się 

za tym, co widzimy. 

Dzisiaj człowiek wyznaje trzy rodzaje wiary: najniższą, średnią i najwyższą. 

Jeśli prema, nasze przekonania i uczucia ograniczają się do najbliższych krewnych i 

przyjaciół, nazwiemy to najniższą premą. Jeśli wyjdziecie nieco poza mały krąg 

rodziny i poszerzycie swoją wiarę i przekonania na kraj i innych ludzi, powiemy, że 

jest to pośredni rodzaj premy. Jeśli natomiast potraktujecie cały świat jako jedno i 

wszystkich ludzi świata jako jedno, poszerzając swoją wiarę i sympatię na wszystkich, 

będzie to najwyższy rodzaj premy. 

Zatem, powinniśmy stopniowo poszerzać ograniczony krąg rodziny na kraj, a 

potem na cały świat. Gdy mówimy o ludzkości, nie powinno być to ograniczane do 

małej społeczności bądź grupy ludzi. Istnieje tylko jedna kasta, kasta ludzkości, a gdy 

mówimy o ludzkości, musimy obejmować naszą premą całą kastę ludzkości. 

Swoje sumienie powinniście dobrze umocować – powinniście mieć do siebie 

zaufanie. Wasze sumienie jest waszym przewodnikiem i to ono powinno decydować o 

waszym zachowaniu. To ono odpowiada zarówno za wasze dobre, jak i za złe 

postępowanie. Złe postępki wywołują poczucie winy. Wasza siła i ufność w siebie 

powinny więc prowadzić do takiego postępowania, które rozwija zaufanie do własnej 

jaźni. Właśnie dlatego kilka razy mówiłem wam, że powinniście stosować się do 

czterech F: podążać za (ang. Follow) mistrzem, stawiać czoło (Face) diabłu, walczyć 
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(Fight) do końca i zakończyć (Finish) tę grę. Nie będzie nic bardziej świętego w 

waszym życiu niż to, że będziecie stale pamiętać o tych czterech nakazach w takim 

stopniu, że rozbrzmiewają w was w każdej chwili. 

Nie jest dobrze, gdy w swoim życiu śpieszycie się po wszystko. Pośpiech 

prowadzi do kłopotów. Korzystając ze swojej zdolności myślenia, powinniście 

zadawać sobie pytanie, czy to, co robicie, jest słuszne, czy nie. Powinniście słuchać 

dobrych nakazów wynikających z myślenia. Na skutek pośpiechu mąci się wam w 

głowie, a gdy macie w niej mętlik, popełniacie błędy. Pośpiech prowadzi do strat, a 

straty do zmartwień. Nie śpieszcie się więc. Tego rodzaju święte idee musicie mieć 

mocno osadzone w swoim młodym sercu i musicie wieść dobre życie. 

Dzisiaj na świecie istnieje wiele problemów ekonomicznych, które sprawiają 

nam kłopoty. Patrząc z duchowego punktu widzenia, powinniśmy zastanowić się, skąd 

się wzięły te problemy. Najpierw trzeba zrozumieć, czym one są. Obecnie dostępność 

różnych dóbr jest ograniczona, natomiast ludzkie pragnienia są nieograniczone.  

Prowadzi to do powstania ekonomicznej nierównowagi na świecie. Wielu ludzi, nie 

zdając sobie z tego sprawy, stara się zwiększyć jedynie dostępność towarów, przez co 

wywołują różnego rodzaju reakcje. Podejmowanie tylko takich działań, które 

prowadzą do poprawy wyniku ekonomicznego, nie jest właściwe. W rzeczy samej, jest 

to słaby punkt. Znalezienie łatwego i wygodnego rozwiązania tego problemu 

zredukowałoby nędzę na świecie. Najprostszym rozwiązaniem jest opanowanie 

naszych pragnień tak, by odpowiadały dostępnym zasobom. Zwiększanie zaś zasobów 

i towarów wiąże się z wielkimi kosztami i wysiłkami. 

Opanowanie potrzeb nie wiąże się ani z wysiłkiem, ani z nakładami. 

Ograniczanie pragnień i potrzeb w języku naszej wedanty nazywa się wajragją. Słowo 

wajragja nie oznacza konieczności ucieczki od rodziny, siedzenia w lesie z zatkanym 

nosem i poddawania się fizycznym udrękom. Wajragja tego nie oznacza. Prawdziwe 

jej znaczenie zawiera się w pozostawaniu w społeczeństwie, wykonywaniu własnych 

obowiązków i uczeniu się panowania nad pragnieniami i potrzebami. Nasze życie 

przypomina długą podróż. W tej długiej podróży powinniście dokładać wysiłków w 

celu ograniczenia własnych potrzeb i pragnień. Na przykład, wajragja obejmuje 

baczenie, aby spożywać tylko tyle jedzenia, ile potrzeba i nie marnować go. 

 

Chłopcy i dziewczęta! 

Czytając pewne książki, nabieracie przekonania, że sattwiczne pożywienie to 

mleko i owoce. Pod pojęciem sattwiczne pożywienie nie należy rozumieć tylko tego, 

co przyjmujecie przez usta. Mamy pięć różnych narządów: śabda, sparśa, rupa, rasa i 

gandha, czyli uszy, oczy, usta, skórę i nos. Wszystko, co wąchacie, widzicie, 

słyszycie, czujecie dotykiem i jecie stanowi przyjmowane pożywienie. Nie jest 

właściwe myśleć, że tylko to, co jecie, jest ważne i wystarczy, że będzie sattwiczne. 

Sattwiczne pożywienie powinniście przyjmować przez wszystkie te narządy. 

Powinniście patrzeć tylko na dobre rzeczy i tylko wtedy można to nazwać sattwiczną 

pożywką. Gdy oglądacie złe rzeczy, jest to złe. Gdy wąchacie coś złego, jest to też złe. 

Gdy dotykacie czegoś złego, znaczy to, że przyjmujecie coś złego. 

Z naukowego punktu widzenia, z każdej małej części naszego ciała do reszty 

ciała przechodzi wiele maleńkich cząstek. Te cząstki i promieniowania, które liczą się 

w milionach, są niewidoczne – nie widzicie ich. Nie jest tak, że emanują z zewnątrz i 



96 

dostają się do wnętrza ciała. One są ciągle wysyłane nawet na zewnątrz. Te emanacje 

rozchodzą się tak do wnętrza, jak i na zewnątrz. Właśnie dlatego istnieje zagrożenie 

nabawienia się choroby, jeśli pójdziecie w złe miejsce. Gdy miejsce jest brudne, 

powinniśmy niezwłocznie oczyścić je i siebie. 

Nasi uczniowie powinni udawać się w różne zakątki kraju i tam oczyścić 

zastane miejsce, a utrzymując siebie w czystości, uniknąć wizyt u lekarza. Gdy celem 

jest uczynienie czegoś dobrego dla innych, sam Bóg zadba o taki bezinteresowny cel. 

Jest to esencja osiemnastu puran (świętych pism) mędrca Wjasy. 

Robić coś dobrego dla innych to wielka punja (zasługa) i powstrzymać się od 

krzywdzenia innych to też punja. Dlatego, jeśli nie możecie zrobić czegoś dobrego, 

siedźcie po prostu cicho – nie krzywdźcie innych. Uczniowie powinni baczyć, by 

wszystkie pięć narządów pozostawały bez skazy. Oczami nie powinniście oglądać 

niczego złego. Ustami nie powinniście wypowiadać niczego niegodnego. Nie 

powinniście dotykać niczego nieczystego. Wszystkie narządy powinniście 

utrzymywać w ten sposób w stanie sattwicznym. 

Uczniowie powinni bardzo zważać, by nie marnować żywności. Powinni jeść 

tylko to, co potrzebują i nie marnować niczego. Jest to największa przysługa, jaką 

mogą zrobić dla kraju. Wszystko powinno mieć swoje granice. Przekraczanie ich jest 

bardzo szkodliwe. Gdy będziecie jedli zbyt dużo, doprowadzi to do stanu obłąkania. 

Gdy będziecie jedli tyle, ile trzeba, będzie dobrze. Nie powinniście marnować 

jedzenia, a nadwyżkami dzielić się z innymi. Jeśli dzisiaj chcemy naprawić 

ekonomiczną sytuację kraju, powinniśmy zapobiegać marnowaniu żywności. To 

przyczyni się do poprawienia ekonomii. Chłopcy i dziewczęta, którzy słuchali o tych 

świętych ideałach, powinni pamiętać o nich zaprawdę przez całe życie. Nie wystarczy, 

że po prostu wysłuchaliście a potem nie wcielicie ich w życie. Te ideały powinniście 

nosić ze sobą przez całe życie i stosować je w praktyce. 

 

 


