1
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce

Bhagawadgita
ROZMOWA PIERWSZA
Dritaraszta rzekł:
1.
Na polu Dharmy, na wi tym polu Kuru zgromadzeni, skorzy do walki, co uczynili moi ludzie,
oraz Pandu synowie, o Sand ajo?
Sand aja mówi:
2.
Ujrzawszy szyki zbrojne Pandów, ksi
swego, z tymi słowy:

Durjodhana zbli ył si

do Drony, nauczyciela

3.
"Spójrz o mistrzu, na pot ne zast py Pandawów, które w szyki bojowe ustawił ucze twój,
w sztuce bojowej biegły, syn Draupadi.
4.
Bohaterowie s w ród nich, łucznicy mocarni, Bhimie i Ard unie równi - Jujudhana, Wirata i
Drupada, wozu bojowego mistrz;
5.

Drisztaketu, Czekitana i dzielny król Kaszi, Purudzit, Kuntibhod a i silny jako byk - Szajbia;

6.
Judhamaniu pot ny Uttamud as chrobry, Subhadra, oraz Drupadi synowie, wszyscy
wielkich wozów bojowych mistrzowie.
7.
Poznaj te , o najlepszy z dwakro urodzonych, najwybitniejszych spo ród nas, dowódców
mej armii; wymieni ci ich imiona:
8.
Ty sam, o Panie, oraz Bhiszma, Karna i Kripa zwyci ski, Aszweattaman, Wikarna i syn
Somadatty,
9.
oraz wielu innych dzielnych wojowników, w ró ny or
wytrawnych, gotowych ycie swe dla mnie poło y w ofierze.

zbrojnych, a w sztuce wojennej

10. Ta armia nasza pod Bhiszmy dowództwem, zaiste ogromna jest ich za wojsko, pod Bhimy
wodz niedostatecznym si zdaje.
11.
Wszyscy, wedle rozkazów, na swoich stanowiskach trwaj c, i wy dowódcy, Bhiszm
ochraniajcie z wszech stron".
12.
Wówczas Bhiszma przesławny, z Kaurawów najstarszy, w sw konch pot
rozniósł si d wi k, jakoby ryk lwa, raduj c Durjodany serce.

nie uderzył, i

13.
I wraz w odpowiedzi zagrzmiały muszle i rogi, b bny, piszczałki i tr by wojenne, hukiem
gromu napełniaj c powietrze.
14. A wtedy Szri Kriszna i syn Pandu, siedz c w swym rydwanie bojowym, w białe zaprz
rumaki, w swe boskie uderzyli konchy.
15.
Kriszna w Panczad ani sw
straszliwych, w sw Paundr pot n ;
16.

onym

zad ł, Ard una w Dewa-datt , a Bhima, o czynach

król Judisztira, syn Kunti, w swoja zatr bił, zwan - "Zwyci stwo niezmierne",

za Nakula i Sahadewa w "Słodko-brzmiac " i "Klejnoto-kwietn ".
17.
Podobnie król Kaszi, łucznik wspaniały, i dzielny Skandin, wielkiego wozu bojownik,
Drisztadiumna, Wirata i niezwyci ony Satiaki.
18. Drupada i Draupadi synowie i Saubhadra, w mocny or
stron w swoje uderzyli konchy;

zbrojny, wszyscy o królu, z wszech
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19.
a huk niezmierny rozniósł si
Dritarasztry.

po ziemi i napełnił niebiosa, wstrz saj c serca synów

20. Natenczas, widz c Kaurawów w szyku bojowym, z or em ju do ataku dobytym syn Pandu
- którego sztandar wizerunek Hanumana zdobi, - uj ł swój łuk, o królu,
21.
i w te si słowa, do Kriszny, swego wozu boskiego Wo nicy. Ard una rzecze: "W rodku,
pomi dzy dwoma szykami wojsk, zatrzymaj mój wóz, o Nie miertelny,
22.
abym przyjrzał si z bliska stoj cym tu,
zmierzy si mam za chwil w tym boju;

dz

walki o ywionym wojownikom, z którymi

23.
bym spojrzał na zgromadzonych tu w polu rycerzy, gotowych walczy
przewrotnego syna Dritarasztry."

za spraw

Sand aja mówi:
24.
Usłyszawszy te słowa Ard uny, o Bharato, Szri Kriszna zatrzymał ów wóz przesławny w
samym rodku, pomi dzy dwoma szykami wojsk,
25.
naprzeciw Bhiszmy i Drony i wszystkich ksi
zgromadzonych tu Kaurawów."
26.

t ziemi, i rzekł: "Spójrz tedy synu Prity na

I ujrzał Parta ojców i dziadów, wujów, stryjów i braci, synów i wnuków, towarzyszy i przyjaciół,

27.
nauczycieli i te ciów, stoj cych naprzeciw siebie w po ród hufców obu, a widz c tych
wszystkich bliskich i krewniaków, gotowych do boju, syn Kunti,
28.

tkni ty lito ci , ozwał si w udr ce gł bokiej:

Ard una rzecze:
"O Kriszno, widz c tych moich bliskich po stronach obu,

dnych krwi rozlewu,

29. nogi uginaj si pode mn , a usta wysychaj spalone; dr
d bem.
30.
my l.
31.
dojrze

całym ciałem, a włosy staj mi

Gandhiwa wypada z mych r k, a skóra ogniem płonie, ledwie usta mog . M ci si moja
Złowró bne te widz
adnego.

znaki, o Keszawo, a po ytku w tej bratobójczej walce nie zdołam

32.
Nie chc zwyci stwa, o Kriszno, ani królestwa, ani rozkoszy; có
Govindo, co po uciechach, a nawet yciu samym,

nam po królestwie,

33. gdy ci, gwoli którym pragn mo emy królestwa, uciech i rado ci, stoj dzi oto powa nieni
ze sob , swe dobra i ycie odda gotowi 34. nauczyciele, ojcowie, i syny, dziadowie i wuje, te ciowie i wnuki, stryjowie, dziewierze i inni
krewniacy.
35. Na ycie ich nie chc nastawa , o demona Madhu Pogromco, cho by głow własn poło y
mi przyszło; nie chc ! Nawet za cen władzy nad trzema wiaty, a có dopiero dla królestwa ziemi?
36. Jak rado , o D anaradano przynie nam mo e u miercenie synów Dritarasztry? Cho
oto łuki ich w nas wymierzone, grzech jeno stanie si naszym udziałem je li im mier zadamy.
37.
Nie przystoi nam na ycie tych zacnych Kaurawów, krewnych naszych, godzi ; zaprawd
pozbawiwszy ycia naszych bliskich, jak e by my mogli by po tym szcz liwi, o Kriszno?
38. Je li oni, za lepieni chciwo ci , nie widz zła w niszczeniu rodziny, ni zbrodni w niszczeniu
przyjaciół,
39. czy my, o D anardano, nie powinni my powstrzyma si od tego grzechu, my, co widzimy
jasno całe zło jakie idzie w lad za upadkiem rodu?
40. Bowiem wraz z upadkiem rodziny zatracaj si odwieczne prawa, obyczaje i tradycje rodowe,
a gdy te zanikaj , zaprawd bezład i chaos a-dharmy szerzy si w ród rodu.
41.
A gdy bezprawie gór bierze wówczas i w ród kobiet rodu zepsucie si
Warsznejo, do chaosu społecznego i Warn pomieszania niechybnie prowadzi.

wkrada, a to, o
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42.
A to znów piekło gotuje całemu rodowi, jak i tym co si stali jego upadku przyczyn ;
przodkowie ich bowiem, pozbawieni wi tych rytuałów i ofiar - kul ry owych i wody, - cierpie równie
musz .
43. I tak przez ów pierwotny grzech, co niszczy rodzin i ład społeczny niweczy, oraz prastare
narusza tradycje, zatraca si odwieczne powołanie rodu i rasy, a prawo moralne upada.
44.
A wszak mówiono nam zawsze, o Kriszno, i ci co zatrac sw Dharm rodow , w piekle
znale si musz .
45.
Biada nam! oto jak szkaradny grzech popełni
naszych, z dzy uciech królewskich i władzy.
46. Lepiej zaiste byłoby dla mnie, gdybym bezor
z r ki zbrojnych synów Dritarasztry."

dzi chcemy, godz c na ycie krewnych

ny i wolny od ch ci odwetu, poległ w tej bitwie

Sand aja rzekł:
47. Wypowiedziawszy te słowa na polu bitwy, Ard una odrzucił swój boski łuk i kołczan i opadł w
rozpaczy na siedzenie wozu.
Om! Hari Om! Tat Sat.
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhawagad Gity - Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un
Cz
Pierwsza, zwana:
JOG ROZPACZY ARD UNY
PRZYPISKI DO ROZMOWY PIERWSZEJ
Strofa 1 - Dharma - obowi zek, powołanie, zadanie yciowe; równie - wewn trzne prawo i
wypływaj ce ze posłannictwo; za A-dharma - to co jest Dharmie przeciwne, a wi c bezład,
bezprawie, nieład, nieprawo , grzech, chaos, rozprz enie, rozkład społeczny.
Strofa 4 - "mistrz wielkiego wozu" - przydomek nadawany najt
samotrze stawi czoło dziesi ciu tysi com łuczników.

szym wojownikom, którzy mogli

Strofa 7 - "Dwakro
urodzonych" tytuł nadawany członkom
symbolizuj cy narodziny wewn trzne do ycia wy szego ycia.

trzech

wy szych

kast,

Strofa 12 - "W konch uderzył" - znak gotowo ci do boju; konchy wielkich wojowników były
błogosławione specjalnie i bogato zdobne, nieraz te bywały darami bogów jak Ard uny "Dewatadatta", czyli "przez bogi dana." Jego kołczan i słynny łuk - "Gandhiwa" były mu równie dane przez
bogi na t wielk i decyduj c bitw na polu Kuru.
Strofa 17 - Kaszi - dzisiejszy Banaras.
Strofa 26 - Parta tj. syn Prity czyli Ard una.
Strofa 31 - Keszawa (akcent na e) jedno z imion Szri Kriszny, dosłownie " pi cy na wodach" - to
jest symbol ducha bo ego na wodach niesko czono ci.
Strofa 32 - Gowinda - jedno z niezliczonych imion Szri Kriszny, dosłownie - "pasterz krów", symbol
dusz ludzkich.
Strofa 36 - D anardana imi Szri Kriszny, dosłownie - "pogromca ludów", czyli bojownik o
sprawiedliwo , który wsz dzie o ni walczy i niweczy zło.
Strofa 40 - Tradycje rodu tj. rodowe Dharmy (liczba mnoga) to społeczne i religijne obowi zki;
podstawy ładu, harmonii i zdrowia społecze stwa; a odwrotno - A-dharma. A e "Słowem" całej
hinduskiej kultury była zawsze Dharma, sprzeniewierzenie si jej jest uwa ane za najwi ksze zło,
odst pstwo wobec jedynej własnej Prawdy i wewn trznego prawa.
Strofa 41 - Warszneja - imi Szri Kriszny, potomek rodu Wriszni; dosłownie - silny, pot

ny

Strofa 41 - Warna - dawny, na wewn trznych wrodzonych zdolno ciach i cechach opieraj cy si ,
podział klas społecznych, czyli kast; gdzie zaj cie i fach odpowiadały skłonno ciom i tendencjom
ka dego; gdy te si zmieniały przej cie z jednej kasty (Warny) do drugiej było mo liwe; co spaczyło
si i zakrzepło z biegiem wieków. Obszerniejsze wyja nienie na ko cu.
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Strofa 42 - symboliczne ofiary kul ry owych i wody podczas ceremonii podobnej do naszych
dawnych "Dziadów", gdzie przy modlitwach i pie niach wzywa si duchy zmarłych i wita miło ci i
błogosławie stwem, ofiarowuj c ry (jak u nas chleb) i wod . Do rytuału tego przywi zuje religia
Hinduizmu ogromne znaczenie.
Strofa 43 - Powołanie i posłannictwo - synonimy Dharmy.
Koniec: Joga, dosłownie zjednoczenie, z duchem wysłanym (boskim) i z Bogiem; u ywa si tak e
dla oznaczenia systemu ró nych wicze , wgł bia si w tre
rzeczy ka dej, uduchowienia i
wzniesienie w jedno z Najwy szym, medytacji oraz umartwie dla osi gni cia tego celu.
Om (lub AUM) wyra a Przedwiecznego; (w trójcy) Hari - Wisznu; Tat Sat - Byt niewyra alny,
bezkresny, jedynie rzeczywisty.
Hanuman - (którego wizerunek zdobi sztandar bojowy Ard uny) to wódz ludu Drawidyjskiego,
przyjaciel i najbli szy sojusznik ksi cia Ramy, w jego wojnie przeciw królowi Lanki (Cejlon)
demonicznemu Rawanie, akcent na pierwsze a)o odzyskanie porwanej przeze Sity temat eposu
Ramajany. Lud Drawidyjski i jego wódz s tradycyjnie przedstawiani pod postaci małp. Według ksi g
wi tych Hanuman był wcieleniem wielkiego Dewy (Archanioła) posłanym na ziemi przez
Najwy szego dla pomocy i współdziałania z Ram , Hanuman jest wedle tradycji niedo cigłym wzorem
wierno ci i najgor tszej, naj arliwszej miło ci dla Ramy.
Wymowa imion: (zaznaczam tylko tam gdzie ró ni si od polskiej) Durjodana - akcent na o; Kripa
- na a; D anardana - na drugie a. Warszneja - na pierwszym długim a, Jujodana - na o.
ROZMOWA DRUGA
Sand aja rzekł:
1.
Do Ard uny, ogarni tego lito ci i rozpacz , z okiem zm conym i pełnym łez, Szri Kriszna,
demona Madhu pogromca, z tymi zwrócił si słowy:
Błogosławiony rzecze Pan:
2.
Sk d to spada na ciebie, Ard uno, w tej decyduj cej chwili niebezpiecze stwa, tak haniebna,
aryjskiego wojownika niegodna rozpacz co niebo ...... od niesławy wiedzie?
3.
Nie poddawaj si niemocy, o Parto, nie przystoi ci to. Odrzu
powsta , wrogów zwyci zco!

n dzn

małoduszno

i

Ard una mówi:
4.
Jak e to mam, o Kriszno, strzały me w bitwie przeciwko Bhiszmie kierowa i Dronie, tak ze
wszechmiar godnym czci?
5.
zaprawd lepiej pój w wiat o ebraczym chlebie, ani eli nastawa na ycia tej zacnej
starszyzny. Pozbawiwszy ycia tych Guru czcigodnych, cho ich chciwo chwilowa uniosła, uczty
tego wiata zdadz si nam krwi zaprawne.
6.
Ani te wiem co lepszym byłoby dla nas, by zwyci onym, czy samym zwyci y tych co tu
stoj przed nami, synów Dritarasztry, a z których mierci stracimy wszelk do ycia ochot .
7.
Me serce łamie si w niemocy, a my l si gubi. Nie widz jasno mej Dharmy, nie rozpoznaj
obowi zku. Powiedz mi Ty wyra nie, co jest lepsze, uczniem Twym jestem, błagam Ci , o wie mnie!
8.
Nie s dz te , aby ten pal cy ból, co mi zmysły wszystkie wysusza, ukoi si mógł przez
zdobycie cho by najwspanialszego na ziemi królestwa, a nawet nad wietlistymi władania.
Sand aja rzekł:
9.
Ard una, wrogów zwyci zca, po tych słowach do Kriszny zwróconych, dodał jeszcze: "nie
b d walczył". I umilkł.
10. A Szri Kriszna, o Bharato, do siedz cego tak w zgn bieni, pomi dzy dwoma hufcami wojsk,
z lekkim przemówił u miechem:
Pan rzecze:
11.
Bolejesz nad tymi, nad którymi bole nie nale y, cho
Człowiek rozumny nad ywym nie boleje, ani nad umarłym.

sk din d m dre mówisz słowa.

5
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce
12. albowiem zaprawd nie było takiego czasu, kiedym nie istniał Ja, lub ty, lub ci ksi
ani te kiedykolwiek nadej mo e czas, gdy istnie przestaniemy.

ta ziemi;

13. jak duch - ciał Mieszkaniec - przez jego dzieci stwo, młodo i wiek podeszły przechodzi, tak
z jego mierci inne przyobleka ciało. Człowiek silny nad tym nie boleje.
14. Zetkni cie nasze z materi - Prakriti - o synu Kunti, rzucaj nas w chłód i w ar, w rozkosz i
ból, lecz te s przemijaj ce, pojawiaj si i znikaj ; zno je wiec m nie, o Bharato.
15. Tylko człowiek m ny, którego one nie udr czaj i nie smuc , o najlepszy z ludzi, który jest
równie spokojny w rado ci jak w cierpieniu, staje si zdolny do nie miertelno ci.
16. Byt Rzeczywisty nie przestaje istnie nigdy; to, co rzeczywistego nie posiada bytu, trwałym
nie mo e si sta . Prawd o nich poznali ci, co wnikn li w tre i rdze rzeczy wszelkiej.
17. Wiedz i Ten, który wszystko rozsnuwa i przenika, niezniszczalny jest. Nikt Niezmiennego
nie mo e zniweczy .
18.
Ciał s znikome, lecz ten, który ich u ywa, wieczny jest, bezgraniczny, niesko czony,
niezmienny. A wi c walcz, o Bharato!
19.
Prawdy nie widzi człek, gdy s dzi, e On zabity by mo e, jak i wówczas gdy Go zabójc
mieni. Nie mo e On - ciała Mieszkaniec - ani zabi , ani by zabity;
20.
albowiem nie rodzi si On i nie umiera, raz istniej c, nie przestaje istnie
pocz tku jest i bez ko ca, trwał, niezmienny, odwieczny; mier ciała Go nie dotyka.

nigdy. Bez

21.
Człowiek, wie i niezniszczalny jest On, samoistny, wiecznotrwały, urodzeniu ni zmianie
nijakiej nie podległy, jak e mo e on zabi , o Parto, i kto mo e w nim by zabity?
22. Duch porzuca zu yte ciało, by nowe przyoblec, jak człowiek co odzie znoszon na wie
zamienia.
23.

Or

si Go nie ima i ogie nie pali, woda nie wil y, nie wysusza wiatr.

24. Zaprawd nie da si Go ci ciem razi , ni spali , zwil y ni wysuszy ; trwały, niewzruszony,
wszechprzenikaj cy, praodwieczny jest On.
25.
Nieprzejawionym Go zw , niepoj tym, niezmiennym; widz c i
przystoi?
26. Lecz gdyby nawet mniemał, i rodzi si On wci
zbrojny, rozpacza by nie powinien,

i wci

takim jest, czy

bole

umiera, to i wówczas, o pot

nie

27. albowiem nieuniknion jest mier dla tego, który si rodzi, a narodziny dla tego, kto umiera;
a nad uniknionym bole nie nale y.
28. Niewidzialnym jest pocz tek istot ywych, o Bharato, widzialnym rodkowy okres ich ywota
i znów niewidocznym ich koniec. Gdzie tu do smutku przyczyna?
29. Niepoj tym jest On; jako cud niezmierny widz Go jedni; jako o dziwie nad dziwy mówi o
Nim drudzy; jako o cudzie słuchaj o Nim inni; lecz i mówi c i słysz c, zaprawd nikt Go poj nie
zdoła.
30. W istocie ka dej zamieszkały, wieczy cie niezniszczalny jest On; przeto nad adn istot , o
Bharato, bole nie nale y.
31. Nie wahaj si wiec Ard uno i Dharm peł własn ; nic bardziej dla Kszartji szcz snego nad
sprawiedliw wojn .
32. Szcz liwy zaiste ten rycerz, któremu taka wyprawa, na kształt nieba otwartych podwoi - nie
szukana - przypadnie w udziale.
33.
Lecz je li od tej sprawiedliwej uchylisz si
cze na szwank nara aj c, grzech popełnisz wielki.
34. wie
jest gorsza.

wojny, sprzeniewierzaj c si

swej Dharmie, a

o twej ha bie rozejdzie si szeroko, o dla człowieka rycerskiej czci, ha ba nad mier

35.
w ród wodzów sławnych - wozów bojowników - e z pola walki ze strachu uszedł, utrwali
si mniemanie, i ty, tak dzi szanowany, staniesz si godny w ich oczach pogardy.
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36.
A szyderstwo wrogów - twe m stwo poddaj c w w tpliwo
słowach; a có ponadto mo e by gorszego?
37.
Poległy - osi gniesz niebo; zwyci zc
Kunti, i id w bój!

- posi dziesz rado

38.
Rado
i ból, zdobycz i utrat , zwyci stwo i kl sk
unikniesz grzechu.

- w nieprzystojnych wyrazi si
ziemi. Wi c powsta , o synu

przyjmuj c jednakowo - walcz, a

39. Tak jest wiedza wyło ona wedle Sankhii nauki, usłyszysz teraz o m dro ci Jogi; gdy si w
ni w yjesz, o Parto, skruszysz czynu okowy, nie przestaj c działa .
40. Nie masz w niej wysiłków daremnych, ni sił zatraty, ni cofania si wstecz. Nawet odrobina tej
Dharmy m dro ci, stosowana w yciu, od wielkiego l ku nas chroni.
41. Panuje tu Buddhi - Rozum rozpoznaj cy, skupiony, jednolity w d
my li ludzi chwiejnych rozbiegaj si i rozpraszaj bez ko ca.
42.

eniu, o rado ci Kuru; za

Nierozumni, rozkochani w literze Wed, kwieci cie dowodz , i ponad nie nic nie istnieje.

43.
Pełni
dz, maj raj za swój cel, a narodzenie pomy lne za rytuałów skutek poczytuj ,
zalecaj c ró norodne obrz dy, by władz zdoby i uciechy.
44. Lecz ci co dz władzy i uciech powodowani, takie upodobali nauki, nie wiedz czym jest
Rozum czysty, ku Samadhi stale skierowany.
45. Wedy o trzech Gunach - wła ciwo ciach Przyrody - nam mówi ; lecz ty, o Ard uno, masz
si wznie ponad tych energii troistych działanie i ponad przeciwie stw dwójni , a nic nie maj c i nic
nie chc c, stały w harmonii, w Duchu skupiony trwa .
46. Wszystkie Wedy taki maj po ytek dla tego, kto ujrzał Brahmana, jak miałoby jezioro tam,
gdzie kraj wod zalany.
47.
Tw rzecz czyn, lecz nie jego skutek; niech nagroda nie b dzie nigdy twego działania
pobudk . Jednak bezczynowi nie oddawaj si równie .
48.
W Jodze niezachwianie skupiony, od wszelkich przywi za wolny, w powodzeniu i kl sce
jednaki - działaj, o Ard uno! Stan takiej równowagi wewn trznej jest zwany Jog .
49. Działanie jest ni szym od Jogi duchowego rozpoznawania, tote w Rozumie czystym znajd
tw ostoj , Ard uno. Zaiste godnymi lito ci s ci, którzy pracuj dla zysku.
50. Kto w duchowym rozpoznawaniu skupiony trwa, ten wznosi si jeszcze tu, w wiecie dwójni,
zarówno ponad grzech, jak i ponad zasług ; wi c tej jodze oddaj si Ard uno, całkowicie. Joga jest
sztuk działania.
51.
M drzec, który rozpoznawanie swe z boskim zjednoczył, nie dba o aden działania plon,
wolny od wi zów narodzin ponownych, wznosi si w dziedzin gdzie nie istnieje ból.
52.
Gdy Rozum twój sie niewiedzy przekroczy, nie b dziesz przywi zywał wagi do tego co
usłyszał, lub co kiedykolwiek masz jeszcze z Pism wi tych usłysze .
53. A pełni Jogi osi gniesz wówczas, gdy rozum twój, który si dzi gubi w ród tekstów Ksi g
wi tych, zdoła stale trwa w niewzruszonym spokoju Samadhi.
Ard una Mówi:
54.
Po czym mo na pozna , o Keszawo, człowieka o niewzruszonej my li, który stale w
Samadhi przebywa? Jak m drzec taki mówi, jak siedzi, jak chodzi?
Pan rzecze:
55.
Gdy wszelkie pragnienia ostatecznie człowieka opuszcz , gdy w Duchu i przez Ducha
znajduje swe jedyne zadowolenie i szcz cie, wówczas nazwa go mo na m drcem o niewzruszonej
my li.
56. Kto jest równie spokojny w ród nieszcz
ten jest zwany m drcem o niewzruszonej my li.

jak i rado ci, wolny od t sknot, l ków i gniewu,

57. Kto nigdzie z niczym nie b d c zwi zany, dobre i złe przyjmuje jednako i nie zna niech ci
ani upodoba , ten zaprawd posiadł m dro ci równowag .
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58.
I ten, który jak ółw, co swe członki pod skorup wci ga, tak on swe zmysły od wszelkich
odrywa przedmiotów, i ten ma umysł uciszony w m dro ci równowadze.
59. Przedmioty zmysłów same niejako odwracaj si od człowieka, który nie podtrzymuje z nimi
ł cznika; upodobania ku nim mog w nim jeszcze trwa , jednak i te znikaj gdy ujrzy Najwy sze.
60.
Napór podnieconych zmysłów, o synu Kunti, mo e unie
człowieka rozumnego, który nie ustaje w wysiłkach ku doskonało ci.

my l i spokoju pozbawi nawet

61. Niech wi c pow ci gnie wszystkie swe zmysły i niewzruszony usi dzie, oddaj c si Jodze.
Mnie maj c za jedyny swój cel; bowiem my l tych co w pełni opanowali swe zmysły trwa w
równowadze harmonii.
62.
Człowiek, który du o uwagi i my li po wi ca przedmiotom zmysłów, silny ł cznik z nimi
nawi zuje; ze zwi zania tego rodzi si po danie, a z po dania gniew;
63.
gniew m ci rozpoznawanie i ułud stwarza; do za mienia pami ci brak rozpoznawania
wiedzie, pami przy miona do zaniku Rozumu prowadzi, a zanik Rozumu to zguba człowieka.
po

64.
Lecz człowiek opanowany, poruszaj cy si swobodnie w ród rozlicznych przedmiotów, od
da wolny i od wstr tów, o zmysłach w pełniej władzy Ducha, osi ga spokój prawdziwy.

65. W spokoju tym wszelkie cierpienie znajduje swój kres, bowiem gdy ucisz si wzruszenia,
umysł wkrótce pod a za nimi i równowag osi ga.
66.
Lecz człowiek nieopanowany w Rozum czysty nie si gnie, ni w skupienie najgł bsze; bez
skupienia za nie ma spokoju, a czy mo e zaistnie szcz cie tam, gdzie spokoju brak?
67. Ten spo ród zmysłów który uwodzi wzruszenia, poci ga te i rozs dek człowieka, jak wicher
co łód bez steru na wzburzone porywa fale.
68.
Tote tylko ten mo e posi
my li niewzruszono
zale no ci od wszelkich uwolni przedmiotów.

, o mocno or

ny, kto zmysły swe z

69. Co noc dla wszystkich innych, dla niego jasnym wieci dniem; lecz co dniem dla innych dla
m drca jest niewiedzy noc .
70.
Ten w spokój wchodzi prawdziwy, kto jak ocean, co wody rzek wielkich przyjmuj c,
niezmienny zostaje, tak on wszelkie pragnienia w sw
wiadomo
przyjmuje szerok , a
niewzruszony w równowadze trwa. Lecz ten co po danych wci pragnie przedmiotów, spokoju nie
zazna.
71. Kto wszelkie odrzuci pragnienia, kto yje i działa bezosobi cie, wolny od t sknot i zachce ,
od "ja" i "moje", ten zaprawd w Pokój Wielki wchodzi.
72.
Jest to, o synu Prity, stan niewzruszonego trwania w Brahmanie, kto go osi ga nie bł dzi
wi cej; a kto nawet w ostatniej chwili ycia zdoła ten stan posi
, dost pi wyzwolenia, Szcz liwo ci
w Brahmanie wieczystej.
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity, Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un
Cz
Druga, zwana:
JOG ROZPOZNAWANIA FILOZOFICZNEGO, CZYLI JOG SANKHII
PRZYPISKI DO ROZMOWY DRUGIEJ
Strofa 3 - Parantapa - wrogów zwyci zca.
Strofa 4 - Bhiszma jest wujem, byłym opiekunem Ard uny; Drona - jego guru w wielkiej sztuce
łucznictwa.
Strofa 5 - tj. wyrzec si

wiata, i zosta Sanjasinem, mnichem w drownym z miseczk

ebracz .

Strofa 5 - bowiem z chciwo ci nie chc odda zagrabionego królestwa.
Strofa 8 - Dewy, czyli wietli ci - Duchy odpowiadaj ce chrze cija skim Aniołom i Archaniołom.
Hinduizm mówi o wielkiej ilo ci ich hierarchii i stopni; najni sze s niemal na poziomie człowieka,
najwy sze - to pot ne Duchy Planetarne, Duchy ywiołów itd.
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Strofa 11 - Pozorn , ludzk
wy szego, nie Dharmy.

m dro ci , usprawiedliwion

z punktu emocjonalnego, lecz nie

Strofa 13 - Mowa o przyj tej ogólnie w hinduizmie, jak i innych religiach Wschodu, wierze w
reinkarnacj tj. wielokrotne wcielenia na ziemi.
Strofa 15 - Nie chodzi tu o nie miertelno Duszy po mierci fizycznego ciała, ta jest wedle filozofii
hinduskiej prawem ka dej istoty; a o wzniesienie si ponad ograniczenia zarówno ycia - powtórnych
wciele - jak i mierci; chodzi o zjednoczenie z Bosk Wszech wiadomo ci , odwieczn i
niesko czona.
Strofa 16 - Sat i A-sat, najpierwsza i najostatniejsza Dwójnia, tj. Byt Absolutny i to, co On z Siebie
wyłania i stwarza, co nie mo e mie wiec bytu absolutnego i nie mo e by wiecznotrwałe.
Strofa 21 - Duch ani nie zabija, ani te sam nie mo e by kiedykolwiek zniweczony. Nie jest zabity
gdy ciało umiera.
Strofa 26 - Wraz z ciałem.
Strofa 31 - Kszatrja - rycerz, wojownik, nale cy do drugiej z kolei Warny - kasty, której Dharm
jest obrona or na społeczno ci, ofiara z ycia i mienia w ka dej "potrzebie". mier na posterunku, tj.
przy spełnianiu swej Dharmy, zapewniała nie tylko chwał na ziemi, ale i w niebie.
Strofa 39 - Sankhia - jeden z filozoficznych systemów Indii, tutaj u yte szerzej, dla oznaczenia
filozofii, która mówi o Rzeczywisto ci bezwzgl dnej i absolutnej.
Strofa 39 - tj. wyzwolisz si od przyczyn i skutków działania, nieodł cznych od ka dego czynu.
Strofa 40 - tj. w Jodze Dharmy.
Strofa 40 - Od l ku chroni tj. daje tak jasne rozpoznawanie w wietle duchowej m dro ci, i nie ma
miejsca na adne w tpliwo ci ani wahania. Niektórzy tłumacz - "od niebezpiecze stwa chroni", tj. od
ycia w materializmie oddalaj cym od prawdy i własnej duchowej istoty.
Strofa 41 - Buddhi - Rozum intuicyjny, prze wietlony duchowym wiatłem Atmy, tj. czysty.
Strofa 42 - Odró nia si : "Weda" w liczbie pojedynczej, tj. Prawda jedyna, od Wedy, w liczbie
mnogiej tj. ksi gi wi te Hinduizmu, które wprawdzie uwa a si za objawione m drcowi Wjasa, ale nie
mog ce zawrze całej niesko czonej Prawdy; stad swoboda badania filozoficznego i wolno my li
charakteryzuj ca Hinduizm. Jednak i tu bywaj cia ni wyznawcy, którzy chc wierzy , e ksi gi mog
zawrze cał Prawd .
Strofa 44 - Samadhi - stan wysokiego duchowego wzniesienia i pogr enia si wiadomo ci we
Wszech wiadomo , ekstaza pełni nieogarnionego Bytu. Nieustanne w Nim trwanie jest celem i
szczytem Jogi, gdy ginie wszelkie poczucie dwoisto ci.
Strofa 45 - Przyroda, Prakriti, w najogólniejszym znaczeniu, jako wszystko
przejawiona.
Niektórzy tłumacz sanskryckie Prakriti jako Materia, jest to jednak poj cie za ciasne, bowiem Prakriti
jest uwa ana w filozofii hinduskiej za Pot g , wiadom Energi , wyłonion z wszech wiadomo ci
Boga. Guny Prakriti, to cechy, wła ciwo ci, przyrodzone atrybuty Przyrody, lub rodzaje jej energii,
nieodł czne od niej i wci
działaj ce. Gdy s w równowadze wszelkie przejawienie zanika, ruch
ustaje, istnienie zamiera. Te trzy Guny - wła ciwo ci - s to: Sattwa - czyli harmonia, rytm, równowaga
całej natury, wietlisto ; Rad as - ruchliwo , nami tno , gwałtowno
itp. Tamas - bezwład,
oci ało , ciemnota, gnu no .
Strofa 45 - Wszystko co istnieje dzieli si na dwójni przeciwie stw - dzie i noc, wiatło i mrok,
ból i rado itd. bez ko ca; jedno nie mo e istnie bez drugiego, rzecz ka da ma sw odwrotno ,
dopiero w Jedynym wszystko stapia si w jedno niepodzieln .
Strofa 46 - Byt Absolutny, Wszech wiadomo

itd., patrz obszerne wyja nienie na ko cu.

Strofa 49 - gdy Joga duchowego rozpoznawania prowadzi wprost do poznania i zjednoczenia si
z Rzeczywisto ci Najwy sz .
Strofa 50 - Działanie, które nie wi
działaj cemu, nie obarczaj go.
Strofa 51 - W "Przybytek szcz

e, b d c całkowicie bezosobiste, skutki jego nie powracaj

liwo ci wieczystej" tj. w Brahmana.

Strofa 61 - Jogi oddaje si swym wiczeniom i rozmy laniom w siedz cej swobodnej postawie.

ku
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Strofa 62 - gdy co staje na drodze do zaspokojenia go.
Strofa 63 - Pami

poprzednich do wiadcze czyli sumienie.

Strofa 63 - Człowiek, który traci panowanie nad sob i staje si niewolnikiem nami tno ci i
nienawi ci, coraz bardziej "oddala si " od swej Duszy, a wreszcie ł czno z ni mo e całkowicie
zerwa .
Strofa 69 - M drzec ma oczy otwarte na prawdy niedost pne dla zwykłych ludzi, a to, co tym si
zdaje wa ne, jest dla błahe lub zgoła złudne, jakby nieistniej ce.
Strofa 70 - Czyli nie chodzi o nieczuło i oboj tno a o ycie ze wiadomo ci skupion w
najwy szym, wówczas adne wzruszenia nie zdołaj zm ci najgł bszego spokoju, który płynie z
Ducha.
Strofa 71 - "Pokój Wielki" i "Szcz liwo wieczysta" s to odpowiedniki i sanskryckich słów Szanti
i Nirwana, jest to stan absolutnej pełni wiadomo ci w zlaniu si z Wszech wiadmo ci ; trwanie w
Bycie tak nieogarnionym i dla zwykłego człowieka "niebytem" mo e si wydawa , przekracza
bowiem wszelkie jego zdolno ci pojmowania i mo liwo ci doznania, tak jak zbyt szybkie wibracje
przekraczaj odbiorczo
naszych zmysłów (d wi k, barwa itd.). Dlatego to nieraz si spotyka
tłumaczenie, zupełnie nie cisłe i bł dne, Nirwana jako niebyt; jest to z punktu filozofii hinduskiej
równym nonsensem jak nazwanie Boga, Bytu absolutnego i transcendentalnego - niebytem; st d
filozofowie Indii o Pra-bycie (Para-Brahman) mówi e nie jest TO ani bytem ani nie-bytem, a ponad i
poza obu - Pra-przyczyn jedyn .
ROZMOWA TRZECIA
Ard una mówi:
1.
Je eli uwa asz, o D anardano, i droga m dro ci wy sz
Keszawo, zalecasz mi tak straszliwy czyn?

jest od działania, czemu , o

2.
Niejasne, dwuznaczne zdaj si by Twe słowa, niepoj te dla mego rozumienia, powiedz mi
wi c wyra nie, która z tych dróg doprowadzi mnie niechybnie do szcz liwo ci duszy.
Błogosławiony rzecze Pan:
3.
Jakom ju był rzekł, dwie s dla duszy na tym wiecie drogi, o Ard uno bezgrzeszny,
cie ka poznania filozoficznego, wyznawców Sankhii i cie ka Jogi czynu - Jogów.
4.
Nie mo na wznie
ani te doskonało osi gn

si ponad wi zy działania przez samo powstrzymywanie si od czynów,
przez samo wyrzeczenie.

5.
Bowiem nikt nawet przez chwil , w całkowitym bezczynie nie mo e trwa , ka dy, chce czy
nie chce, zniewolony jest do działania przez Guny - energie wła ciwe Przyrodzie.
6.
A kto trwa w bezruchu, w pełni władaj c organami działania, lecz nie przestaj c my le
po dliwie o przedmiotach zmysłów, ten, o Bharato, oszukuje siebie i słusznie nazwany by mo e
obłudnikiem.
7.
Lecz człowiek, który my l nad zmysłami panuj c, bezosobi cie i swobodnie organami
działania pełni Jog czynu, jest zaiste godzien szacunku.
8.
Peł wi c, Ard uno, wła ciwy czyn, bowiem czyn od bezczynu jest lepszy; bezczynem
nawet ciała swego nie utrzymasz przy yciu.
9.
Wszelkie działanie, które nie jest ofiar , niewol si staje; cały wiat jest w jego wi zach;
wi c od przywi za wolny, synu Kunti, czyn ka dy jako ofiar peł .
10. Gdy Prad apati - wszech wiata Pan - w czasach pradawnych wszelkie ywe wyłonił z Siebie
stworzenie, a wraz z nim ofiar , wyrzekł był te słowa: "przez ni mno y si b dziecie i wzrasta ,
niech b dzie wam ona pragnie Spełnicielk ;
11. "niech ofiara wasza pokarm i rado
wietlistym przynosi, a oni niech ywi was; słu
sobie wzajemnie, najwy sze osi gni cie dobro.

c tak

12. "Bowiem uczczeni ywi c ofiar , wietli ci wam ze l waszych pragnie spełnienie". Lecz
złodziejem zaprawd jest ten, co plony ziemi pozywa, a dawcom ich - wietlistym - nic w ofierze nie
składa.
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13. Człowiek sprawiedliwy, który po zło eniu ofiar po wi con spo ywa straw , uwolniony jest
od grzechu; lecz ten, co lekcewa y ofiar i tylko dla siebie straw gotuje, zaprawd grzechem si ywi.
14.
Twór wszelki po ywieniem utrzymuje ycie; po ywienie dzi ki deszczom si rodzi; deszcz
sprowadzaj ofiary; trud i praca na ofiary si składa.
15.
Wiedz, o Ard uno, i
ródłem czynu wszelkiego jest Brahma, a Brahmy pra ródłem Niezmienny. Oto dlaczego wszechprzenikaj cy Brahman jest w ka dej obecny ofierze.
16.
I tak koło istnienia nieustannym obraca si ruchem; człowiek, który tu na ziemi, w jego
obrotach odmawia udziału, a sam lubuje si zmysłami, ten, o synu Prity, ywot grzeszny wiedzie i
daremny.
17.
Lecz ten, któremu Duch jest rado ci jedyn , który w Duchu wszystko znajduje i nic poza
Nim nie pragnie, ten zaprawd od wszelkiego działanie jest wolny i nic ju tu nie ma do spełnienia.
18. Nie dotyczy go aden czyn tego wiata i aden bezczyn, cel jego ponad wszystko stworzenie
wybiega, od adnej nie uzale nia si istoty.
19. Wi c działaj, Ard uno, nieustannie a bezosobi cie, pełni c czyn, który spełniony by musi;
przez działanie wolne od pragnienia plonów, człowiek Najwy szego dosi ga.
20. D anaka i wielu innych przez czyn zdobyło doskonało
ci tak e przystoi;
21.
22.
osi gn

. Gwoli powszechnego dobra działa

albowiem czyny ludzi wielkich s wzorem dla innych, ich przykład wieci ludowi.
Zwa , o Parto, i w trzech wiatach ogromnych nie masz nic co bym pełni miał, nic co bym
mógł, a jednak działam niezmiennie wci .

23. A gdybym w tym działaniu nie trwał, czujnie i niezmordowanie, ludzie by wsz dzie poszli za
Moim przykładem, o Parto.
24. I wiaty zgasłyby wszystkie, gdybym ja nie działał; chaos i bezład sprowadziłbym na ziemi ,
Warn pomieszanie i zagład ludzko ci.
25.
Jak z po daniem pracuje człowiek zwykły, tak beznami tnie, o Bharato, i ku
powszechnemu dobru, trudzi si winien rozumny.
26.
Niech jednak nie m ci pojmowania nierozumnych, z nami tno ci pracuj cych ludzi, raczej
sam działaj c w niewzruszonej ze Mn harmonii, niech mi trud ka dy poci gaj cym stara si uczyni .
27.
Wszelki czyn to jeno skutek wzajemnego na siebie działania Gun - energii Przyrody - a
człowiek swoj osobowo ci złudzony, my li: "ja to czyni , jam czynu sprawc ".
28. Lecz ten, o pot nie zbrojny, kto zna istot tych energii Przyrody, ich funkcje i działania, ten
wie i wszystko to jeno "wzajemny energii ruch", i sam działaj c wolnym pozostaje.
29.
Ludzie nierozumni, złudzeni tych energii gr , s z ich działaniem zwi zani; lecz m drzec,
który prawd zna, niechaj ich poj nie m ci.
30. Mnie oddaj c czyn ka dy, my l w najwy szym Wszechduchu skupiony, od pragnie wolny i
od nadziei, osobowo ci i wewn trznej gor czki wyzbyty, id w bój, Ard uno!
31. Ludzie szczerzy i pełni wiary, którzy bez zastrze e ni w tpie
nauki, od wi zów działania wyzwol si równie .
32.
Lecz ci, którzy lekcewa
Me słowa i w
bezrozumni, wiedz i zguba ich przeznaczeniem.

yj zawsze wedle tej mojej

yciu ich nie stosuj , ci za lepieni ciemni i

33.
Nawet m drzec działa zgodnie z przyrodzonymi cechami swej natury; wszystkie istoty za
głosem swej natury id ; na nic si wi c nie zda przymus jej zadawa .
34.
Upodobanie w przedmiotach po dania, jak i ku nim wstr t, to zmysłów naszych
przyrodzona cecha; nie nale y tym dwojgu niewolniczo ulega , albowiem wrogiem i przeszkod nam
s .
35.
Lepsz Dharma własna, cho by najskromniejsza, ni li Dharma cudza najlepiej spełniana;
gdy własn pełnimy Dharm nawet mier jest dobra; Dharma cudza niebezpiecze stw jest pełna.
Ard una mówi:
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36. Lecz powiedz mi, o Warsznejo, co pcha człowieka, jakby wbrew niemu samemu, do grzechu,
jakby go do zmuszała jaka siła fatalna, wbrew jego woli własnej.
Błogosławiony rzecze Pan:
37.
dza Ard uno i gniew, z Rad asu - nami tno ci zrodzone; wiedz, i jest to wróg nasz na
ziemi najwi kszy, co wszystko kala i wszystko po era.
38.
Jak ogie dymem, a lustro jest kurzem przy mione, jak płód macierzystego łona okryty
otoczk , tak wiat ten cały przez gniew jest przy miony i dz .
39. Zaiste wszelk m dro
jak płomie nigdy nie syte.

, o synu Kunti, przysłania ten m drca wróg nieustanny - po

danie,

40. Mówi i zmysły, umysł i intelekt s jego mieszkaniem, poprzez nie przysłania ono m dro
paczy widzenie człowieka.

i

41. wi c najpierw zmysły opanuj, o najlepszy z Bharatów, a potem zniwecz tego twórc grzechu,
wroga wszelkiej m dro ci i wiedzy.
42.
Mówi , i zmysły s silne, lecz my l jest od zmysłów silniejsza, a od my li Rozum
rozpoznaj cy; lecz i ponad Rozum wy szy jest - ON.
43. Wi c poznawszy TO co ponad czysty Rozum jest wy sze, w Duchu skupiony, Duchem cała
sw kieruj natur , zniwecz, o mocno or ny, tego wroga, tak trudne do przezwyci enia po danie.
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity, Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un
Cz
trzecia, zwana:
JOG CZYNU.
PRZYPISKI DO ROZMOWY TRZECIEJ
Strofa 3 - cie ka poznania filozoficznego, lub D niana Joga, czyli Joga poznania. Szkoł Jogi jest
zwana szkoła filozoficzna zało ona przez Patand ali'ego; jest to jedna z sze ciu wielkich szkół
filozoficznych Indii; tutaj u yte znacznie szerzej; Karma Joga, czyli Joga działania, lub czynu, to - w
najwy szej swej formie - nieustanne po wi cenie wszystkich swych energii - z fizyczn wł cznie Najwy szemu.
Strofa 5 - Guny patrz przypiski do Rozmowy Pierwszej.
Strofa 7 - Organami działania (karmendrias tj. r ce, nogi, organ mowy itd.) pełni Jog czynu, czyli
u ywa swych zdolno ci działania prosto, w słu bie Prawa i obowi zku, w ofierze Najwy szemu.
Strofa 8 - tj. obowi zek, czyn z własn Dharm zgodny.
Strofa 10 - Prad apati (akcent na d a) - Pan wszechstworzenia, prarodzic człowieka.
Strofa 10 - Spełnicielk wszystkich pragnie jest zwana mityczna krowa wodza bogów (Dewów) Indry, imieniem Kamadenu, która mlekiem obfito ci darzy ka dego kto na to zasłu y, przy czym
zmienia si ono dla ka dego w przedmiot przez niego upragniony.
Strofa 11 - Według Hinduizmu całe wsezchstworzenie jest współzale ne i naj ci lej ze sob
zwi zane. Przyrod rz dz Duchy rozumne - wietli ci, lub Dewy (odpowiadaj ce naszym Aniołom);
one to kieruj procesami kosmicznymi jak i wszelkim yciem przyrody; człowiek wci korzystaj c z
ich pracy; winien o tej współzale no ci pami ta i ze swej strony oddawa im cze , wyra aj c j
ofiarami. Nie powinien tez zapomina o swym obowi zku wobec ludzi i zwierz t, z którymi codziennie
winien si dzieli sw straw . Na tym opiera si zwyczaj, przestrzegany przez wszystkich religijnych
Hindusów, codziennej jałmu ny - tzw. Bhikszy - oraz odkładania odrobiny z ka dego posiłku dla
zwierz t i ptaków.
Strofa 13 - Za po wi con straw uwa a si ofiarowan przy Pud y - tj. nabo e stwie; według
tradycji hinduskiej dopiero po odbytej modlitwie i nabo e stwie, ze zło eniem ofiar, zasiada si do
posiłku.
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Strofa 14 - Wyra a t sam współzale no
deszcz mo e by odpowiedzi .

, wiar , e modlitwy i ofiary mog by wysłuchane i

Strofa 15 - W wielu tłumaczeniach podaje si : Brahman, a nie Brahma, czyli trzecia osoba Trójcy
hinduskiej, Stwórca, który rozpoczyna tworzenie; nam jednak - wraz z Dr Ann Kamie sk , tłumaczk
na rosyjski (a profesorem Sanskrytu w Genewie), wydawała si bardziej logicznym u y Brahma, gdy
Brahman - Wszechduch, Niezmienny Byt, jest uwa any za nie działaj cego. Szri Kriszna mówi w Gicie
o Sobie, raz jako o Stwórcy, raz jako o Wszechduchu.
Strofa 16 - Koło - to tzw. Czakra, w tym znaczeniu to zamkni ty kr g istnienia, gdzie wszystko jest
poł czone i współzale ne. To samo miano nosi koło w ruchu, Czakra promienista., któr zawsze
trzyma Wisznu jako symbol jego panowania nad wszech wiatem; jest to równie koło
Dharmy powszechnej, składaj ce si z Dharm poszczególnych istot. Czakra Dharmy widnieje na
sztandarze narodowym Indii od czasu niepodległo ci.
Strofa 17 - Duch najwy szy w człowieku, jego wła ciwa Ja

, cz stka Boga - Atma.

Strofa 19 - W oryginale - "dusza wcielonego człowieka dosi ga Tego co jest poza i ponad (Param)
wszystkim", czyli Najwznio lejszego.
Strofa 20 - Mo na tłumaczy równie : "gwoli solidarno ci, zjednoczenia i konsolidacji
społecze stwa, czyli ludu" (lokasanraha).
Strofa 20 - D anaka - król - bohater, sławny w historii Indii, ojciec Sity z Ramajany.
Strofa 22 - Trzy wiaty to - fizyczny, wzruszeniowy i my lowy, lub ziemia i dwa subtelniejsze jej
odpowiedniki otaczaj ce j , a zaludnione Duchami, Aniołami, duszami zmarłych itd.; równie : ziemia,
czasowe niebo - "Swarga", oraz czy ciec, zwany Kamaloka.
Strofa 27 - Klasyczny termin sanskrycki u ywany we wszystkich filozofiach - Ahamkara - znaczy
pierwiastek ja, nie egoizm z samo poczucie oddzielaj cego si od reszty, wyodr bniaj cego si ja; jest
to wi cej ni osobowo zewn trzna; s dz , e mo na by u y słowa "samo ", bo ja u ywamy dla
znacznie gł bszej koncepcji - indywidualno ci, cho cz sto i to si zwiera w słowie Ahamkara.
Strofa 28 - Tzn. Guny, w formie organów zmysłów, poruszaj si po ród Gun jako przedmiotów
zewn trznego wiata.
Strofa 33 - Wyra a przekonanie i nie da si zaprzeczy swej wrodzonej naturze, cechy, które w
niej przewa aj musz si niemal fatalistycznie wyra a w działaniu.
Strofa 34 - Tj. przyci ganie i odpychanie, które psychologicznie wyra a si
zamiłowaniu lub we wstr cie, nie lubieniu, antypatii.

w upodobaniu,

Strofa 35 - Dharma własna (swadharma) to wyraz naszej własnej natury; tylko wierno
jej
wewn trznemu prawu, mo e by twórcza i w rozwoju naszym pomocna; wszelkie gonienie za "cudz
Dharm " jest "niebezpieczne", dosłownie - "straszne", bo wiod ce w zastój i martwot wewn trzn
jako sprzeniewierzenie si sobie.
Strofa 38 - Dosłownie "gniew", ale obejmuje to i niech

, nienawi

, zawi

itp.

ROZMOWA CZWARTA
Błogosławiony rzecze Pan:
1.
Tej Jogi odwiecznej i niezniszczalnej Jam Wiwaswata nauczał, Wiwaswat przekazał j
Manu, Manu za podał j synowi swemu - Ikszwaku.
2.
I tak przekazywana dalej z ust do ust, znana była Królom-M drcom, lecz z biegiem wieków
zapomnian została na wiecie.
3.
Dzi t sam Jog pradawna Ja tobie powierzam, Ard uno, bowiem ty oddany Mój ucze i
przyjaciel Mój. Zaiste najwy sza kryje si w niej tajemnica.
Ard una mówi:
4.
Wszak ty si pó niej narodził, a Wiwaswat wcze niej, o Kriszno, jak e wiec mam rozumie
twe słowa, e jej u prapocz tków wieków nauczał?
Pan rzecze:
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5.
Wielem Ja wciele zostawił za Sob , jako i ty, Ard uno; Ja znam je wszystkie, lecz ty nie
pomnisz swoich.
6.
Cho narodzinom Jam nie podległy, ni mierci, samobytny, niezmienny Duch, wszystkich
stworze Pan, Wszechrz dca Przyrody, która Moim jest tworem, jednak - moc Mej boskiej twórczej
Pot gi, raz po raz wcielam si na ziemi.
7.
Zaprawd , o Bharato, gdy sprawiedliwo
przychodz na ziemi Ja Sam;

upada a nieprawo

8.
dla ochrony sprawiedliwych, dla zagłady nieprawo
ró nych wiekach przychodz Ja Sam.

gór

bierze, wówczas

czyni cych, dla utrwalenia Dharmy, w

9.
Kto zna najgł bsz tajemnic Mych boskich wciele i czynów ten, o Ard uno, gdy opuszcza
to ciało na ziemi ju wi cej nie wraca; do Mnie przychodzi.
10. Wolni od nami tno ci, strachu i gniewu, Mnie całkowicie oddani i we Mnie znajduj cy ostoj ,
a oczyszczeni m dro ci płomieniem, wewn trznym zdobytej wysiłkiem, liczni s ci, co si pogr yli w
M Istno .
11.
Na ka dej drodze, któr człowiek zbli a si
bowiem ka da droga jest Moj , o Parto.

ku Mnie, Ja Sam wychodz

mu naprzeciw;

12. Kto w ziemskiej pracy pragnie powodzenia, ten wietlistym składa ofiary; gdy w tym wiecie
człowieka bezpo rednie powodzenie jest czynów nast pstwem.
13.
Cztery Warny, wedle przewagi wrodzonych cech, a st d ró nych zada , Ja Sam
ustanowiłem; wiedz, i Jam jest twórc czworakiego ładu, cho Sam niezmienny, ponad działaniem
trwam
14.
i aden nie dotyka Mnie czyn, aden nie n ci Mnie plon. Kto takim Mnie zna, tego własne
jego czyny nie wi
.
15.
Znaj c t prawd praojcowie nasi, w swym nieustannym do wyzwolenia d eniu, nie
przestawali działa ; wi c i ty, Ard uno, czy jako ojcowie w wiekach dawnych zwykli byli czyni .
16. "Czym jest czyn, a czym bezczyn" - nawet wieszczowie nad tym pytaniem si biedz . Tobie
objawi jaki czyn - je li go poznasz - od grzechu ci wyzwoli.
17.
Zaprawd zrozumie trzeba co znaczy czyn, czym jest czyn zły, a czy bezczyn; trudn
tajemnicz jest droga czynu.

i

18. Kto bezczyn widzi w czynie, a czyn w bezczynie, ten jest m drcem w ród ludzi najwi kszym
i trwa w Jodze skupiony nawet w ród działania.
19.
Człowieka, który w swych poczynaniach nie powoduje si po daniem ani wyobra ni ,
którego czyny spalaj si w ogniu m dro ci, tego ludzie rozumni nazywaj m drcem.
20.
Pragnienia plonów wyzbyty, zadowolony zawsze i pogodny, w niczym nie szukaj cy ostoi,
nawet w pełni działania jest wolny, jakby nie działał wcale.
21.
Nic nie oczekuje, na nic nie liczy, chciwo ci wszelkiej wyzbyty, umysłem swym władn c i
sercem, nie grzeszy, tylko ciałem bior c udział w czynie.
22. Ch tnie przyjmuje rzecz ka d , któr mu samo ycie - bez jego własnego wysiłku - przynosi;
dwójni przeciwie stw niepodległy, od zazdro ci wolny, w powodzeniu i kl sce jednaki, cho działa, nie
jest tym działaniem zwi zany.
23. Bowiem czyny tego, który ponad wszelkie wzniósł si pragnienia i wolny, my l w m dro
wgł biony, czyn ka dy pełni jako ofiar , roztapiaj si bez ladu.
24. Kto Brahmana widzi w rytuale ofiarnym i w ofierze składanej, Brahmana w ofiarniku i w ogniu
co ofiar chłonie, zaprawd ten si pogr y w Brahmana kto w czynie ka dym tak Brahmana widzi.
25.
S Jogowie co wietlistym ze czci
całopaln rzucaj ofiar .

składaj

obiaty, inni za tylko w Brahmana płomie

26. Jedni zmysł słuchu i reszt zmysłów, płomieniowi pow ci gliwo ci i opanowania składaj w
ofierze; inni za przedmioty zmysłowego do wiadczenia, jak d wi k, ogniowi - w postaci zmysłów
poznania - w ofierze oddaj .

14
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce
27.
A inni w ogie m dro ci, Jog zjednoczenia rozpalonej, samoopanowaniem zdobytej,
rzucaj jako ofiar wszystk zmysłów i Prany - energii ywotnej - działalno .
28.
Niektórzy jogowie o lubach surowych, wszystko co posiadaj składaj w ofierze; inni swe
umartwienia i wysiłek płomienny w ofierze przynosz , lub wiczenia Jogi, albo te wiedz i studia
gł bokie.
29.
A niektórzy w kierowaniu oddechem pełn zdobywszy władz , wydech w ofierze oddaj
wdechowi, a wdech wydechowi, a zatrzymanie obu za cel sobie stawiaj .
30.
A inni, wstrzemi liwi w po ywieniu, pr dy swej siły ywotnej tchnieniu
ofierze. Wszyscy oni posiedli wiedz ofiary i przez ofiar zniweczyli grzech.

ycia składaj

w

31. A po ywaj c ofiar u wi con straw - co jest jak nie miertelno ci nektar - do wieczystego
wznosz si Brahmana. wiat ten nie jest dla tych, co nie znaj ofiary, tym mniej wiat inny, o
najlepszy z Kuru.
32. Liczne wi c s i ró norodne, przed obliczem Brahmana składane ofiary. Wiedz, i wszystkie
rodz si z czynu, a wiedza ta, z czasem, z wi zów ci wyzwoli.
33. Ofiara m dro ci lepsz jest od wszelkich przedmiotów ofiarnych, gdy m dro
zwyci zco, jest wszystkich czynów najwy szym wypełnieniem.
34.
Ucz si tego przez badanie gł bokie, przez cze
znaj rdze rzeczy wszelkiej, przeka ci m dro .

, o wrogów

i słu enie Mistrzowi, a m drcy, którzy

35.
a gdy j posi dziesz, nie popadniesz wi cej w zw tpienie, ani zam t poj
albowiem w wietle m dro ci wszystkie istoty ujrzysz w Duchu, a wi c we Mnie.

, o Pandawo,

36.
Je liby był nawet najwi kszym z grzeszników, lod m dro ci przeniesie ci bezpiecznie
przez morze zła.
37.
cna.

Jak ogie drwa w popiół obraca, tak płomie m dro ci Ducha wszelkie czyny spopiela do

38.
Zaprawd nic tak nie oczyszcza jak m dro
ka dy, kto d y do doskonało ci w Jodze.

, a odnajdzie j , z czasem, w Duchu swym

39. M dro zdobywa człowiek pełen wiary, jak i ten który przezwyci
my l, a zdobywszy m dro , rychło wchodzi w Pokój niewymowny.

ył swe zmysły i opanował

40. Lecz ci, co wiedzy nie posiadaj , ani wiary, a pełni s w tpie , zgub sobie gotuj . Ani ten,
ani nast pny wiat, ani te szcz cie, nie jest dla tych, co si wci wahaj i w tpi .
41. Człowieka, który przez Jog wyrzekł si działania, a m dro ci przeci ł zw tpienia i władzy
Ducha poddał si całkowicie, czyny adne nie wi
, o Dhanand ajo.
42.
Wi c mieczem m dro ci Ducha przetnij te z niewiedzy zrodzone wahania, co si
serce zakradły, i w jodze utwierdzon, powsta i walcz, O Bharato!

w twe

Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity, Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un
Cz
czwarta, zwana:
JOG M DRO CI DUCHA.
PRZYPISKI DO ROZMOWY CZWARTEJ
Strofa 1 - Wiwaswant - imi Manu, tj. duchowego wodza i kierownika naszej Aryjskiej rasy, która wedle tradycji hinduskiej - rozwijała si w Indiach od dziesi tków tysi cy lat; ta sama tradycja mówi e
Manu po dzi dzie kieruje i czuwa nad nasz rasa (Manu - akcent na u).
Strofa 2 - Ludzko na pocz tku swego na ziemi istnienia, była przez długie wieki kierowana przez
wielkich M drców, ł cz cych wiedz i doskonało duchow z najsprawiedliwsz władz królewsk .
Strofa 6 - Boska Pot ga czyli twórcza "Maja" Jedynego, to moc Jego boskiej "My li", któr
wszech wiaty powołuje do bytu. St d niejednokrotnie cała widzialno jest zwana "Maj " tj. tym, co
posiada rzeczywisto wzgl dn , w stosunku do Boga, jej twórcy jako Rzeczywisto ci bezwzgl dnej.
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Strofa 7 - Wiara i boska Istota - Wisznu, w ró nych okresach ewolucji ycia na ziemi, sam wciela
si , by jej specjalnie dopomóc i da nowy ku rozwojowi impuls, czyli tzw. teoria Awatarów - jest
powszechna w Hinduizmie. Istnieje wiara, i wkrótce ma znów przyj
taki boski M , by pomóc
ludzko ci wyj z labiryntu, w którym si "zabł kała".
Strofa 7 - Sprawiedliwo

tj. Dharma; nieprawo

- Adharma.

Strofa 8 - Wieki hinduskie, czyli Jugi, licz setki tysi cy lat, na pocz tku ka dego, jak i w specjalnie
trudne momenty schodzi On Sam. Dzi , wedle Hinduizmu panuje koniec najci szego wieku, czyli
cyklu mroku, Kalijuga, a zbli amy si do nast pnego, jasnego, czyli Satjajuga, wieku prawdy i
wiatło ci.
Strofa 10 - Płomienny wysiłek wewn trzny czyli Tapas; potrzebny w ka dej Jodze i d
m dro ci; słowa tego u ywa si te jako: "umartwienie, wiczenie".

eniu do

Strofa 11 - Niektórzy tłumacz : "Ja Sam go w miło
Moj przyjmuj " (podwójne znaczenie
słowa - bhad ami). Podstaw najszerszej tolerancji hinduskiej jest przekonanie i ka da szczera
wiara do Boga prowadzi i ka da religia zawiera prawd .
Strofa 13 - Czatur-warna czyli podział społeczny na cztery Warny, wedle przewagi wrodzonych
cech - Gun inaczej mówi c temperamentu i zdolno ci.
Strofa 14 - Tj. umie widzie Boga obecnego we wszystkim zjawionym, oraz poza nim, czyli
poznaje Jego immanentno i transcendentalno tj. wszechobecno i przewy szanie wszystkiego,
wiec dla rozumu ludzkiego niepoj te.
Strofa 15 - Wyzwolenie, jako oswobodzenie si
Najwy szym, czyli Moksza, Mukti lub Nirwana.

od urodzin ponownych i zjednoczenie z

Strofa 18 - Komentatorzy wiele znacze widz w tym wierszu; jedno: "kto w pełni akcji zachowa
pokój bezczynu, a widzie nieprzerwanie trwaj c wewn trzn prac , gdy działanie ustanie, ten..."
Strofa 19 - Sankalpa - s to zarówno wyobra ni tworzone plany i postanowienia - jak i wysiłkiem
wykonywane przedsi wzi cia i zamiary, o osobistym, egocentrycznym charakterze.
Strofa 20 - Wolny od moralnych skutków swych czynów.
Strofa 24 - Kto widzi Wieczystego, Najwy szego, utajonego w rzeczy ka dej, ten idzie ku Niemu,
inni s wci ze wiatem zjawiskowym zwi zani.
Strofa 26 - Pow ci gliwo ci lub najgł bszego skupienia wynikaj cego z Tapasja, czyli
płomiennego wewn trznego wysiłku i wyrzeczenia.
Strofa 29 - Wiedza kierowania oddechem, czyli Pranajama, to niezmiernie trudna nauka, o
licznych arkanach i odmianach, ale umiej tno kierowania nim daje nie tylko zdrowie i długoletnie
ycie, ale te rozwój ró nych niezwykłych władz, jak np. mo no
neutralizowania najsilniejszych
trucizn, ycie miesi cami bez po ywienia, a nawet czas jaki bez powietrza; do wiadczenia te były
niejednokrotnie naukowo stwierdzone przez europejskie komisje. W wiczeniach Jogi chodzi o
ł czenie wdechu i wydechu z rytmem "oddechu" wszech wiata. Strofy od 25-tej mówi o ró nych
subtelnych odmianach w metodach Jogi, trudnych do uchwycenia dla niewtajemniczonych.
Strofa 34 - Słu enie czynne swojemu Guru - duchowemu nauczycielowi - jest uwa ane przez
hinduizm za nieodzowny czynnik dyscypliny i wyraz samooddania, warunek prawdziwego post pu w
Jodze.
Strofa 34 - Tatwa - rdze , tre
tylko j znaj , ale i widz .

, istota, podstawa matematyczna rzeczy ka dej, jej o ; m drcy nie

Strofa 35 - Atma - wszechprzenikaj cy, wszechogarniaj cy Duch.
Strofa 36 - Złe czyny mog by skutkiem złych my li i uczu w przeszło ci, ostatnim niejako ich
skrzepni ciem; wiatło
m dro ci pomaga to zrozumie i zmieni bieg wewn trznej energii, st d
nagłe nawrócenia itp.
Strofa 38 - Atma w człowieku, b d ca jednym z Atm
wszech wiat.
ROZMOWA PI TA

- Duchem, wszechprzenikaj cym
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Ard una mówi:
1.
Zaniechanie działa wysławiasz, o Kriszno, a zarazem jog czynu. Powiedz e mi wyra nie,
które z tych dwojga jest lepsze.
Błogosławiony rzecze Pan:
2.
Wyrzeczenie si czynów na równi z bezosobistym ich pełnieniem, do najwy szej
szcz liwo prowadzi; lecz z nich dwóch zaiste Joga czynu jest lepsz .
3.
Prawdziwy Sanjasin, Ard uno, to ten, który nie po
wszelakich, łatwo wyzwala si on z wi zów.

da i nie nienawidzi; wolny od dwójni

4.
Joga Poznania i Joga Czynu tylko przez dzieci, lecz nie przez ludzi rozumnych, uwa ane
by mog za odr bne i wykluczaj ce si wzajem; ka dy kto rzetelnie oddaje si jednej, zdobywa plony
obu.
5.
Co Jogi poznanie osi ga, to dla Joga czynu dost pne jest równie ; ten widzi słusznie, kto
rozumie i obie drogi s w istocie jednym.
6.
Lecz bez Jogi, o mocno or ny, prawdziwe wyrzeczenie jest bolesne i do zdobycia trudne; a
m drzec w Jodze doskonały rychło Brahmana dosi ga.
7.
Człowiek utwierdzony w Jodze, o czystym sercu, opanowanych zmysłach, a my li i całej
ni szej naturze zharmonizowanej, którego duch stał si jednym z Duchem wszechstworzenia, cho
działa, nie jest skalany i od skutków skalania jest wolny.
8.
pogr ony w jodze, znaj cy istot i rdze rzeczy wszelkiej, powinien my le o sobie: "ja
sam nie działam wcale", gdy patrzy, słucha, dotyka, w cha, porusza si , je, pi, oddycha;
9.
gdy mówi, daje, bierze lub trzyma, gdy otwiera i zamyka oczy; bowiem rozumie i - "to jeno
zmysły działaj po ród przedmiotów zmysłowych".
10.
Tego, który bez osobistych działa pobudek, czyn swój ka dy Brahmanowi oddaj c, aden
nie ima si grzech, jak woda lotosowych nie ima si płatków.
11. Tote Jogowie działaj - ciałem, umysłem, albo te rozumem, a nawet samymi tylko czynu
organami - bezosobi cie, jeno ku natury swej oczyszczeniu.
12.
Kto trwa w harmonii zjednoczenia i nie dba o czynów swych plony, ten nieprzemijaj cy
posi dzie Pokój; lecz ten, kto nie zna harmonii zjednoczenia, powodowany pragnieniem,
dny
owoców swych prac, w wi zach pozostania.
13.
Wyrzekłszy si wewn trznie czynów wszelkich, Władca ciała trwa w spokoju swym
dziwei ciobramnym grodzie, nic nie czyni c, ani te czyny powoduj c.
14.
Twórc działania, jak i ludzkich do czynu skłonno ci i cisłego pomi dzy czynem a jego
skutkiem zwi zku, nie jest wszechstworzenia Pan; Przyrody s one dziełem.
15.
m dro

On - wszechprzenikaj cy Duch, nie bierze udziału w złem, ani w dobrem, które si dzieje;
jest niewiedz spowita, st d złudzenia ludzkie.

16. A w kim wiedza Ducha niewiedz rozproszy, w tym m dro
przenajwy sze TO.

, jako sło ce ja niej c, objawia

17. A gdy ku NIEMU zwraca si cał sw my l i bezgraniczne a wył czne samooddanie, w NIM
pogr aj c si cał sw istno ci , JEGO za ostateczny maj c cel, idzie tam sk d si na ziemi nie
wraca, grzech wszelki zniweczywszy m dro ci .
18. A ten kto posiadł m dro , tak samo patrzy na uczonego bramina, którego wiedza i pokora
zdobi, na słonia, krow psa, a nawet tego co si psami ywi gdy jedno widzi wsz dzie.
19.
Nawet tu na ziemi, ludzie o niewzruszonej równowadze my li, wszystko mog
Niewzruszonym, nieskalanym spokojem jest Brahman, przeto trwaj w Brahmanie.

zdoby .

20. Niechaj si Jogi nie unosi rado ci , otrzymuj c najmilsze; ani si smuci gdy niemiłe otrzyma;
o jasnym s dzie, niezm conym rozumie, Brahmana znaj c, niech w Brahmanie przebywa.
21. Kto z niczym zewn trznym nie jest zwi zany, a w duchu rado sw wszystk znajduje; kto
przez Jog z Brahmanem w stał jedno wchodzi, ten nieprzemijaj ce osi ga szcz cie.
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22.
Rozkosze z zetkni
zewn trznych płyn ce, s zaprawd cierpienia rodzicem, bowiem
pocz tek maj i koniec; człowiek rozumny, o synu Kunti, nie w nich rado ci swej szuka.
23.
Ten, który umie, jeszcze tu na ziemi w fizycznym przebywaj c ciele, nie poddawa
gniewu i dz naporom, ten posiadł harmoni Jogi i jest człowiekiem szcz liwym.

si

24. Kto z gł bi własnej pokój czerpie i rado , kto wszystk wiatło w sobie samym znajduje,
ten, Jog zharmonizowany, w Cisz Brahmana wchodzi i wyzwolenie w Brahmanie zdobywa.
25.
Wieszczowie i M drcy, od grzechu wolni i od dwoisto ci poczucia, natur sw w pełni
władaj cy a o dobro wszystkich dbali, osi gaj równie najwy szy Pokój szcz cia - Nirwan w
Brahmanie.
26.
jogi, który my l i cał sw opanował natur , a wszelki ł cznik z dz i gniewem raz na
zawsze przeci ł i Samo poznanie osi gn ł, jest równie bliski najwy szej Ciszy w Brahmanie.
27.
Kto ze swej wiadomo ci wszelkie zewn trzne usun ł przedmioty i trwa w zapatrzeniu
gł bokim, ze wzrokiem wewn trznym mi dzy brwi utkwionym, wdech i wydech płyn ce przez nozdrza
rytmicznie równowa c;
28. my l i Rozumem nad zmysłami panuj c, a strach, gniew i wszelkie pragnienia na zawsze
odrzuciwszy, wyzwolenia pragnie jedynie, ten m drzec zaprawd Wolno ju zdobył.
29.
Poznawszy, e to Ja ka d przyjmuj ofiar , jak i płomienny wysiłek wewn trzny, Ja,
wszystkich wiatów Władca, ka dej istoty Przyjaciel, tak Mnie znaj c - w wielki Pokój Wyzwolenia
wchodzi.
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity - Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un
Cz
Pi ta, zwana:
JOG WYRZECZENIA SI CZYNU.
PRZYPISY DO ROZMOWY PI TEJ
Strofa 1-2 - Karma Sanjasa i Karma Joga; Karma - czyn, działanie; Sanjasa - ten, który si
wyrzekł wszystkiego, wi ty, mnich-w drowiec. Karma-Joga - spełnianie czynu jako ofiary,
po wi caj c go Najwy szemu.
Strofa 4 - Lub: Sankhja i Joga - dwa systemy filozoficzne Indii.
Strofa 6 - wiczenia Jogi pomagaj do zupełnego opanowania i oswobodzenia si
pragnie , a wi c wyrzeczenie czyni prostym i łatwym.

od

dz i

Strofa 6 - Słowem polskim "m drzec" musimy tłumaczy wiele odmian sanskryckich terminów dla
oznaczenia wi tych, mnichów, szukaj cych prawdy itd. Tu - Muni, tj. milcz cy; wielu Sanjasinów do
dzi dnia latami całymi zachowuje zupełne milczenie, uwa aj c to za jedn z najskuteczniejszych
metod w Jodze.
Strofa 13 - W ksi gach filozoficznych jak i poezjach sanskryckich ciało jest nieraz zwane
"dziewi ciobramnym grodem", mieszkaniem ducha.
Strofa 14-15 - Wyra a poj cie hinduskie, i Bóg w swej transcendentalnej postaci jest ponad
wszelkim ruchem, czynem i działaniem człowieka; jako immanentny, tj. obecny w Przyrodzie - Prakriti,
która jest te jego postaci - jest wsz dzie i "udział bierze" we wszystkim; a ludzie dzi ki niewiedzy
wci nie widz tej ró nicy.
Strofa 16 - Tj. wiedza Atmy.
Strofa 17 - w filozofii hinduskiej Najwy sze - Brahmana tj. Praprzyczyn bytu, niepoj t i
nieogarnion , najcz ciej okre la si rodzajem nijakim - TO, twierdz c i nie mo na nadawa rodzaju
Temu, co jest bez atrybutów i form, ani imion. Wielu tłumaczy na j zyki europejskie trzymało si te
rodzaju nijakiego w tym wierszu, my leli my jednak, e b dzie lepiej u y rodzaju do którego
przywykli Polacy.

18
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce
Strofa 18 - Tj. członka najni szej warstwy społecznej, (nie obj tej systemem kast) której zwyczaje,
jak tu wspomniany, wywoływały nieposkromiony wstr t i obrzydzenie w ka dym, zazwyczaj bardzo
czystym w swych obyczajach Hindusie. Była to jedna z przyczyn pogardy i społecznych ostracyzmów
w stosunku do parjasów.
Strofa 24 - Nirwan
uto samienie z Nim.

w Brahmanie, czyli pogr

enie si

w Najwy szym, nieogarnionym Bycie i

Strofa 25 - Tutaj m drcy to: Riszi, tj. jasnowidze, prorocy, wieszczowie.
Strofa 26 - Samo-opanowanie tj. poznanie Ducha (Atmana) w sobie. Nirwana - pogr
Brahmana.

enie si w

ROZMOWA SZÓSTA
I rzecze Pan:
1.
Kto czyni to, co czyni nale y, bez troski o aden prac swoich plon, ten jest Sanjasin i Jogin
prawdziwy, nie ten, co ofiarnego nie zapala ognia i nie sprawuje rytuałów.
2.
Wiedz, o Pandawo, i prawdziwe wyrzeczenie jest Jog ; jogiem nie stanie si nikt, kto si
nie wyrzeknie własnej wyobra ni.
3.
Człowiek rozumny, który po drodze Jogi si wspina, czynów za rodek u ywa; lecz gdy
posi dzie doskonało w Jodze, pogodne trwanie w niej staje si dla rodkiem.
4.
Ten si zowie doskonałym w Jodze, kto ani wra e zmysłowych, ani czynów nie pragnie i
od wszelkich osobistych zamiarów jest wolny.
5.
Duchem ma wznosi sw ni sz natur , lecz jej nie gn bi ; bowiem Duch jest zaprawd
osobowo ci przyjacielem, cho jest zarazem jej wrogiem.
6.
W człowieku, którego ni sza natura jest całkowicie Duchowi powoln , jest On jej
przyjacielem; lecz tam gdzie podlega mu nie chce, staje si jej wrogiem.
7.
Człowiek, którego najwy szy Duch w pełni osobowo ci włada i nad ni sz panuje natur ,
jest zawsze spokojny i równy; w ród gor ca jak i zimna jednaki, w bólu i rado ci, we czci i niesławie.
8.
Człowiek, który całkowicie opanował zmysły, a swe zadowolenie w m dro ci i wiedzy
znajduje, który niewzruszony jest jak opoka, a na ziemi grudk , kamie i złoto tym samym patrzy
okiem, jest zwany doskonałym w Jodze.
9.
Kto równie bezstronnie traktuje wrogów i przyjaciół, obcych i swoich, cudzoziemców i
najbli szych, kochaj cych i niech tnych, a tak e ludzi szlachetnych jak i niegodziwych, tan jest
zaprawd najwy ej.
10. Niech e wi c człowiek, który chce zdoby doskonało w Jodze, nieustannie ja praktykuje,
przebywaj c w samotno ci, władn c my l i cała sw natur , od pragnie wolny i nadziei;
11.
w czystym otoczeniu niech sobie stałe obierze miejsce, nie za wysokie i nie za niskie, z
trawy "kusza", skóry czarnej antylopy i płótna usłane;
12.
tam skupiaj c my l na jednym d eniu, zatrzymuj c jej ruch, jak i wszelkie zmysłów
działanie, w nieruchomej niech usi dzie postawie i wiczy si w Jodze, ku natury swej oczyszczeniu.
13.
Siedz c wyprostowany, kr gosłup, głow i szyj trzymaj c prosto, niech trwa w bezruchu,
pomi dzy brwi niewidz ce utkwiwszy wejrzenie;
14.
wolny od l ku i pełen pogody, niezłomny w swym lubie czysto ci i umysłu równowadze,
niech my l ku Mnie kieruje i siedz c cichy, w pełnej harmonii, niech cał dusz ku Mnie si wzniesie.
15.
Jogi zawsze tak z Duchem zjednoczony, o niewzruszonej my li, osi ga Pokój, najwy sze
Szcz cie Wyzwolenia we Mnie.
16.
Zaprawd , Ard uno, Joga nie jest dla tych, którzy nie znaj umiarkowania w jedzeniu lub
spaniu, ale te i nie dla tych, co za daleki id we wstrzemi liwo ci i ascezie.
17.
Lecz ten, który umiar zna we wszystkim, tak w pracy jak i w posiłku, rozrywce,
czuwaniu, znajdzie w Jodze kres wszelkiego cierpienia.

nie i
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18. Gdy jego opanowana my l, wolna od t sknot, cho by od najpo
cała w Duchu skupiona, rzec o nim mo na - "utwierdzon jest w Jodze".

da szych przedmiotów, jest

19.
Nieruchoma jak płomie lampy w bezwietrznym powietrzu, jest niewzruszona wiadomo
M drca, który w Jodze pogr ony trwa.
20.
To w czym zawisa uspokojona przez rozmy lania my l; to, w czym człowiek, Ducha
ujrzawszy, w Duchu swym i przez Ducha pełne znajduje zadowolenie;
21.
to, w czym poznaje ponad-zmysłowe, najwy sze, intuicyjnemu Rozumowi dost pne
szcz cie; to, w czym trwaj c, w sercu Rzeczywisto ci przebywa;
22.
co raz posiadłszy, za zdobycz poczytuje ponad wszystkie skarby wi ksz ; w czym, gdy
utwierdzon, najci szy ból zachwia nim nie mo e 23.
To zwykle jest Jog - zerwanie ł cznika z cierpieniem. Zdobywa j trzeba z wytrwało ci
niezłomn , sercem ufnym i pełnym wiary.
24.
Odrzuciwszy wszystkie, do ostatka, wyobra ni
opanowawszy rozbieraj ce si na wsze strony zmysły,

o ywiane pragnienia, a rozumem

25.
niech spokój zdobywa powoli, stopniowo, niezm conym wspomagany rozumem; a my l w
Duchu skupiaj c, niech ruch jej całkowicie stara si powstrzyma .
26. A ilekro ta niestała, niesforna my l wymknie si , tylekro niech j z powrotem sprowadzi i
władzy Ducha podda.
27.
Zaprawd najwy sze szcz cie staje si udziałem Joga, gdy wolny od grzechu, o
niewzruszonej my li, a nami tno ciach na zawsze ucichłych, z Brahmanem si jednoczy.
28. Człowiek stały w Jodze, który grzech wszelki na zawsze odrzucił, a cał sw natur wci
harmonizuje, łatwo niesko czonego zaznaje szcz cia w zbli eniu z Brachmanem.
29.
Człowiek, Jog
jedno widzi wsz dzie.

zharmonizowany, Ducha widzi w ka dej istocie, a ka d

istot

w Duchu;

30.
A ten, kto Mnie widzi wsz dzie i wszystko widzi we Mnie, nie utraci Mnie nigdy, a Ja nie
strac jego.
31.
Jogi, który cze
Mi oddaje w ka dej obecnemu istocie, wci
zaprawd przebywa ju we Mnie, bez wzgl du na to jak yje.

yj c Ducha jedno ci ,

32.
Kto we wszystkim widzi Ducha to samo , o Ard uno, a przez to jednako
tego co radosne, jak i tego co smutne, ten uwa any jest za doskonałego w Jodze.

wszystkiego,

Ard una mówi:
33.
Nie widz by Joga niewzruszonej równowagi, któr
mogła mie podstawy, przy ci głym niepokoju my li;

mi wyło ył, o Madhusudhano, trwale

34.
bowiem my l nigdy nie trwa w spokoju, o Kriszno, jest ona zaprawd silna, gwałtowna,
uparta, do poskromienia trudna; chyba równie trudno j ujarzmi jak zatrzyma wiatr.
I rzecze Pan:
35.
My l jest istotnie ruchliwa i trudno j utrzyma na wodzy, o Ard uno waleczny, a jednak
opanowa j mo na przez nieustanne wiczenie i bezosobisto .
36. S dz , e dla ludzi o nieopanowanej naturze, Joga jest rzeczywi cie niedost pn ; lecz ci, co
sw osobowo Duchowi poddali, osi gn j mog , przez wła ciwie kierowan energi .
Ard una mówi:
37. A ten, co wszedł w Jog , lecz nie posiada samoopanowania, a jeno wiar ma yw , którego
niespokojna my l bł ka si wci i od Jogi oddala, b d c niezdolny do osi gni cia w niej doskonało ci,
jak drog on pójdzie?
38. Czy oddaliwszy si od obu dróg, chwiejny i niestały w swym do Boga d
o Kriszno pot ny, jak rozwiewaj cy si obłok?
39. Zechciej całkowicie rozproszy t moj w tpliwo
w tpliwo ci nie zdoła zniweczy .

eniu, nie zginie on,

, bowiem nikt prócz ciebie, o Kriszno, tej
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Błogosławiony rzecze Pan:
40. Zaprawd , o synu Prity, ani w tym, ani w tamtym wiecie nie czeka go zatracenie, albowiem
człowiek sprawiedliwy, o przyjacielu mój, nie mo e nigdy na srogi los zasłu y .
41.
Ten, kto nie poddał Jodze, znajdzie si w wietlanej krainie sprawiedliwych, sk d po
niezliczonych latach znów na ziemi powróci, rodz c si w domu zacnych i bogobojnych ludzi;
42. albo nawet w rodzinie Jogów rozumnych, cho zasłu y na takich rodziców niezmiernie jest
w tym wiecie trudno.
43.
Tam, o rado ci Kaurawów, odzyska w swym poprzednim ywocie zdobyt
jednoczenia si z Duchem i trud pielgrzymki ku doskonało ci podejmie na nowo.

zdolno

44. Praktykowana ongi Joga nieodparcie go poci gnie. A pragn c j pozna , przeniknie poza
słowa Wed i ku samej istocie Brahmy si zbli y.
45.
Zapraw pracuj c tak wytrwale, wyzwalaj c si z grzechu i doskonal c w przeci gu wielu
ywotów, osi gnie najwy szy Cel.
46. Doskonały Jogi wy ej stoi od pustelnika ascety, a nawet od m drca, wy szym te jest nawet
od człowieka czynu; wi c Jodze oddaj si Ard uno.
47.
A tego w ród Jogów najwy ej JA stawi , kto pełen wiary, Mnie wielbi i we Mnie Duchem
przebywa; ten ci jest stały w Jodze, Ard uno.
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity, Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un
Cz
Szósta, zwana:
JOG SAMO-OPANOWANIA.
PRZYPISKI DO ROZMOWY SZÓSTEJ
Strofa 1 - Sanjasin był wolny od obowi zku jakichkolwiek rytuałów; lecz brak tych zewn trznych
obowi zków, jak i pomara czowo-płowa szata wyrzeczenia si mog by tylko zewn trzn form .
Strofa 2 - Sankalpa - władza wyobra ni, twórca zamiarów, osobistych planów i przedsi wzi

.

Strofa 3-4 - Dla nieustannego przebywania w Bogu czyli w stanie najwy szego Samadhi.
Strofa 7 - Tj. wszelkich dwójni przeciwie stw.
Strofa 11 - Chodzi tu o czysto magnetyczn a nie tylko fizyczn ; skóra antylopy, tygrysa lub
pantery jest symbolem ruchliwo ci my li, drapie no ci naszego egoizmu i nami tno ci; po za tym
wszystkie s złymi przewodnikami magnetyzmu, podobnie jak jedwab, st d u ywane s w Jodze.
Strofa 12 - Dowolne rz dzenie my l i zatrzymywanie jej bezładnego ruchu jest jedn z podstaw
Jogi, dopiero w cichej jak tafla niezm cona wód, umysłowo ci - powiadaj ksi gi Indii - mo e si odbi
czyste wiatło Prawdy bez spaczenia; a poznanie i zjednoczenie si z Prawd jest celem Jogi.
Strofa 13 - trzeba siedzie prosto, kr gosłup, głowa i szyja w jednej linii; chodzi o równe kr enie
pr dów energii ywotnej, wzdłu rdzenia pacierzowego, a do szczytu głowy; pomi dzy brwiami
znajduje si o rodek - czakram - ponad fizyczny, maj cy w Jodze du e znaczenie.
Strofa 14 - Tzw. Brahmaczaria - to zupełny celibat, bowiem energia płci przetwarza si przez
wiczenia specjalne Jogi, w pot g woli, my li i twórczo ci duchowej; Brahmaczaria w poj ciu
hinduskim obejmuje równie całkowit czysto uczu i my li.
Strofa 23 - Zarówno wiary w siebie, jak w niezłomne prawo i aden wysiłek w Jodze nie ginie,
oraz bezwzgl dnego zaufania w stosunku do Guru - duchowego kierownika - gdy bez tej ufno ci
nawet on nie mo e pomóc.
Strofa 30-31 - "Ja" i "Mnie" to Wszechduch; Szri Kriszna raz mówi o Sobie jako o Wszechduchu
(Wisznu), raz jako o Awatarze tj. Jego wcieleniu.
Strofa 38 - Tj. drogi zwykłej powolnej ewolucji, przez pełnienie normalnych obowi zków i ofiar,
zarówno jak Jogi, czyli drogi przyspieszonego d enia do doskonało ci i do zjednoczenia z własnym
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Duchem i z Bogiem. Praca na tej "przyspieszonej" drodze mo e trwa par albo i wi cej ywotów, ale
aden najmniejszy na niej wysiłek nie ginie, trud przerwany w jednym yciu, podejmuje si w
nast pnym.
ROZMOWA SIÓDMA
Błogosławiony rzecze Pan:
1.
Usłysz teraz o Parto, jak trudz c si w Jodze, my l sw ku Mnie zwracaj c i cał sw
t sknot we Mnie znajduj c wypełnienie i schron, mo esz zdoby całkowite Mnie Samego poznanie.
2.
Objawi
poznania.

ci pełni

m dro ci i wiedzy, które poznawszy, nic wi cej nie zostanie ci tu do

3.
Spo ród milionów ludzi, mo e jeden zaledwie ku doskonało ci d y, a w ród tych, którzy s
jej bliscy mo e jeden zaledwie zna M Istot prawdziw i Mego bytu przejawy.
4.
Pi
ywiołów: ziemia, woda, ogie , powietrze, eter oraz umysł, Rozum, a tak e
indywidualnej osobowo ci poczucie - oto o mioraki Mej Prakriti - Przyrody Mej - podział.
5.
Tak jest Moja ni sza Natura, o pot nie zbrojny; poznaj te M drug - wy sz i wzniosł
jest ni dusza ka dej istoty, Energia ycia, która cały wszech wiat utrzymuje i ywi.
6.
Wiedz, i Ona to jest istot wszystkich macierzystym łonem. Wszech wiat cały we Mnie
pocz tek swój bierze i we Mnie koniec znajduje.
7.
Nie masz nigdzie nic wy szego nade Mnie, o Dhanand ajo. Wszystko cokolwiek istnieje, na
Mnie zawisa, jak szereg pereł na jedn nic nanizany
8.
Jam jest wie o ci wód, o synu Kunti, i blaskiem ksi yca i sło ca; Jam Słowem
naj wi tszym wszystkich Wed i d wi kiem w eterze i człowiecze stwem Człowieka.
9.
jam czystym aromatem ziemi i jarz c
płomiennym wysiłkiem ascetów.

ognia

wiatło ci ; Jam

yciem wszechtworów i

10.
Znaj Mnie, o Parto, jako odwieczne wszystkich tworów nasienie i
rozumnych Rozumem, a wietnych wietno ci .

ródło. Jam istot

11.
Jam sił silnych, a od nami tno ci wolnych i od dz; a w ludziach Jam jest równie nie
sprzeciwiaj cym si Dharmie pragnieniem, o Bharatów władco.
12.
Wiedz te , i wszystkie istoty o harmonijnych, nami tnie-czynnych, jak i oci
naturach ode Mnie pochodz . Zaprawd nie Jam w nich, lecz one s we Mnie zawarte.

ale-leniwych

13.
wiat cały złudzony tych stanów gr - co s tylko energii Przyrody wyrazem - poza nimi
dojrze Mnie nie umie, Mnie com niezmienny jest i ponad wszystkie wznosz si Guny.
14. zaiste nie łatwo jest poj t Moj bosk a tajemnicz energii Przyrody gr ; poprzez jej ułud
przenikn s w stanie tylko ci, którzy we Mnie szukaj ostoi.
15. Lecz ci, którzy rozum w ród ułudy strac i w bł dzie uporczywie trwaj , którzy na manowce
zła zeszli, jednocz c si z demonów natur , ci nie zbli aj si do Mnie.
16. Cztery s rodzaje ludzi sprawiedliwych, którzy Mi cze z cał miło ci oddaj , o Ard uno: ci,
którzy cierpi , którzy wiedzy łakn , którzy osobiste ywi pragnienia, oraz ci, którzy posiedli m dro .
17.
Z nich najwy szym jest m drzec, który w równowadze harmonii bezosobi cie Jedynego
wielbi; m drzec zaprawd miłuje Mnie ponad wszystko i Mnie jest on drogi.
18. Wszyscy oni s zacni, lecz m drzec jest zaiste Mnie samemu podobien, bowiem z duchem
zjednoczony, we Mnie - Którym jest Celem najwy szym - skupiony trwa.
19.
Wiele ywotów maj c za sob , człowiek w m dro ci dojrzały, do Mnie przychodzi i mówi:
"Wasudewa - wszechobecny Pan - jest wszystkim, prócz Niego nic nie istnieje"; lecz człowiek tak
duchem wielki spotyka si rzadko.
20.
A ci, których rozpoznawanie jest po daniem zm cone, do ró nych innych zwracaj
bóstw i ró ne zewn trzne, zgodne ze sw natur sprawuj obrz dy.

si
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21.
Lecz jak kolwiek posta boga człowiek z wiar
wspieram.

czci pragnie, Ja wiar

jego umacniam i

22.
silny sw wiar , J wielbi, do niej modły zanosi i otrzymuje pró b swoich spełnienie; lecz
dawc jestem zawsze Ja Sam.
23.
znikome s jednak owoce, które tym niedaleko widz cym przypadaj w udziale. Do
wietlistych id ci, co wietlistych wielbi , lecz ci, którzy Mnie umiłowali do Mnie przychodz .
24.
Nierozumni my l i Ja, Nieprzejawiony, ograniczony jestem przejawieniem, bowiem Mej
przenajwy szej, niezmiennej i najdoskonalszej nie znaj Istoty.
25. Niewielu te umie Mnie odkry poza zasłon tej zjawy kosmicznej, twórcz pot g Mej Jogi
wyłonionej. Nie zna Mnie wiat ten w ułud spowity, Mnie, którym niezniszczalny jest, ponad
urodzeniem i zmian wszelak .
26.
adna.

Ja znam wszystkie przeszłe, tera niejsze i przyszłe istno ci Ard uno, lecz Mnie nie zna

27. Dzi ki ułudzie przeciwie stw dwójni, z po da i niech ci zrodzonej, o Bharato, wszystko co
yje na wiecie, o wrogów zwyci zco, jest w ułud spowite.
28.
Lecz ludzie czystych czynów, którzy grzech wszelki zniweczyli do cna, od ułudnej
przeciwie stw dwójni ju wolni, w lubach swoich niezłomni, Mnie jedynie wielbi .
29. Ci trudz c si by zdoby wyzwolenie od kr gu narodzin i mierci, we Mnie znajduj ostoj ,
Brahmana poznaj - przenajwy sze TO - i Ducha we wszystkim rdze i cało Mojego działania.
30.
Ci, którzy Mnie widz jako wszech- ywiołów, wietlistych i ofiar Pra- ródło, my l ze Mn
zjednoczeni, znaj Mnie zaprawd , nawet w ostatni godzin ywota.
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity - Pie ni Pana,
wiedzy o wiecznym, Jedynym, nauki jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un
Cz
Siódma, zwana:
JOG M DRO CI I WIEDZY .
PRZYPISKI DO ROZMOWY SIÓDMEJ
Strofa 1 - Sanskryckie słowo "Aszraja" oznacza nie tylko "wypełnienie i schron", ale podstaw ,
opok która wszystko podtrzymuje, punk wyj cia, z którego zaczyna si i wypływa - jak rzeka ze
ródła - całe nasze istnienie i działanie, d enie i byt.
Strofa 2 - M dro
a wiedza to dwie rzeczy ró ne, m dro
( nana) jest bezpo rednim,
prze wietlonym przez ducha widzeniem, za wiedza (wi nana) jest poznawaniem analitycznym
elementów i przejawów ycia; chodzi o zdobycie obu, o poznanie zarówno transcendentalnej jak
imanentnej postaci Najwy szego, Jego, w jedno ci jak i w wielo ci.
Strofa 3 - Wi kszo ludzi nie czuje adnej t sknoty do doskonało ci i Prawdy, a jeszcze mniej j
widzi i ... według ujrzanej yje. (Na tym polega tragedia Wielkich Nauczycieli ludzko ci, którzy
przynosz wie o prawdzie i Szcz ciu i wskazuj do drog , a mało kto Ich słucha).
Strofa 4-5 - Umysł - manas, Rozum lub prze wietlone Duchem (Atm ) rozumienie - Buddhi;
poczucie, lub "zmysł" indywidualnej osobowo ci - ahamkara, dosłownie to, co tworzy "ja" - "ja ";
Przyroda - Prakriti - słowo u yte tu w najszerszym, kosmicznym i metafizycznym znaczeniu,
(jednoznaczne z Szakti - Maja) jest jego "organiczn " cz ci (" e sk połow "), czyli Szakti; b d c
Jego nieodł czn cz ci jest jako i On wieczysta i nie stworzona, jest podło em całego
przejawionego wszech wiata, z niej Bóg kształtuje, lecz nie stwarza, wiat. Platon i Arystoteles
przyjmuj równie istnienie Pra-materii, której Bóg nadaje kształty; st d nazywa si Go raczej
Budowniczym, Architekt ani eli Stworzycielem. W Hinduizmie powtarza si wyra enie: "Iszwara (Bóg
przejawiony) ze Siebie wysnuwa, lub wyłania wszech wiat."
ywioły - pierwiastki tu wymienione, nie s to tylko ywioły: ziemia, woda, itd. widzialnego
materialnego wiata, s to elementy subtelne, lotne, istniej ce w ka dej z siedmiu kosmicznych sfer, a
tylko najni szym ich przejawieniem s nasze widzialne ywioły fizycznego wiata. Umysł jest wedle
filozofii indyjskiej jednym ze zmysłów; wymieniaj c go ma si na my li i wszystkie inne zmysły i ich
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organa. (indrijas; umysł - manas, Rozum - Buddhi, prze wietlony Duchem tj. Atm ) Poczucie odr bnej
osobowo ci - "ja jestem ja" - to sanskryckie Aham-kara (Aham - ja).
Iszwara, czyli Bóg wszech wiata, osobowy, przejawiony zawiera w sobie wszystkie duchy
indywidualne, wiadome (zwane te kszetrad na, tj. władc pola) jak i cała przyrod nie wiadom ,
(zwan - kszetra tj. pole, na którym odbywa si wielki "dramat" ewolucji). Pierwsze nale do Jego
natury "wy szej" (para); druga do "ni szej" (a-para), On - Iszwara jest yciem i form wszystkich
istnie . Czyli kosmiczna Istota Boga zawiera w swej ni szej naturze cało nie wiadomej przyrody, a
w swej Wy szej - cało
wiadomej, tj. wszystkie istnienia duchowe, cał stron " ycia". Podobnie
ka da wiadoma istota indywidualna posiada te dwie postacie - ducha i formy. (kszetra i kszetrad na):
S to dwie postacie Boga, ponad która Sam On si wznosi w Swej transcendentalno ci. Przy czym to,
co si nazywa "jedyn Rzeczywisto ci " to Najwy szy, jednolity i niepodzielny, a jednak wyłaniaj cy
wielo dusz - D iwa - które s Jego ywymi cz stkami. (patrz XIII rozdział Gity). Za to co si nazywa
"Maja" - a tylko bardzo cz ciowo i jednostronnie oznacza ona ułud - wła ciwie jest tak e
rzeczywisto ci , ale niejako ni szego rz du; jest to wszystko przejawiona, która stanowi "ni sz "
natur Iszwary, czyli Prakriti, lub Szakti. (Para-prakriti czyli natura wy sza jest zwana równie ParaSzakti, a Iszwara - Sziw , za Brahman Parama-Sziw ).
Strofa 6 - Wszech wiat ze wszystko ci swych zjawisk z Najwy szego si wyłania, jest niejako
rzutowany w widzialno - przejawienie- lecz nie oddziela si od Niego i nigdy nie mo e by poza Nim,
a jest zawsze Nim "obj ty" i w Nim "zawarty". Przy ko cu Manwantary - okresu przejawienia - jest z
powrotem wchłoni ty i pozostaje w stanie potencjalnym: "nieistnienia".
Strofa 8 - Słowo naj wi tsze AUM to słowo twórcze Najwy szego, przez które "wszystko si stało
co si stało".
Strofa 9 - "Płomienny wysiłek" - Tapas - nie tylko do ascetów nale y, ka dy wewn trzny trud
wiod cy ku doskonało ci i prawdzie pełen wyrzeczenia si ni szej natury mo na nazwa - Tapas.
Strofa 10 - "Wieczyste rzeczy wszelkiej nasienie" - Sanskr. Bhi am, - (mo na te rzec - rdze ,
sedno, istota) jest to duchowa energia lub wiatło , z której si wszystko rozwija, a która stanowi
najistotniejszy byt ka dej istno ci; to "ziarno ducha" w ka dej; jest ono zwane równie jej "swa-bhaw "
tj. "swoistym bytem", rdzeniem jej, tak e wewn trznym prawem. Rozum tutaj to Buddhi, czyli duchem
prze wietlone rozumienie, intuicja.
Strofa 11 - Pragnienie nie sprzeciwiaj ce si Dharmie to pragnienie zgodne z naszym
wewn trznym prawem, w ka dej dziedzinie; to równie wola - odbijaj ca si w nim - i t sknota ku
niczemu nie uwarunkowanemu szcz ciu - Ananda; tote pragnienie i t sknota same w sobie nie s
niepo dane, jeno gdy s egoistyczne, osobowe, stanowi du przeszkod ; trzeba je "oczy ci ", a
wówczas staj si pot na sił twórcza, unosz c nas ku Prawdzie.
Strofa 12 - Tj. istoty, w których przewa a jedna z trzech Gun kosmicznych (energii lub
wła ciwo ci): Tamas - bezwład, oci ało , gnu no ; Rad as - nami tno , ruchliwo ; Satwa harmonia, rytm. Ró nica pomi dzy Najwy szym a Jego stworzeniem wyra a si tu dobitnie w słowach:
"nie Ja w nich, lecz one s we Mnie zawarte". Nic nie mo e zawrze jedynego, lecz On zawiera w
Sobie wszystko , a adna w niej zmiana ni ruch, nie dotyka Jego, który pomimo stworzenia
"Niezmienny trwa".
Strofa 13 - Czyli gr i przeplataniem si tych Gun. Cały ró norodny wszech wiat jest uwa any w
filozofii indyjskiej za niesko czenie bogat gr , niesko czenie ró norodnych przemian tych trzech
energii; ró norodno ta mami i łudzi, utrudniaj c zobaczenie bezwzgl dnej jedno ci u podstaw, której
odkrycie jest celem Jogi, a uwikłanie si w "ułudn " wielorako jest przyczyn złudnego poczucia "ja"
i "moje", a st d wszystkich grzechów, bł dów i oddzielania si od ... Siebie tj. Ducha, Boga w sobie.
Szankaraczaria robi uwag , e w tej strofie Najwy szy wyra a jakby al, e człowiek Go nie
poznaje poza zasłon Maji. Istotnie widzimy zmienne kształty i formy, a nie umiemy dojrze
wieczystego ycia, które je o ywia, widzimy cienie rzucane, a nie istot rzeczy i zjawisk, jak to Platon
był ju niegdy obrazowo przedstaw
Strofa 14 - Dosłownie: "boska zaiste jest gra tej tajemniczej Maji Gun".
Strofa 15 - Grzech jako działanie egoistyczne, w oddzielno ci, czyli pod władz Gun Tamasu i
Rad asu; gdy zapanowuje Guna Harmonii - Sattwy, człowiek si staje prawy, rzetelny, sprawiedliwy,
czyli moralny; a to jest koniecznym szczeblem zanim si wzniesie w duchowo , która jest
przekroczeniem dwójni, wej ciem w jedno . Demony to A-sury, istoty niewidzialne przeciwstawiaj ce
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si Dewom (Sury), Aniołom; wedle Hinduizmu jest ich niezliczona mnogo
jak i Dewów; jedne
działaj w sferze nami tno ci, to krwio ercze Rakszasy; inne w dziedzinie my li, podsycaj szata sk
pych , okrucie stwo itd. ale s to tylko wzgl dne, znikome pot gi, dla ruchu wszystko ci konieczne;
poj cie zła wieczystego, bezwzgl dnego w Hinduizmie nie istnieje.
Strofa 16 - Wielu tłumaczy: "którzy pragn dóbr", materialnych czy moralnych; s dz , e
dostatecznie oddaje pewn interesowno
wyra enie: "osobiste ywi pragnienia". Trzy pierwsze
kategorie s nazywane w Mahabharacie: "po daj cymi nagrody", bo o co zawsze Boga prosz ;
dopiero m drzec lub wi ty kocha i wielbi Najwy szego o nic nie prosz c a tylko miłuj c i jednocz c
si z Nim i to dopiero jest Bhakti, poprzednie typy wci
tkwi w wiecie dwójni, wielo ci i
rozdzielno ci. Wszelka modlitwa zawieraj ca pro b o co , nie jest czyst miło ci Najwy szego; jest
usprawiedliwiona, ma swe miejsce w rozwoju, ale jest jeszcze dalek od duchowo ci, czyli m dro ci " nany".
Strofa 19 - Wasudewa - Szri Kriszna jako najwy szy Pan prany tj. tchnienia ycia w rzeczy ka dej,
i Pan dusz indywidualnych (D iwa), Wszech-duch. Tyko człowiek na bardzo wysokim poziomie
duchowo ci, wła ciwie ju niemal nadczłowiek - Mahatma - mo e nieustannie widzie Boga w rzeczy
ka dej i nie tylko powtarza ale prze ywa prawd - i on jest wszystkim.
Strofa 22 - Wyra a pi kn wiar i ka da modlitwa, bez wzgl du na to do jakiej Jego postaci, pod
jakim imieniem do Boga zanoszona, zawsze do Jedynego zmierza i niechybnie do "doleci", bo imion
jest wiele, lecz On jest we wszystkich, gdy pi kne powiedzenie e Bóg zni a si do ka dej duszy
która Go wielbi w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek obrazie, wizerunku czy wyobra eniu; oczywi cie
jest to okres dzieci cy gdy dusza potrzebuje wizerunków; jak ka da pro ba mo e by wysłuchana, tak
przez ka dy wizerunek dzieci ca dusza mo e otrzyma błogosławie stwo i łask . Ale te pro by, jak i
czczenie wizerunków, to przeszkody na dalszej wy szej drodze ku Niemu.
Strofa 25-27 - Wszech wiat cały uwa a filozofia Indii za twór my li, czyli Jogi-Maji, Najwy szego,
st d widzialno nazywa si te Maj - zasłon z Jego my li twórczej utkana, poza ni ukrywa si
Jego istota transcendentna. Cho wsz dzie obecny, cho w ka dym sercu zamieszkały On i poza nimi
trwa, niepoj ty i wszystko przewy szaj cy.
"Z

dz i nienawi ci zrodzonej" - dosłownie: z sił przyci gania i odpychania.

Strofa 29 - "Od narodzin i
tłumacz - "ducha rdze ".

mierci" - niektórzy tłumacza od staro ci i

mierci. Adhi-Atman -

Dwie ostatnie zwrotki jak i par pierwszych Rozdziału ósmego, s niezmiernie trudne do oddania i
zrozumienia dosłow
Strofa 30 - "Ci, którzy znaj lub widz Mnie w Adhi-bhuta (tj. w wiecie wszystkich ywiołów) w
Adhi-dajwa, (tj. wiecie Dewów, Aniołów lub stronie energii ycia) w Adhi-jad na (tj. w pierwotnej,
najpierwszej u podstaw stworzenia, jak i we wszystkich pó niejszych ofiarach) ci niewzruszonej my li"
itd. Adhi - znaczy najpierwszy, pierwotny, pra...
ROZMOWA ÓSMA
Ard una pyta:
1.
Czym e jest Brahman - przenajwy sze TO - a czym Karma, działanie kosmiczne, powiedz
mi, o Ty z istot najwznio lejszy. Co jest wszech- ywiołów podstaw , a co wietlistych i ich boskich
energii istot ?
2.
Co jest, tu na ziemi, ofiar zasadniczym podło em i jak, o wielki Madhu Pogromco, mo e Ci
pozna w ostatni godzin ywota człowiek duchowi poddany?
Pan rzecze:
3.
Pra-odwieczny Niezmienny - to Brahman; Jego istotnej natury tre - to Ducha najczystszy
rdze ; najpierwszy ruch twórczy, z którego byt wszelki powstaje - pra-działaniem si zowie.
4.
Wszech- ywiołów rdzenn podstaw jest Moja przemijaj ca, zmienna natura; za
wietlistych - yciotwórczych, wszechprzenikaj cych energii - Purusza, kosmiczny Duch; a ofiar
wszystkich tu na ziemi podstaw jestem Ja Sam, o najlepszy z ludzi.
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5.
Istno

a kto opuszczaj c ciało, w ostatni godzin swego ywota, o Mnie jedynie my li, ten w Moj
wst puje. Jest to ponad wszelk w tpliwo pewne, Ard uno.

6.
O jakiej istno ci kto my li, gdy ciało porzuca, ku tej idzie, o Kaunt, bo ta t sknocie jego i
naturze najbli sza.
7.
wi c my l c wci o Mnie, id w bój, Ard uno, przyjdziesz do Mnie niechybnie, je li my l i
dusz ku Mnie niepodzielnie zwrócisz.
8.
Bowiem kto ku niczemu, prócz Mnie nie zwraca si my l , o Parto, kto ze Mn
wiadomo jednoczy i w jodze niewzruszony trwa, boskiego, najwy szego ten dosi ga Ducha.

sw

9.
A kto o Przedwiecznym rozmy la, Wszechwiedz cym, Wszechwładcy, o Tym który od
najdrobniejszej kruszyny mniejszy, a jest wszechistnie Opok , który niepoj ty i nieogarniony ma
kształt i ponad wszelki jest mrok, od sło ca wietlistszy;
10.
kto w godzin
mierci pełen arliwej ku niemu miło ci z niewzruszon my l i gł bi
samooddania, moc Jogi odpowiednio swe tchnienie ywotne mi dzy brwiami skupi, ten pogr y si
w bosko najwy szego Ducha.
11.
Powiem ci teraz pokrótce o tym "przybytku" szcz liwo ci wieczystej, który znawcy Wed
Niezniszczalnym, Odwiecznym zw , w który wchodz m drcy w jodze doskonali i od pragnie wolni,
który jest celem najwy szym tych, którzy s w lubach czysto ci niezłomni.
12.
Kto w ostatni chwil
ycia, gdy opuszcza to ciało, zamknie wszystkie zmysłów wyloty,
dusz w sercu skupi, a pr dy ywotne e głowie - w jog wgł biony,
13. "AUM" - naj wi tsze Słowo Brahmana - powtarza, o Mnie my l c jedynie, ten zaprawd na
drog wchodzi najwy sz .
14. Kto tylko o Mnie nieustannie my li, na nic innego nie bacz c, w jodze niewzruszony, a Mnie
oddany, temu nie trudno, o parto, zjednoczy si ze Mn .
15.
A gdy we Mnie wst pi, ten wielki dusz człowiek, nie wraca ju wi cej na ten wiat bólu
znikomy, bowiem wzniosł doskonało osi ga.
16.
Wszystkie sfery kosmiczne, o Ard uno, a do wiata Brahmy, podlegaj
ponownych; lecz ten, kto si we Mnie pogr y, o Kauntejo, od narodzin jest wolny.

prawu narodzin

17.
Kto wie, i "Dzie Brahmy" tysi c epok trwa, a drugi tysi c mija nim "Noc Brahmy" si
sko czy, ten zaprawd wie, czy jest dzie i noc.
18. Z pocz tkiem Dnia z Nieprzejawionego wyłania si wszystko zjawiona; z nastaniem Nocy
znów powraca i całkowicie roztapia si w tym, co Nieprzejawionym si zowie.
19. Niezliczono istnie pojawiaj cych si wci i wci od nowa, roztapia si
Nocy i wypływa znów, zgodnie z Prawem, a bez woli własnej, gdy nadchodzi Dzie .

za nadej ciem

20. Lecz ponad tym Nieprzejawionym istnieje zaprawd inne pra-odwieczne, ponad kosmiczne
Nieprzejawione, gdy cało wszech wiatów zanika, Ono Samo niezmiennie trwa.
21.
To nieobjawione "Niezmiennym i Niezniszczalnym" zw , a tak e stanem najwy szym; kto
Jego dosi gnie nie wraca ju wi cej. Ten ci jest Mój najgórniejszy "Przybytek".
22.
Dosi gn
mo na tej prze-najwy szej Istno ci, o Parto, w której bytów wszystko
zanurzona, która wszechistneinie przenika, przez niezłomne, a arliwe samooddanie ku Niej
wył cznie zwrócone.
23.
Powiem ci teraz, o Bharatów ksi
, jaki jest czas, w który odchodz c Jogi nie wraca na
ziemi , a w jaki umieraj c powraca tu jeszcze.
24.
Ogie , wiatło , dzie , ksi yc przybieraj cy i północnego biegu sło ca półrocze,
towarzysz mierci Joga, który poznał Brahmana i do Brahmana powraca.
25.
Noc, dym, zmniejszaj cy si ksi yc i południowego biegu sło ca półrocze, towarzysz
mierci Joga, który w wiatło ksi ycow wchodzi i powróci tu musi.
26. S to dwie pradawne na tym wiecie drogi - droga wiatła i droga mroku; pierwsz odchodzi
ten, który nie wraca, drug kto wcieleniom ponownym podlega.
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27.
Znaj c te dwie drogi, o Parto, Jogi nie zbł dzi. Wi c trwaj zawsze niewzruszony w Jodze,
Ard uno.
28. Jogi, który to wszystko poznał, wznosi si ponad wszelkie owoce zasług ofiar Wedyjskich, z
umartwie i wysiłków wewn trznych, oraz czynów miłosierdzia płyn ce i wchodzi w pra-odwieczny,
przenajwy szy "Byt".
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity, Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un
Cz
Ósma zwana:
JOG NIEZMIENNEGO NIESKO CZONEGO BRAHMANA.
PRZYPISKI DO ROZMOWY ÓSMEJ
Strofa 1 - TO Brahman "Tat Brahma" - u ywa si cz sto w Upaniszadach, najgł bszych ksi gach
filozoficznych Indii, dla oznaczenia, Samoistnego, Samobytnego, Niezniszczalnego (Akszara) Bytu,
pra- ródła i pra-przyczyny wszystko ci, tj. przejawionego i nieprzejawionego, widzialnego jak i
niemo liwego nawet do pomy lenia, czy wyobra enia; w przeciwstawieniu do postaci (osoby) Boga
przejawionej w kosmosie, która jest wszech yciem, przenika i o ywia wszech wiat zjawiony (widzialny
i niewidzialnych wiatów) t nazywa si wielu imionami - Iszwara, Wasudewa, Narajana, itp., co
odpowiada chrze cija skiemu poj ciu osobowego Boga. Adhiatma - to ten sam Brahman jako
najwy szy Duch - najistotniejsza Ja - czyli Pratjag-atma, przebywaj ca w ka dej istocie, ludzkiej
czy nadludzkiej; Szankaraczaria mówi o nim: "to co najpierwsze objawia si jako rdze Ja ni w istocie
wcielonej, a co okazuje si w ko cu to same z najwy sz Rzeczywisto ci , tj. z Brahmanem". A
wedle współczesnego wielkiego filozofa i Joga - Szri Aurobindo: "Adhiatma to 'Swa-bhawa' czyli
najrdzenniejsza natura Najwy szego, jako duchowa pra-przyczyna zaistnienia ycia i Duszy
wszech wiata przejawionego" (i człowieka). Adhidajwa, wietli ci - to wyraz energii twórczej "m skiej" tj. dodatniej - Puruszy. Purusza - Bóg człowiek, lub przejawienie Boga w najwy szym
kosmicznym człowieku, lub Człowiek zbiorowy - Ludzko . "Moja Istno " (Madbhawa), tj. istno
najwy szego Puruszy czyli - Puruszottaamy - "O Ty z istot najwznio lejszy" - Puruszottama, dosłownie:
"najwy szy Duch" w przejawieniu. Adhibhuta - Pra- ywioły, lub wszech ywioły, to cała zmienna
Przyroda i wszelkie jej przeobra enia; a wietli ci - wyra aj duchow energi , wiadom Dusz
wszech wiata, która si przejawia i działa poprzez setki i tysi ce Istot rozumnych - Dewów kieruj cych poszczególnymi działami kosmicznego ycia i jego procesów. - Adhijad na - to zarówno
najpierwsza, pierwotna Ofiara Najwy szego, przez która wszech wiat powołuje do bytu - ograniczaj c
Sw bezgraniczno - jak i Jego ci gła, nieustaj ca ofiara, gdy jest "zamkniony" w ka dej istno ci, w
ka dym kształcie, w ka dej rzeczy, a ograniczenie to jest ofiar . Karma to działanie kosmiczne, lub
pra-działanie, lub "ruch Ducha", pierwotny twórczy impuls energii Najwy szego, zwany wisaraga który wyłania z owego najpierwszego samoistnienia (Swabhawy) wszelkie kosmiczne ycie i
twórczo w Przyrodzie - Prakriti.
Strofa 11 - Przybytek, to stan lub byt "szcz liwo ci wieczystej" - jedni komentatorzy uwa aj i
jest to "niebo Wisznu" (drugiej Osoby trójcy, której Szri Kriszna jest wcieleniem), drudzy twierdz i
słowa te odnosz si do Najwy szego Brahmana; skłaniam si do ostatniego uj cia.
Strofa 12 "Zamykanie" ich
trudnych wicze
potrafi tak skupi

"Wyloty zmysłów" tj. otwory ciała, punkty kontaktu ze wiatem zewn trznym.
tj. czynienie zupełnie nie wra liwymi na adne z zewn trz podniety, jest jednym z
Jogi i wymaga bardzo du ej umiej tno ci; tylko człowiek zaawansowany w Jodze
wszystkie swe energie; wówczas staje si pot ny.

Strofa 16 - "Sfery kosmiczne" - " wiat Brahmy" tj. najwy sza sfera przejawionego wiata, (wedle
filozofii hinduskiej jest ich siedem), któr mo na z naszego punktu nazwa sfer Ducha, jest
nieodł czn od cało ci przejawionych wiatów, a te podlegaj rytmowi zwanemu "Wdechem i
Wydechem Brahmy", (trzecia Osoba trójcy hinduskiej, nie Brahman) lub cyklami Manwantary i Pralaji;
podczas pierwszej wiaty powstaj , yj i rozwijaj si , podczas drugiej "usypiaj , wchodz c w
nieprzejawiony, potencjalny stan. Manwantara nazywa si "Dniem", Pralaja "Noc Brahmy". Epoka to hinduska Juga, obejmuj ca setki tysi cy wieków.
Strofa 19 - "A bez woli własnej" - niesione pr dem wielkiego rytmu kosmicznego Prakriti,
rz dzonego Prawem najwy szym.
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11.

Strofa 21 - "Najgórniejszy Przybytek" - mo na te nazwa - byt, stan, patrz obja nienia do Strofy

Strofa 23 - Okresy roku, miesi ca i doby, gdy wiatło si zwi ksza, s uwa ane za posiadaj ce
magnetyzm dodatni, najlepiej nadaj cy si do pracy wewn trznej, Jogi, itd. Jogowie i ludzie, którzy
stoj na wysokim poziomie duchowego rozwoju, umieraj wybieraj c wiadomie te wła nie okresy, bo
odpowiadaj ich pracy; nie nale y przez to rozumie , e te okresy wpływaj na ich rozwój, a odwrotnie
ich rozwój decyduje o wyborze tych okresów.
Strofa 25 - "W wiatło ksi ycow wchodzi" lub w ni "odziany". Hinduizm twierdzi i jedn ze
sfer wszech wiata, t "najbli ej" - (nie w przestrzeni, bo si wzajemnie przenikaj , a raczej w stanie) ziemi poło on , jest tzw. "astralna", której symbolem jest wiatło ksi yca, albo woda. Jest to sfera
wzrusze , nami tno ci i pragnie , czyli energii emocjonalnych. W tym znaczeniu zwrotka mówi i ten
kto jest odziany w "ksi ycowe ciało" lub wchodzi "w ksi ycow
wiatło ", posiada jeszcze silne
pragnienia, wi c musi powraca na ziemi by znale ich wypełnienie.
Strofa 26 - Owe okresy roku, miesi ca i dnia odpowiadaj swym namagnetyzowaniem wielkim
podziałom na dwójnie przeciwie stw - które s jako dwie strony tego samego medalu - wiatło i mrok,
dzie i noc, plus i minus, dobre i złe itd. Obie dwójnie przeciwie stw musz by poznane zanim
mo emy si od obu wyzwoli . Ta sama my l - wzniesienia si ponad wszystkie owoce, tj. skutki nawet
najlepszych czynów, zasług i cnót, jako nale cych do wiata dwójni - wyra a si w zwrotce 28.
ROZMOWA DZIEWI TA
Błogosławiony rzecze Pan:
1.

Objawi ci teraz, Ard uno, bo wolny od w tpie , t tajemnic zaiste najgł bsz , m dro
z wiedz , które gdy poznasz wyzwolisz si od zła.

wraz

2.
Najwy sza to z nauk, najwi ksza z tajemnic i do wi to ci najprostsza droga; zgodna ze
wi tym Prawem, nigdy nie mo e zagin , ku pełnieniu nietrudna, na bezpo rednim prze yciu oparta.
3.
Ludzie małej wiary, niezdolni przyj
tej wiedzy duchowej, Mnie dosi gn
wrogów zwyci zco, i na ten wiat ułudy i mierci wci powraca musz .

nie mog , o

4.
Wszech wiat cały przenikam w Mej nieprzejawionej, nieuchwytnej postaci; wszystkie
istnienia s we Mnie zawarte, lecz nie Ja w nich.
5.
Ale i nie jest we Mnie ten wiat cały zawarty; poznaj M bosk , tajemn Jog , Ard uno. Jam
istnie opok , Sam na niczym nie wsparty, podtrzymuj i ywi wszechtwory, lecz Sam poza nimi
trwam; Duch Mój pra- ródłem wszechistnie .
6.
Jak powietrze jest w eterze przestrzennym - Akaszy - zawarte, tak we Mnie, wiedz to
Ard uno, jest wszech wiat zanurzon i zawart.
7.
Twór wszelki, o Kauntejo, w łono Pra-Matki Przyrody Mej wraca u schyłku kosmicznego
Dnia, a gdy nast pny wita Dzie , znów go z Siebie wyłaniam.
8.
U ywaj c Mej własnej Natury, w byt wci
pot dze Przyrody poddanych.

rzucam od nowa mnogo

9.
Lecz ten boski czyn z niczym Mnie, o Dhanand ajo, nie wi
niewzruszony trwam.

istnie

bezsilnie

e, bowiem ponad działaniem

10.
Ja te sprawiam, jako Przyrody zwierzchno
nieuchwytna, i wyłania ona wszystko co
istnieje, wszelki ruchomy i nieruchomy twór; oto dlaczego, o Kauntejo, kr g istnienia obraca si wci .
11.
Bezrozumni, którzy nic o Mej najdoskonalszej nie wiedz Istocie, jako o najwy szym
wszechstworzenia Władcy, nie poznaj Mnie i lekce sobie wa gdy si im w ludzkiej jawi postaci.
12.
O pustej wiedzy, pró nych nadziejach i jałowych czynach, pozbawieni rozumu i
rozpoznawania, dziel przebiegł i dzik demonów natur .
13.
Lecz wielcy duchem. O Parto, którzy w mej boskiej uczestnicz naturze, uznaj Mnie jako
wszechistnie niezniszczalne ródło i wielbi Mnie w my li skupieniu gł bokim;
14. niezłomni w lubach, a stali w swej jodze, Mnie wysławiaj , przede Mn si kłoni we czci i
uwielbieniu arliwym.

28
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce
15. Inni m dro sw przynosz c w ofierze, jako Jedno
widz c Mnie istocie i w niezliczonych kosmicznych obliczach.

i jako Wielo

Mnie czcz , w ka dej

16.
Jam jest ich ofiar i aktem ofiarnym; Jam straw co duszom przodków w rocznic gotuj ;
Jam zielem, co ogie roznieca i drog
wi to ci najczystszej i pradawnym Mantramem i olejem
ofiarnym; jam ogniem i całopaln Jam te jest ofiar .
17.
Jam jest Rodzicem wszech wiata i jego macierz ; Wszechtwórc , Wszechwładc
naj wi tszym poznania przedmiotem i Aum - Słowem Pot gi i Wedów trzech tre ci .

i

18.
Jam jest Droga i Cel, Oblubieniec i Pan, Jam Ostoja Opoka i Schron, Jam Przyjaciel
odwieczny i wiadek, wit i Zmierzch istnienia, bezdenna Skarbnica i wieczyste, niezniszczalne
wszystkiego Nasienie.
19.
Jam ciepła i deszczu Rozdawc ; Jam Nie miertelno ci i
Niebytem, Ard uno.

mierci zarazem, Jam Bytem i

20. Znawcy trzech Wed i ci co wi t Som pij , czy ci i wolni od grzechu, ofiar Mnie wielbi c
o drog do nieba pytaj , a wzniósłszy si w niebia ski wiat Władcy wietlistych, biesiad anielskich
kosztuj .
21.
a gdy si wielko ci dziedzin niebia skich nasyc , a wi tobliwo
swoj wy yj do
dna, znów na ten wiat miertelnych wracaj . Id c za przepisami Wed, yj c cnotliwie i pragn c
nagrody, osi gaj to co przemija.
22. Lecz tych, którzy Mnie jednemu przynosz sw cze , w nic innego nie kieruj c my li, tych
zharmonizowanych ze Mn i w Jodze zjednoczonych, Ja Sam obdarzam i chroni .
23. Nawet ci, którzy z yw wiar
wietlistym składaj ofiary, Mnie równie tym wielbi , o synu
Kunti, chocia nie wedle pradawnych wskaza .
24. Bowiem jam jest Pan ofiar wszystkich, ka d upodobałem ofiar , a oni bł dz , Mej istotnej,
najgł bszej nie znaj c natury.
25.
Do wietlistych id ci, którzy wietlistych wielbi ; do przodków, którzy przodkom oddaj
cze ; do duchów przyrody, którzy duchom przyrody składaj ofiary; lecz ci, którzy Mnie wielbi , do
Mnie przychodz .
26. Ka dy najdrobniejszy dar z miło ci zło ony - listek, kwiat, owoc, wody odrobin - trudz cej
si duszy samooddania dar, przyjmuj Ja Sam.
27. Cokolwiek wi c czynisz, czy spo ywasz, o Kauntejo, czymkolwiek si cieszysz, czy w darze
przynosisz, jakikolwiek trud podejmujesz, lub ofiar składasz - czy to wszystko Mnie po wi caj c.
28. A b dziesz wolny od dobrych czy złych plonów, co niewol działania stanowi ; przez Jog
wyrzeczenia z duchem zjednoczony, oswobodzisz si od wi zów i Mnie dosi gniesz.
29.
Jednaki jestem dla wszystkich istot, nie masz dla Mnie odstr czaj cych ni upodobanych;
lecz ci, którzy Mnie wielbi arliw miło ci , zaiste we Mnie s , a Ja w nich.
30. Nawet człowiek czyni cy le, je li Mnie niepodzielnie całym sercem czci, jako sprawiedliwy
poczytywany by musi, bowiem słusznie wybrał i wol sw dobrze skierował.
31. Niebawem ku Dharmie powróci, sprawiedliwym si stanie i nieprzemijaj cy zdob dzie pokój;
wiedz, o synu Kunti, i nigdy nie zginie ten, który Mnie miłuje.
32. kto we Mnie szuka jedynie ostoi, o Parto, cho by z łona grzechu wyszedł, cho by Wajsz był,
Szudr , czy kobiet , osi ga równie najwy szy cel.
33.
Tym bardziej Mnie oddani wi tobliwi Bramini i wieszczowie królewscy. Wi c i ty,
zakosztowawszy tego przemijaj cego, bezradosnego wiata, ku Mnie niepodzielnie skieruj swoj
cze ,
34. ku Mnie cał dusz i miło gor c zwró , Mnie wszystkie po wi caj ofiary, przede Mn si
skłaniaj we czci, a w Duchu utwierdzony, ze Mn zjednoczysz si niechybnie.
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity - Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un
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Cz
Dziewi ta zwana:
JOG NAJWY SZEJ NAUKI I NAJGŁ BSZEJ TAJEMNICY
lub JOG M DRO CI KRÓLEWSKIEJ I KRÓLEWSKIEJ TAJEMNICY.
PRZYPISY DO ROZMOWY DZIEWI TEJ
Strofa 2 - "Najwy sza z nauk" - dosłownie: "królowa nauk", podobnie jak najwy sz Jog nazywa
si Rad a Jog , czyli Jog królewsk - " wi tym Prawem" - Dharm .
Strofa 3 - Intuicyjna, wewn trznie do wiadczona wiedza.
Strofa 4 - wiat jest "zanurzony" w niepoj tej Energii Nieprzejawionego. T najwy sz wiedz jest
poznanie i Szri Kriszna - jako inkarnacja Wisznu - jest wyrazem i przedstawicielem najwy szego i
nieprzejawionego Brahmana; t tajemn nauk powierza si tylko tym, którzy maj gł bok wiar i
miło
arliw .
Strofa 5 - Immanentno Boga, jak i przewy szanie wszystkiego stworzonego, całego przejawienia,
wyra a si w tej zwrotce tak jasno; cało wszech wiatów jest jeno nieznaczn cz steczk twórczo ci
Najwy szego.
Strofa 7 - W łono wy szej Prakriti, bowiem: "tylko Mej wiatotwórczej jogi to przejaw".
Strofa 8 - Dopóki duch nie pozna i nie stanie si
działaniom całkowicie podległy i nie ma "własnej woli".

panem Przyrody, jest z konieczno ci jej

Strofa 9 - Czyn stwórczy, jak i immanentno , nie ogranicza Boga, przewy sza On bowiem
niepomiernie wszelkie wyłonione z Siebie przejawienie.
Strofa 11 - Tj. nie umiej dojrze Ducha w człowieku, Boga ukrytego w nim zawsze, nawet pod
najgrubsz zasłona, ani tez umiej pozna Go w sobie; mo na równie rozumie i nie poznaj - gdy
wciela si na ziemi jako "Awatar".
Strofa 12 - "Jałowych czynach" - je li na nie patrzy
sprawdzianów.

i ocenia

wedle wy szych, duchowych

Strofa 12 - Asury, Rakszasy - istoty mroku (patrz Rozmowa VII, 15). Człowiek, który pozwala na
zapanowanie w sobie najni szych nami tno ci lub okrucie stwa, który ywi egoistyczne i nienawistne
my li, jednoczy si z tymi istotami mroku i wkrótce staje si ich niewolnikiem i powolnym narz dziem jest przez nie "op tany"; tym si tłumacz nieludzkie czyny wiadomego, umy lnego a
wyrafinowanego okrucie stwa itp. - Mówi si i nierozumni s pod władz tzw. "Mohini Prakriti",
ułudnej, mami cej złud postaci Przyrody; za rozumni "uczestnicz w boskiej naturze" Najwy szego,
zwanej "Dajwi Prakriti", w której Guna harmonii - Sattwy - si wyra a.
Strofa 15 - Niektórzy tłumacz : "jako jedno
niepodzieln
milionie oblicz, które ze wszech stron na nas patrz ".

Mnie widz

i jako wielorako

w

Strofa 16 - Ziele Auszadha - jest zielem leczniczym, a zarazem słu y do rozniecania ognia.
Symbolizuje tutaj po ywienie istot wszystkich. W ofiarach Wedyjskich ofiarowywało si Najwy szemu
cała sw istot , oddawało Mu si niejako to, czym człowieka obdarzył, od fizycznego ciała do
najwy szego ducha wł cznie. - Podczas rytuału za dusze przodków przygotowuje si specjalnie
po wi con straw , podobnie jak ongi w obrz dach naszych "Dziadów". Mantram - krótkie, magiczne,
modlitewne zdanie, uło one przez m drców na podstawie najgł bszej wiedzy o działaniu d wi ków,
ich doborze, tonacji, matematycznej podstawie itd. zale nie od zamierzonego celu; maj do dzi
olbrzymi moc i wpływ, s u ywane w Jodze, modlitwie, jako wezwanie itp. - "Olej" - to topione masło,
od wieków u ywane jako najszacowniejszy element przy nabo e stwach i ofiarach. Do dzi dnia w
wielkie wi ta setki litrów "ghi" wlewa si w ogie ; wrzuca si we te i inne przedmioty - trawy, zioła,
wonno ci, kadzidła, drzewo pachn ce, ró ne ziarna itp.
Strofa 17 - Rik Weda, Sama Weda i Jad ur Weda, imiona trzech naj wi tszych i najbardziej
staro ytnych, wedle Hinduizmu objawionych ksi g. Dosłownie w tek cie: "Ja niej cych Pie ni, ofiar i
m dro ci ksi gach". - Słowo Pot gi - Om lub Aum.
Strofa 19 - Sat - byt, istnienie, absolutna rzeczywisto ; A-sat; odwrotno , to co absolutnego
istnienia nie posiada, jest wzgl dne i w stosunku do pierwszego ułudne. Sat - to Brahman, A-sat
przejawienie Jego w czasie, wszech wiat. Mówi si równie , e jest to najpierwsza "dwójnia
przeciwie stw", poza ni jest tylko Niepoznawalne, Niepoj te, absolut - Parabrahman.
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Strofa 20 - Soma - napój rytualny, poczytywany za błogosławiony i u wi caj cy. Mistycznie najwy sza tre wewn trznego prze ycia Anandy - Szcz liwo ci duchowej. "Władca wietlistych" lub
"wódz bogów" - Indra, jest on równie władc Akaszy, eteru kosmicznego przestworów niebieskich.
Ka de uczucie, my l czy cnota przynosz swój skutek w postaci nagromadzenia pewnej energii, która
si "wy ywa" w niebia skim wiecie; gdy energia ta, daj ca w tym "raju" rado i szcz cie wyczerpie
si , stan rajski si ko czy. Zarówno złe jak i dobre czyny, my li, uczucia, rodz swój nieunikniony
skutek, który "wy yty" by musi. Dopiero zjednoczenie swego działania z Najwy szym i
zharmonizowanie z Nim swych uczu i my li, czyni mo liwym wzniesienie si zarówno ponad dobro
jak i zło, tj. ponad skutki obu, czyli wyzwala od Karmy. Dlatego to mówi si i cnota, je li nie jest
absolutnie bezosobista, a wiec nie wiadoma, tak samo wi e jak jej odwrotno , stwarzaj c skutki
konieczne do "wy ycia"; wiec od ostatecznego wyzwolenia oddala.
Strofa 22 - Wiara w dosłowne znaczenie tej "obietnicy" jest w ród religijnych Hindusów, a
zwłaszcza Sanjasinów tak silna, e uwa a si i je li Jemu zaufaj , On si o nich zatroszczy (nawet o
ywno ), nie pozwoli im umrze z głodu, obroni przed niebezpiecze stwem itd., po prostu "bierze na
siebie" wszystkie trudy i ci ary Swego arliwca, byle wiara i ufno były doskonałe, przykładów tego
stosunku w yciu, nawet dzisiejszym, jest niezliczona ilo .
Strofa 25 - Tj. ka dy do innej dziedziny wiata po miertnego; tylko ci, którzy ku Najwy szemu
potrafi si wznie mog si z Nim zjednoczy .
Strofa 26 - Jest to równie dosłownie rozumiane i praktykowane w hinduizmie, z najwy sz wiar ,
e "przyjmuje On Sam".
Strofa 27 - "Trud" wewn trzny to Tapas; zewn trzne "umartwienia" te si do Tapasu zalicza, a
maj one sprowadza olbrzymie skutki.
Strofa 29 - Niektórzy tłumacz : "jestem obecny we wszystkich istotach, wiec adna nie mo e Mi
by odstr czaj ca lub upodobana, ale ci, którzy Mnie miłuj s Mi zaprawd drodzy".
Strofa 30 - Czyny mog by wynikiem przeszłych my li i nami tno ci, mog by ostatni , niemal
automatyczn krystalizacj w przeszło ci nagromadzonych energii, od obecnych złych pobudek ju
woln ; a cze niepodzielna i arliwa dla Najwy szego spłomienia wszystkie skutki i dusz całkowicie
przetwarza.
Strofa 32 - "Z łona grzechu wyszedł" - tzn. urodził si w grzesznej, n dznej i niskiej, nieuczciwej
rodzinie, yj cej nikczemnienie, nie wedle prawa Dharmy. Uwa ało si , e studiowanie ksi g wi tych
oraz filozofii było przygotowaniem do Jogi, jak i odej cie od zwykłego ycia; przygotowania takiego nie
mogli zazwyczaj podejmowa kupcy, pochłoni ci interesami (Wajszjowie), ani pracownicy fizyczni, ani
kobiety w swej domowej pracy; nie było to uwa ane za ich Dharm , cho było wiele wyj tków, a przed
wdowami otwierały si mo liwo ci studiów i Jogi. Tu Szri Kriszna mówi rzecz rewolucyjn , e nawet
bez uprzedniego przygotowania, a tylko dzi ki arliwej dla Niego miło ci i zaufaniu bez granic,
najwy sza Joga jest mo liwa, czyli daje nadziej ka demu człowiekowi i jedynie od jego własnej woli
uzale nia przezwyci enie wszystkich trudno ci na drodze ku Niemu.
Strofa 34 - Tu Szri Kriszna mówi o swej kosmicznej postaci, o Prze-najwy szym działaj cym w
Nim i poprzez Niego.
ROZMOWA DZIESI TA
Pan rzecze:
1.
rado

Posłuchaj jeszcze, o pot
we Mnie znajdujesz.

nie zbrojny, Mego najwy szego Słowa, który całym sercem

2.
Ni bogowie wietli ci, ani m drcy najwi ksi pra-pocz tku Mego nie znaj , albowiem Jam
jest wszystkich m drców i bogów pra- ródłem.
3.
Kto mnie takim zna i wie, ze ponad narodziny jestem i ponad mier , bez pocz tku i ko ca,
odwieczny Pan wszechstworzenia, ten w ród miertelnych złudzie nie podlega i od wszelkiego
uwalnia si grzechu.
4.
Rozum, m dro , od ułud niezale no , cierpliwo , prawda, wszechprzebaczenie,
samoopanowanie i spokój, rado i cierpienia, istnienie i nieistnienie, strach a tak e nieustraszono ;
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5.
yczliwo
dla wszelkiej istoty, równowaga, zadowolenie, bohaterstwo wewn trznego
wysiłku, miłosierdzie i hojno , sława i niesława - oto rozliczne wiadomych istot stany, a wszystkie
ode Mnie pochodz .
6.
Siedmiu wi tych Wieszczów, jak i czterech Przedwiecznych, a tak e wszyscy Manu, od
których si ludzko wywodzi, z Mojej natury s i z Mojej my li zrodzeni.
7.
Kto zdolny wnikn
w Jodze w harmonii trwa.

w tre

tej wszechwładzy Mojej i Jogi, ten bez w tpienia niewzruszony

8.
Jam Pra-rodzicem i ródłem wszechrzeczy, ze Mnie wyłania i rozwija si
rozumiej c to, m drcy w arliwym Mnie wielbi zachwycie.
9.
My l i dusz ku Mnie zwróceni, cał wiadomo ci pogr
o Mnie wci mówi , wiatłem swym dziel c si wzajem.

eni we Mnie, szcz

10.
Tych zawsze w harmonii radosnych, a Mnie gor c
rozpoznawania duchowego darz , która ich do Mnie przywodzi.

wszystko;
liwi, rado ni,

wielbi cych miło ci , Jog

11.
Z czystego dla nich współczucia, przebywaj c w ich sercach, wiatłem m dro ci jarz cym
mrok niewiedzy niwecz .
Ard una mówi:
12. I e jest Brahman najwy szy, najwznio lejszy, przeczysty, jedyna Ostoja i najgórnirjszy Cel i
wieczny Człowiek-Bóg, Ty, bez pocz tku i ko ca, wszechobecny Pan,
13. wszyscy m drcy to powiadali; takim sławił Ci boski wieszcz Narada i Asita, Dewala i Wjasa,
a teraz objawiasz mi to Sam.
14.
Wierz gł boko i prawd ka de Twe słowo, o Keszawo; twej zjawy kosmicznej, o
najdro szy Panie, nie poznał dot d nikt, ni wietli ci, ni tytany poj jej nie zdolni.
15.
Zaprawd Ty jeno Sam znasz Siebie, przez Siebie samego, o Przenajwy szy; Ty jest
wszechstworze Krynic , tworów wszystkich Panem, wietlistych Władc i wiatów Wszechrz dc !
16. Łaskaw mi b d i wymieni racz wszystkie, bez wyj tku, Twe boskie zjawienia i pot g któr
wszechtwory przenikasz i trwasz.
17. Jak mam Ci pozna , o Jogi wszech wiata, przez nieustanne o Tobie rozmy lanie? O jakich,
jakich e to postaciach Twych, Panie, mam wci rozmy la ?
18.
Sam objaw mi raz jeszcze, a obszernie, Tw Jog i zjawy Twej chwał niezmiern , o
D anardano, bowiem chłon Twych słów napój nie miertelny i wci wi cej i wi cej ich łakn .
I rzecze Pan:
19.
Niech si tak stanie, o z Kaurawów najlepszy, wymieni ci Me boskie zjawienia, niektóre
jeno, najwa niejsze, bowiem chwale moich przejawie nie masz ko ca.
20.
Jam jest Duch w sercu ka dej istoty obecny, o Gudakeszo; jam jest pocz tek, rodek i
koniec wszechistnie .
21.
Jam jest Wisznu w ród Aditjów - tych władców wiatło ci; wiatłem w ród wiatłodajnych
ciał; Mariczi w ród ksi
t wichrów i burzy; a w ród planet - ksi ycem.
22.
Z ksi g boskiej m dro ci Jam jest Sama Weda; a w ród wietlistych - Indra, przestworów
Pan; ze zmysłów Jam jest umysł, a w ka dej ywej istocie jej wiadoma dusza.
23.
Jam Szankara w ród Rudrów, Witesza, skarbów pot ny Władca - w tytanów i geniuszów
królestwie; bóg ognia w ród duchów ywiołów o miu; a góra Meru w ród siedmiu szczytów
najwy szych.
24.
Wiedz o parto, i jestem Brihaspati, najpierwszy w ród arcykapłanów; Skanda w ród
wodzów anielskich zast pów, a ocean wpo ród zbiorników ziemskich wód.
25. Jam Bhrigu wpo ród wi tych Wieszczów; a spo ród słów - Jam jest słowo naj wi tsze OM;
w ród ofiar Jam cichej modlitwy ofiar , a Himalajami w ród nieruchomych olbrzymów.
26.
Spo ród drzew Jam Aswatta, - poznania drzewo; Narada w ród boskich wieszczów;
Czitrarata - w ród duchów muzyki i pie ni; Muni Kapila - w ród filozofów i m drców.
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27.

Spo ród chy onogich rumaków Jam Uczajszrawas, z nie miertelno ci oceanu zrodzony; a
w ród słoni Ajrawatta królewski, za w ród ludzi króla majestatem.

28. Jam jest piorun niebieski w ród pocisków, a Kamadenu - wi t obfito ci krow - wpo ród
trzód, w ród praojców Jam jest Kamdarp - bogiem miło ci która poczyna; a królem Wasuki wpo ród
w ów.
29. Jam Anant tysi cgłowym w ród m dro ci w ów; Warun w ród duchów wód; Ariamanem
w ród przodków, a Jam - mierci bogiem i Prawa - w ród tych, co rz dy Prawa utrzymuj .
30.
Jam Prahlada w ród tytanów; Czas odwieczny w ród czasu wymiarów; w ród zwierz t
puszcz Jam królewski lew, a Garuda w ród ptaków.
31.
Jam jest wiatr w ród ywiołów co oczyszczenie nios ; Makara wpo ród ryb; Rama w ród
wojowników, a Ganga wi ta w ród wszystkich strumieni.
32. Wszechstworzenia pocz tek Jam jest i rodek i koniec, Ard uno; w ród nauk wszystkich Jam wiedz o Najwy szym Duchu; w ród argumentów krasomówców tym, co o sam prawd dba.
33. Spo ród liter - liter A, za w ród liter zło onych - dwójni ich; Jam te jest wiekuisty Czas;
Ja wielolicy wszechstworzenia Pan.
34. Jam równie wszechniszcz c mierci i wszystkiego co ma zaistnie w przyszło ci jedyn
kolebk . A w ród e skich cech Jam jest sław , dostatkiem, słowem, pami ci , rozumem, stało ci i
przebaczeniem.
35.
Spo ród hymnów Samy - Jam Brihadsaman, a Gajatri w ród poetyckich miar; z miesi cy
Jam Margasirsza, w ród pór roku - rozkwiecona wiosna.
36. Jam sprytem w graczu, a wietno ci w wi tym; Jam zwyci stwem, wytrwaniem, odwag ;
Jam prawo ci prawych, a prawd pełnych harmonii.
37.
Jam Wasudewa w ród Wriszinch rodu, a w ród Pandawów Jam tob , Ard uno; w ród
m drców - Wjas , a Uszanas w ród jasnowidzów-pie niarzy.
38.

Jam pot g władców, a taktyk m

ów stanu; Jam milczeniem tajemnic i wiedz uczonych.

39.
Ja jestem tym, co wszystkich istot stanowi nasienie, o Ard uno; nie masz nic we
wszech wiecie z tego co ruchome lub nieruchome jest, co by istnie mogło poza Mn .
40.
Ko ca nie maj , ni granic Me boskie przejawy i władze, o wrogów zwyci zco; to com ci
wymienił jest jeno drobnym Mej chwały niezmiernej przykładem.
41. wiedz, i wszystko co wielkie i pi kne i wi te, co dobre i wspaniałe, to przejaw małej cz stki
Mej nieogarnionej, bezgranicznej chwały.
42.
Lecz po có ci Ard uno, te szczegóły poznawa ? Wiedz i
przenikam wszech wiat, a Sam niezmienny trwam.

cz stk

Siebie stwarzam i

Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Bity, Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un
Cz
dziesi ta, zwana:
JOG BOSKICH PRZEJAWIE I WCIELE
PRZYPISKI DO ROZMOWY DZIESI TEJ
Strofa 1 - Mo e by równie : "który w Mych słowach rado

znajdujesz", lub "który drogi Mi jest".

Strofa 4 - "M dro " to intuicyjna wiedza duchowa- Buddhi. "Istnienie i nie istnienie", tu - "bhawa" i
jej odwrotno . "Wewn trzny wysiłek" - Tapas.
Strofa 5 - Tłumacz tu A-himsa, jako yczliwo
krzywdzenie".

dla wszelkiej istoty, lecz dosłownie jest to "nie
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Strofa 6 - Riszi, lub Maha-riszi czyli wielcy m drcy i wieszcze, którzy si gaj wiadomo ci poza
kra ce naszej ziemi, w ewolucj planetarn . "Przedwiecznych czterech" - to Sanat Kumara, najwy si
przedstawiciele niebieskiej Hierarchii,
kieruj cy nasz ziemi i wszystkim co na niej yje; dosłownie: "odwiecznej dziewiczej młodo ci
Istoty". Manu - (akcent na u) pierwsi praojcowie, kierownicy i prawodawcy ludzko ci; ka da Rasa
główna ma Manu za swego kierownika; nasza Rasa 5-ta jest kierowana przez Wajwaswata Manu.
Strofa 9 - Mówienie o Bogu i wszelkich swych do wiadczeniach w Jego szukaniu, (lecz nie w
Jodze) tj. dzielenie si z innymi wiatłem, które odkrywamy, jest uwa ane w Hinduizmie za zasług , a
nawet obowi zek religijny.
Strofa 10 - "Rozpoznawanie duchowe" - buddhi-joga, to intuicja wiedzy wewn trznej.
Strofa 11 - "W ich sercach " - lub duchu.
Strofa 12 - Awatara tj. specjalne przejawienie Wisznu w człowieku, Ard una uznaje go w Szri
Krisznie.
Strofa 13 - Narada (akcent na pierwszym a) - słynny Riszi, który yj c na ziemi i współdziałaj c z
Aniołami muzyki i pie ni (Gandharwy) miał przyczyni si od rozwoju tych sztuk w ród ludzko ci. Dwaj
nast pni równie m drcy, a Wjasa najsłynniejszy ze wszystkich, jemu przypisuje si spisanie
objawionych mu Wed, oraz stworzenie najwi kszej na wiecie epopei - Mahabharaty, której cz ci
jest Bhagawad Gita.
Strofa 16 - "Boskie zjawienia" to słowo nie oddaje bogactwa sanskryckiego - Wibhuti, które s
przejawieniem stwórczych duchowych mocy, nadaj cych ka dej rzeczy jej najistotniejsze
charakterystyki; po cz ci słowo to odpowiada "ideom" Platona, boskim archetypom, na wzór których
kształtuje si wiat widzialny Wibhuti jest ywa twórcz istot z my li Najwy szego pocz t .
Strofa 17 - "Jogi wszech wiata" jako Stwórca wszechistnie . Zazwyczaj i najcz ciej u ywa si
tego imienia w zastosowaniu do Sziwy, ale w Gicie Szri Kriszna jest przedstawicielem Najwy szego.
Strofa 18 - "Napój" - amrita, czyli napój nie miertelno ci, słowa Szri Kriszny darz
nie miertelno ci .
Strofa 20 i 21 - Gudakesza - jedno z imion Szri Kriszny. Aditie - wielkie duchy słoneczne - synowie
Aditi, macierzy przestworów - jest ich 12, ka dy rz dzi innym miesi cem. Mariczi - wódz Marutów,
duchów wichru i burzy.
Strofa 22 - Bo Sama Weda mówi o rytmie i Słowie, które s podstaw stworzenia wszech wiata i
wszelkiej w nim rzeczy. Indra - król i władca Dewów, wietlistych, jest to wedle Hinduizmu urz d,
kolejno zajmowany w biegu wieków przez jednego z najwy szych Archaniołów.
Strofa 23 - Rudry - duchy pot gi, mocy, a nieraz grozy i zniszczenia, gdy staj si wyrazicielami
Prawa, wykonawcami tzw. "gniewu Bo ego". Szankara to Sziea najwy szy, w swej gro nej postaci.
Jakszasy - to duchy zwi zane z wy szymi lecz nami tnymi wzruszeniami, s uwa ane z stra ników
skarbów w łonie ziemi, zwane te tytanami, olbrzymami i tak przedstawiane w rze bach. Witesza lub
Kubera - ich wódz. Agni - bóg ognia, władca wszystkich postaci "płomienia", od fizycznego do
duchowego, najwy szy w ród duchów ywiołów, które s bardzo wysokimi Aniołami, zwanymi Wasu,
(akcent na u). Góra Meru jest symbolem najwy szych szczytów hierarchii duchowej, jest równie
legendarn osi naszej ziemi i mieszkaniem wielu "bogów", niektórzy mówi - bieguna północnego.
Strofa 24 - Brihaspati - Arcykapłan i m drzec, sprawuj cy wszystkie rytuały w pa stwie króla
Dewów - Indry; Guru tj. przewodnik w Jodze, wszystkich Dewów, równie kapłan i patron domowego
ogniska. Skanda - inaczej Kartikeja lub Subrahmania - wódz zast pów niebieskich, najprzedniejszy z
boskich rycerzy, jak nasz w. Michał Archanioł i w. Jerzy.
Strofa 25 - Brigu - jeden z wielkich Riszich, słynny ze znajomo ci astrologii i astronomii. "Cicha
modlitwa" tzw. D apa - powtarzanie jednego modlitewnego mantramu, przesuwaj c ziarenka rodzaju
ró a ca; najpowszechniej praktykowana modlitwa w ród bogobojnych Hindusów.
Strofa 26 - Drzewo Aswatta - symbol m dro ci oraz całego przejawionego wszech wiata.
Czitrarata najwy szy Archanioł muzyki i pie ni. Kapila - m drzec, twórca systemu filozofii Sankhiji.
Strofa 27 - Uczajszrawas - rumak legendarny, z piany oceany zrodzony, symbol siły ywotnej
(czystej i błogosławionej) w przyrodzie i w organizmie człowieka. Ajrawatta Sło - symbol siły i zdrowia
fizycznego organizmu, prze wietlonego promieniowaniem siły ywotnej i duszy.
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Strofa 28 - Kamadenu - legendarna krowa obfito ci, symbol kosmicznej wszechdarz cej pot gi
Szakti, oraz ziemi. Kamdarpa - bóg miło ci w sakramencie mał e stwa; mał e stwo w hinduizmie jest
wi tym i nierozerwalnym zwi zkiem, a dzieci to społeczny i religijny obowi zek. W
jest
symbolem m dro ci, u ywany tez cz sto dla symbolizowania wielkich wtajemniczonych w tajemnic
ducha i Jogi. Wasuki - najprzedniejszy z tych "w ów". W Ananta - symbol "przestworów wód nad
którymi unosi si duch bo y" bezmiaru przestrzeni. Wisznu jest przedstawiany
w postawie lez cej na tym tysi cgłowym w u; jest on równie symbolem ogromu szcz
któr daje Wisznu; oraz bezgranicznej m dro ci.

liwo ci

Strofa 29 - Waruna - duch wszystkich wód, jak Agni - ognia.
Strofa 30 - Prahlada - bohaterskie chłopi , syn złego tytana, który je prze ladował za jego
bezgraniczne samooddanie dla Wisznu. Prahlada miał odwag przeciwstawi si ojcu, cho ten groził
mu mierci je li nie zaprze si swej miło ci. Garuda - legendarny olbrzymi ptak, "rumak" Wisznu,
symbol my li natchnionej i miłuj cej.
Strofa 31 - Silny wiatr jest uwa any za ywioł tak bardzo oczyszczaj cy, ze sk panie si w nim jest
nieraz uwa ane za jednoznaczne z k piel obrz dow w wodzie, bez której nie wolno nikomu wej
do wi tyni. Makara - legendarna ryba w odległych okresach, gdy bóg Wisznu posyłał bezpo rednio
swa moc, by ewolucji na ziemi dopomóc. Rama lub Ramaczandra - bohater Raamajany, wcielenie tj.
"Awatar" Wisznu (jak Kriszna), wzór najwy szy króla, syna, mał onka, władcy i wojownika, do
niedawna najwy szy ideał wszystkich Hindusów, posta Boga do dzi najgor cej czczona na północy
Indii. Najdro sza dla Gandhiego. Ganga -(zwana zupełnie niesłusznie Ganges) - jest uwa ana za
wcielenie bogini i dlatego jest czczona. Legenda mówi i Ganga rzeka powstała ze współczucia
boskiej królewny, która dla ratowania od straszliwej posuch sama si w rzek zmieniła. Woda Gangi
uzdrawia i wzmacnia dzi ki swej radioaktywno ci.
Strofa 32 - Trzy s wymieniane w sanskryckiej literaturze argumenty - vada - u ywane w
dyskusjach; pierwszego celem i motywem jest zmieszanie i upokorzenie przeciwnika; drugiego odniesienie nad nim zwyci stwa, trzeciego - wyja nienie prawdy.
Strofa 34 - Dostatek, obfito plonów i bogactw jest jednym z atrybutów Lakszmi, Szakti Wisznu,
bogini harmonii, miło ci itd. (akcent na a).
Strofa 35 - Sama Weda i jej hymn Brihad-saman mówi o tajemnicach rytmu, słowa, melodii i
harmonii; a Słowo - D wi k - stwarza wiat. Gajatri jest jedn z miar poetyckich, jak i naj wi tszym
mantramem, modlitw najbardziej staro ytn zdaje si na ziemi, powtarzan przez wszystkich
"dwakro urodzonych", co dzie , niezliczone razy, obowi zkowo przez braminów. Margasirsza pierwszy miesi c roku. Prawd pełnych harmonii - czyli Sattwy.
Strofa 37 - Wjasa - twórca Mahabharaty, na której kształciły si
jasnowidz cy wieszcz, Guru wszystkich poetów.

setki pokole . Uszas -

ROZMOWA JEDENASTA
Ard una rzecze:
1.
Oto objawił, miło ci dla mnie wiedziony, to Słowo najtajniejszej tajemnicy o Najwy szym
Duchu i rozwiała si moja niewiedza;
2.
bom oto słyszał od Ciebie, o lotosooki Panie, o powstawaniu i zanikaniu wszech wiatów i o
nieprzemijaj cej chwale wielko ci Twojej.
3.
Lecz kształt Twój pot ny, jakim Ty Sam go kre lisz, o wiatów Wszechrz dco, ujrze ja
pragn w pełni Twej sławy zjawiony.
4.
Je li s dzisz i sta si to mo e, o przenajlepszy Panie, je lim ujrze go zdolny, tedy uka
mi Twe przedwieczne, niepoj te Oblicze, o wielki Jogi Władco.
I rzecze Pan:
5.
Patrz tedy synu Prity, oto odsłoni przed tob setne, tysi czne, a boskie kształty Mej
tajemnicy; niezliczonych, niesko czonych postaci, zarysów i barw.
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6.
Patrz jako chciał, na Istno
przedwieczn Boga; ujrzyj Aditie - naj wietlistsze duchy;
Wasu, Rudr i Maruty - bogi wichrów - i Aszwiny dziewicze; ujrzyj, o Bharato, nigdy przed tob nie
zjawione cuda.
7.
Ogl daj wi c dzi , Ard uno, wszech wiat ten cały i wszelki ruchomy i nieruchomy twór, co
jako jedno w Moim kształcie trwa; ogl daj wszystko cokolwiek zapragn by mógł.
8.
Lecz ludzkim nie zdołasz ujrze Mnie okiem, przeto boski daje ci wzrok, ogl daj M chwał ,
M Jog najwy sz .
Sand aja rzekł:
9.
Z tymi słowy, o królu, Hari - wielki Jogi Władca - przed Ard un
kosmicznym stan ł kształcie.

w swym wzniosłym,

10.
Wielousty, wielooki, o cudownych a niezliczonych obliczach, w rajskie zdobny klejnoty, z
boskim a mnogim w gór wzniesionym or em;
11.
w tka
wietlist obleczony, w girlandy z gwiazd odziany, niebia sk wonno rozsiewa,
blaskami l ni; Bóg niezmierzony, bezbrze ny, przestwory wszechprzenikaj cym ogarnia wejrzeniem.
12.
Pana.

Na kształt tysi cy sło c, nagle w ród niebios rozbłysłych, rozjarzyła si chwała najwy szego

13. I oto wszech wiat cały w Nim ujrzał Ard una, mnogo
co w łonie Boga bogów jako jedno trwa.

Jego niezmiern , wielo

niepoj t ,

14.
Ol niony, podziwem zdj ty niezmiernym, Ard una w przera eniu wi tym na twarz pada
przed Panem i r ce składaj c we czci woła i uniesieniu:
Ard una:
15.
widz oto, widz o Panie, w Twym łonie wszystko
wiatów cał ; Twym kształtem
ogarnione Bogi rozliczne, ziemi i nieba naj wi tsi mieszka cy: oto Brahma, mocarny Pan, na
lotosowym swym tronie i wi ci wszyscy i m drcy i wznio li m dro ci m owie.
16.
Wielousty, wielooki o łonach, ramionach i licach tysi cznych, wsz dy stawasz przede
mn gdziekolwiek si zwróc , wszechpot ny Pan. Nieogarniona Twa posta pocz tku nie masz ni
ko ca, ni rodka, ni ródła adnego; niezmierny, bezkresny, w niesko czono rozszerza si Twój
kosmiczny kształt.
17.
wietlisto ja nieniem bezbrze na, blask chwały Twej wsz dy rozsiewa; dysk, koncha,
buława w Twych dłoniach, a diadem nad czołem widnieje.
arz cy jeste
jak góra
płomienia, ol niewaj cy - jak sło ce, potokiem promieni jarz cych wszystko przenikasz na wskro .
18.
Ty ponad najwy sz my l wzniosły, Niepodzielny, Wieczysty, Niezmienny i twórczych
Wód ycia bezdenna krynica, Ty Praw odwiecznych Stra nik nie miertelny i Człowiek przedwieczny
Ty.
19.
Bez pocz tku, ni rodka, ni ko ca, niezliczone Twe ramiona szerokie, niepoj ta Twa
moc; jako ksi yc i sło ce s
renice Twe, jako ogie ofiarny jarzy si Twoje oblicze w po ród
niebios i gwiazd i pot g swego płomienia wiaty wszystkie swym blaskiem spopiela.
20.
Sob
Samym wypełniasz niebiosa i ziemi , bezkres przestworów i pró ni
mi dzyplanetarn , Ty w nich ywy Sam. wiaty troiste przed Twym majestatem dr , przed Twym
straszliwej pot gi zjawionym obliczem.
21. Ku Tobie si garn
wietlistych zast py i w trwodze si kłoni po wi tnej i dłonie składaj
we czci; a wi tych i magów rzesze niezliczone "Sława" wołaj , "sława, przenajwy szy
Panie"; pieniem ich rozbrzmiewaj niebiosa.
22.
Rudry - duchy pot g niszcz cych i burzy, Aditie - wiatło ci i blasku syny, Maruty,
Gandharwy - wichrów duchy i muzyki, skarbów ziemi gigantyczne bogi, olbrzymy stra niki i wietlistej
Jutrzenki bli niacze boginie i Sadje - bogi ywotnych tchnie , i praojców opieku cze duchy, i
przemian kosmicznych Bogi; tytany, geniusze, demony pot ne, wielkich jogów i m drców
zast py wszystkie w zachwycie w Ciebie zapatrzone.
23.
W boja ni wi tej jako i ja, dr y wszech wiat cały, o Panie, prze Twym pot nym,
zjawionym Twym kształtem, o lic mnogo ci; ust Twoich i ócz ja nienie trwog przejmuje. Łona
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ogromem wypełniasz przestwory, ramion wielo ci strop wspierasz szeroki, a w ród gro nych Twych
warg, z by jako miecze l ni .
24.
Promiennej t czy wielobarwnym łukiem pie cisz nieboskłony; ust Twych wargi
płomienne, a bezdenne renice wszechwidz cym si jarz wejrzeniem. Na niebie, na ziemi i
wsz dzie - Ty, Ty jeden, o Panie nad Pany i nic okrom Ciebie nie masz w ród przestworów. Dr
przed Twoim ogromem, uchodz me siły, spokój ulatuje duszy, o Wisznu, miło ciw mi b d !
25.
Jako Czasu l ni ce, ostre miecze błyszcz przera aj ce Twoje kły w czelu ci ognistych,
rozwartych, olbrzymich Twych szcz k. Dr cały, nie wiem gdzie si skry przed straszliwym Twoim
Obliczem. Lito ci i zmiłowania, wszak Ty jest wiatów wszystkich schron.
26.
Oto widz jak Dritarasztry synowie, a za nimi w lad liczni tej ziemi ksi
Drona i Suty królewski syn i z obu walcz cych stron rycerstwa kwiat

ta: Bhiszma i

27.
pieszy bezwolnie, by jak w otchła wpa , w rozwart czelu
Twoich ust, gdzie kły
straszliwe l ni i jako arna olbrzymie miel i mia d
w proch uwi złe w ród nich wojowników
głowy.
28. Jak wody rzek p dz z szumem, by rzuci si w oceanu łono, tak płynie w po piechu tych
ziemi władców potok niesko czony i w płomieniste usta Twoje wpada.
29. Jako my, co z uporem si piesz c, w płomie jarz cy lec
oni płyn w po piechu, by znikn w ust Twoich otchłani.

na niechybn sw

mier , tak

30.
Z wszech stron wszystko pochłaniasz i spalasz; ogniowymi li esz j zyki i rzecz wielk
spopielasz do cna. Chwała Twa gro na wypełnia przestwory, i płonie wszech wiat cały, o Panie, w
ogniu Twych jarz cych promieni.
31.
Istot Twoj odsło mi, Panie, ta straszna Twa posta groz uderza; we czci na twarz
przed Tob upadam, ulituj si przepot ny Panie, Tw prawdziw chc pozna Istot , tej pot gi
Twej niewstrzymany p d wstrz sa i przera a.
I rzecze Pan:
32. Jam jest Czas, co zniszczenie w wiat niesie, zjawiony na ziemi, by Prawu wyraz da , by
ludzko
mierci razi . I bez ciebie Ard uno ani jeden z tych z tych rycerskich rzesz uszykowanych
w bój, nie mo e mierci uj .
33. Ard uno powsta ! I w bitw id i sław zdob d sobie; wrogów pokonaj twych i bogatym
władnij królestwem. Nie oci gaj si , M wola oni skazani ju , ty Mej woli b d jeno wyrazem.
34.
Drona i Bhiszma i D ajadratta, Karna i wojownicy tu wszyscy przeze Mnie s ju
pora eni. Wi c uderzaj, Ard uno, bez trwogi id w bój i walcz, twoim b dzie nad wrogiem
zwyci stwo.Sand aja rzekł:
35. Usłyszawszy te słowa Szri Kriszny, wódz o królewskim diademie ze zło onymi stan ł przed
Nim dło mi, w kornym, najni szym pochylił pokłonie i ozwał si znów, z trwogi po wi tnej dr c:
Ard una rzecze:
36.
O Panie pot gi mocy, słusznie, zaprawd słusznie wiat cały raduje si Twej chwale
niezmiernej, w hymnach i pie niach wysławiaj c Ciebie; Demony strachem ra one pierzchaj przed
Twoim Obliczem, a wi tych zast py skłaniaj si zbo nie.
37.
Jak eby Ci mogli nie uwielbia kornie, o Duchu przenajwy szy! Boski majestacie, Praprzyczyno wszechrzeczy, wszech wiatów Kolebko jedyna, Bogów najpot niejszy Panie; co od
Brahmy samego wznio lejszy, niesko czony, niezniszczalny, niezmienny, bytu i "nie bytu" wieczysta
Krynico, niewymowne, ponad-słowne TO,
38. Najpierwszy Ty spo ród Bogów, i Człowiek przedwieczny Ty jest. Wszech ycia ródlisko
jedyne; Ty m dro ci i m dro ci przymiotem i najgórniejszy Ty jest "przybytek". Ty
nieogarnionym wszechbytem; w tobie zawarte wszech wiatów miliony, Twój kształt ogromny w
bezmiar rozpostarty.
39.
Ty Waju - wichrów bóg i Jama - mierci Pan; Ty Agni - płomieni wszystkich Władca i
Czandra - ksi yc, w po ród gwiezdnych rzesz; Waruna - rz dca wszelkich wód i Prad apati odwieczny Rodzic człowieka. Chwała tobie stokrotna tysi ckrotna chwała! Cze , sława,
uwielbienie i chwała znów i znów, w niesko czono .
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40.
Wszystko we czci w proch przed Tob upada, wszystko z wszech stron wielbi Ciebie
zbo nie; granic nie ma Twa moc, ni miary Twa pot ga, wszechstwór ogarnia, bo Ty wszystko ci
Sam.
41. Je lim - przyjaciela w Tobie widz c - lekkomy lnie wołał ku Tobie: Kriszno Jadawo", wprost:
"druhu mój", tom czynił to lekko, Twej bezmiernej nie znaj c wielko ci, ani ogromu majestatu
Twego, id c niebacznie za serca mego porywem.
42. Je lim w ród zabawy, wczasów i wesela, w ród zebra czyli te biesiady, niedostateczn
kiedykolwiek okazał Ci cze , gdym sam był z Tob , lub w gronie przyjaciół, błagam wybacz mój
bł d, o bezgraniczny, nie miertelny Panie!
43. Dzi wiem, i Ty jest Rodzic tego co nieruchome i co pchni te w ruch, co w gł bi i bezdeni
i w wiata przestworach, Ty - wszechrzeczy nieogarniony Pan. Ze wszystkich Guru czci Ty
najgodniejszy, Tobie równego nie masz nic pod sło cem. Majestatu Twego wielko
bezgraniczna w ród wiatów wszystkich jedyn wieci chwał .
44. wiec oto na twarz przed Tob upadam, we czci i w uwielbieniu błagam, jak ojciec dla syna,
jak druh dla przyjaciela, jak kochanek dla swej umiłowanej, tak Ty mi b d łaskaw, o Kriszno!
45. Otom widział Tw chwał jak przede mn nikt, w szcz ciu i trwodze serce moje dr y, łaski,
o Panie! Twój dawny przywdziej kształt, w Twej znanej, bliskiej zjaw mi si postaci, miło ciw b d ,
Bogów Władco i wiatów schronienie.
46.
W l ni cym diademie ujrze Cie pragn znów, z berłem i dyskiem w dłoni, czterema
błogosławi cego ramiony; o wró w ten dawny, umiłowany Twój kształt! A t niezmiern ,
straszliw , sturamienn wszechposta Tw skryj!
I rzecze Pan:
47. Oto przez łask Moj ujrzałe Ard uno, ten najwznio lejszy, wszechprzenikaj cy, wietlisty
kosmiczny Mój kształt; niesko czony, odwieczny, olbrzymi, M Jog własn zjawiony; przed tob
nie ogl dał go nikt.
48.
Ni ofiary, ani Wed wiedza szeroka, ni hojno
darzenia, ni asceza surowa, ni gł bia
poznania, odsłoni kiedykolwiek mogły przed wzrokiem człowieka ten straszny tajemnicy Mej
kształt, który widziałe ty, o z Kaurawów najpierwszy.
49. Zb d si boja ni, odrzu l k przed bosk wizj Mej grozy pełnej postaci; zapomnij trwogi,
Ard uno, w rado ci, w serca prostym weselu spójrz oto znów na Mój znajomy kształt.Sand aja rzekł:
50.
I po tych słowach Pan znów w swej dawnej, słodkiej stan ł postaci, przed Ard un ,
wstrz ni tym do dna, łagodnym darz c go uspokojeniem.
Ard una mówi:
51.
Otom znów sob i spokój serca mi wraca, gdy na nowo Tw dobrotliw , człowiecz mam
przed sob posta , o przenajdro szy Panie.
1.

Błogosławiony rzecze Pan:

52. Rzadko, zaprawd rzadko przed ludzkim jawi si okiem w tej gro nej Mojej postaci, któr
ty widział, Ard uno. Bogowie wszyscy i wietlistych rzesze ujrze j pragn i prosz w t sknocie,
53.
a przecie nie danym nikomu widzie Mnie takim jake widział ty; cho by Wedy znał
wszystkie i w ofiarach był wierny, cho by w wysiłku wewn trznym bohaterstwem ja niał, a w
miłosierdziu hojno ci .
54. Tylko niepodzielnej miło ci, Ard uno, czci i uwielbienia pełnej, danym jest takim Mnie ujrze ;
tylko miło ci istotnej dozwolonym jest pozna Istno
M najtajniejsza i wej
w Ni i ze Mn
zjednoczy do dna.
55.
Ten, kto czyn ka dy spełnia w imi Moje, komu Jam celem i dobrem jedynym, kto od
przywi za wolny i niech ci ku jakiejkolwiek na ziemi istocie, a dla Mnie naj arliwszej jest pełen
miło ci - ten, o Pandawo, we Mnie wst puje.
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity - pie ni Pana,
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wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un ,
Cz
Jedenasta, zwana:
JOG WIZJI BOSKIEGO KOSMICZNEGO KSZTAŁTU
PRZYPISKI DO ROZMOWY JEDENASTEJ
Strofa 1 - "Najwy szy Duch" - tutaj Adhiatma.
Strofa 2 - " wiatów Wszechrz dca" - "Paramaeszwara" - dosłownie, Param-Iszwara "ponad
Iszwar " czyli przenajwy szy Bóg przejawiony.
Strofa 6 - "Aditie" - syny (dwunastu) Matki przestrzeni - Aditi, duchy słoneczne. Wasu (akcent na u)
duchy ywiołów; Rudry - (jedenastu) bogi grozy i zniszczenia (gdy takie jest Prawo czyli - wola
Najwy szego), Maruty - duchy wichrów i burzy; Aszwiny - dwoje bli ni t - duchy jutrzenki, a zarazem
siły uzdrawiaj ce i u ywotniaj ce.
Strofa 9 - "Hari" - Wisznu, dosłownie: "ten, który porywa ludzkie serca" (miło ci ). "Kosmiczny
kształt" Wiszwa-rupa - uzewn trzniona, tworz ca i niszcz ca pot ga Boga w kosmosie.
Strofa 17 - "Dysk, koncha, buława" - symbole, które zawsze dzier y Wisznu, gdy w swej do
"ludzkiej" podobnej postaci, wiernym si jawi; tak te jest przedstawiany na wszystkich obrazach i
wizerunkach; dysk - symbol wiruj cego wiata lub kołowrotu ycia i twórczo ci, tzw. "czakra"; koncha u ywana jako instrument, rodzaj rogu, wzywaj cy i dzi w wi tyniach na modlitwy i obrz dy; buława symbol władzy Wszechrz dcy.
Strofa 18 - W niej zaznacza Ardzuna i Wisznu jest i Odwiecznym Niezmiennym - Akszara, i
przejawionym Bogiem - "twórczych wód ycia krynic ". Transcendentalny i immanentny. "Praw
odwiecznych" - tj. Dharmy wszech wiata i poszczególnych w nim wiatów, planet, kontynentów,
narodów bo ka dy z nich mo e mie dharm , (czyli zadanie kosmiczne we wszechogóle) inn .
"Człowiek przedwieczny" - lub Bóg-człowiek, poj cie cz sto spotykane w Hinduizmie; Wisznu nazywa
si Nara jana, a człowiek - Nara; równie imi Bodhisattwa (u ywane najwi cej w Buddyzmie)
oznacza Bóg-człowiek; tj. człowiek, który tak wysoko si wzniósł, e mo e zajmowa pewien urz d w
ewolucji planety, na którym jednoczy si specjalnie z Drug Osob Trójcy - Panem miło ci-m dro ci,
czyli by Awatarem; takim był król Rama, i Szri Kriszna; za takiego wielu Hindusów uwa a Chrystusa
jak i Buddh ; licz 10 Awatarów, a jeden ma wkrótce pojawi si na ziemi i zaprowadzi harmoni i
ład na now epok . Równie : Człowiek zbiorowy tj. ludzko (odpowiada imieniu Adam Kadmon).
Strofa 21 - Dosłownie: "Swasti", co si oddaje jako dobre
pozdrowienie, ale w stosunku do Boga raczej hołd.

yczenie, błogosławie stwo lub

Strofa 22 - Wiszwa-dewy - Bogi kosmosu lub wszech wiata, o ró nych funkcjach. Bogi opiekuj ce
si duszami praojców - imieniem Usmapa. Sadie - duchy lub kierownicy sił ywotnych lub tchnie
ycia w przyrodzie.
Strofa 32 - "Czas" - Kala, odpowiada postaci i sile niszcz cej Wisznu, "dzieło niszczenia jest
równie wi te jak dzieło tworzenia" - gł bokie słowa Mickiewicza, cho w innym u yte kontek cie,
wyra aj t prawd i tworzenie i niszczenie s to dwie strony tego samego procesu kosmicznego,
wielkiego kołowrotu zjawionego wiata. Bóg jako Czas jest Stwórc i Niszczycielem, bowiem kołowrót
ycia jest nieustann przemian ; mier jest i narodzeniem, a narodzenie - mierci , s to dwie strony
tego samego Bytu przejawionego w niesko czono ci. Bóg Sam jest poza czasem; włada nim, a
jednocze nie i przejawia si w nim; wła nie o tym aspekcie mówi ty Kriszna; a dalej "by Prawu wyraz
da " - prawu Karmy, kosmicznego działania, rz dzonego niezmiennym prawem przyczyny i skutku równowagi, sprawiedliwo ci.
Strofa 33 - "Moj wol oni skazani ju " - dosłownie: "ju zabici, ju u mierceni", jeszcze wyra niej
o tym e Prawie; w Chrze cija stwie zwie si je Opatrzno ci albo Wol Boga, co si najzupełniej
pokrywa, bo wszelkie Prawo kosmiczne jest wyrazem Jego Woli. W tym wypadku skutki dawne,
których Ard una nie mo e widzie składaj si na nieubłagany wyrok - Wol Boga - a on ma tylko by
tej woli narz dziem, "r k " widzialn , która ma to Prawo wykona . Ka de zjawisko, które nas spotyka
jest zawsze wyrazem Prawa (woli Boga), a ludzie, którzy wchodz w gr s tylko jego wykonawcami.
Gdy człowiek wznosi si w zjednoczenie z Najwy szym, wychyla si poza Czas, a jednocze nie
pojmuje, ze "tylko Bóg działa", (słynne powiedzenie, podstawa filozofii Karma Jogi) my jeste my tylko
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Jego narz dziami; je li dobrowolnymi, zharmonizowanymi z Nim, pełni cymi bezinteresownie i
bezosobi cie Dharm - czyli Prawem wyznaczona nam rol wówczas uczestniczymy w Jego
szcz liwo ci i ... jeste my od wszelkich skutków czynów wolni, tzn. wyzwoleni (zbawieni), a to jest
pełni istotnego ycia. Ka dy czyn i zjawisko jest symbolem - wyrazem - czego wa niejszego, poza
nim.
Strofa 37 - Brahma - 3-cia osoba trójcy hinduskiej, (odpowiada Duchowi w.).
Strofa 54-46 - Ard una nie mo e dłu ej znie majestatu grozy i wielko ci tego Boskiego zjawienia
(Wiswarupa) błaga o powrót do znanego kształtu, do "ludzkiej" postaci, cho w swym uwielbieniu widzi
dobrze, e owa niszcz ca posta jest tylko wyrazem tej samej miło ci i wszechtwórczo ci. Rozumie
teraz obie, immanentn i transcendentn . Ale nie tylko o zachwyt tej wizji chodzi i uniesienie na
najwy sze dla człowieczego widzenia szczyty, co wyra ne jest w strofie 55.
Strofa 55 - Ta zwrotka jest okre leniem istotnej Bhakti, któr mo e praktykowa ka dy najprostszy
człowiek, bo gdziekolwiek jest, cokolwiek robi, w najskromniejszej pracy mo e widzie Najwy szego
we wszystkim i umiłowa Go całym sercem i czyni ka d rzecz Jemu po wi caj c, a tym samym sta
si Jego narz dziem, byle czynił bezosobi cie i bezinteresownie. Najwy sza wizja, to jeszcze nie do ,
dopiero gdy całe ycie i post powanie, jak i praca codzienna, b d przenikni te Bhakti, wyzwolenie
jest bliskie.
ROZMOWA DWUNASTA
Ard una pyta:
1.
Kto gł biej poznał Jog , ten co w stałej harmonii Ciebie z arliwo ci czci, czy ten, który
swe uwielbienie kieruje ku Temu co Nieprzejawione i Niezmienne jest?
Pan rzecze:
2.
Tych za najdoskonalszych w Jodze poczytuj , którzy my l cał
nieustannej Jodze zjednoczenia z najwy sz wielbi Mnie wiar .
3.
Lecz ci, co Nieprzejawione wielbi , Niewyra alne,
Wszechobecne a Niepoj te, Nieruchome, Stałe, Wieczyste;
4.
którzy władn c zmysłami, z równym rozumieniem przyjmuj
wszystkiego rado sw znajduj , ci równie do Mnie przychodz .

we Mnie skupiaj

Niezmienne,

i w

Niewzruszone,

rzecz ka d , a w szcz

ciu

5.
Lecz zadanie tych, którzy my l sw ku Nieprzejawionemu kieruj , ci kie jest i trudne
niepomiernie, o Bharato, bowiem nie łatwo jest istotom wcielonym dosi gn
nieuchwytnych dróg
Nieprzejawionego.
6.
Tych za , którzy Mnie wszystkie oddaj czyny, Mnie za uwa aj cel i całym sercem we Mnie
skupieni, niewzruszon a arliw wielbi Mnie Jog .
7.
Tych zaprawd rychło Ja wznosz ponad ten ywotów i mierci ocean, albowiem sercem
we Mnie ju przebywaj .
8.
Niech my l twa we Mnie spocznie, Ard uno, i we Mnie zanurzy twój Rozum, a niechybnie i
nadal tylko we Mnie y b dziesz.
9.
A je li nie zdołasz cał dusz i my l pogr
Dhanand ajo, staraj si ku Mnie w skupieniu wznie .

y si we Mnie, tedy w wiczeniach Jogi, o

10. Gdyby i tym stałym nie podołał wiczeniom, tedy prac M uczy twym celem najwy szym,
w imi Moje spełniaj ka dy czyn, a doskonało zdob dziesz.
11.
Lecz je li i na to nie starczy ci sił, tedy w zjednoczeniu ze Mn
nadziej na plony twych prac i w równowadze skupiony trwaj.

szukaj c ostoi, odrzu

12. Wy sz zaprawd jest wiedza od stałych wicze Jogi; od wiedzy lepsze jest zapatrzenie si
we Mnie w rozmy laniu gł bokim, a od rozmy lania - wyrzeczenie si plonów działa wszelkich,
albowiem z wyrzeczenia wkrótce pokój si rodzi.
13.
Kto ku adnej istocie nie ywi niech ci, a współczuje z ka d przyja nie; kto swego "ja" i
"moje" poczucia, jak i wszystkich wyzbył si przywi za , a wybaczaj cy jest, cierpliwy, w rado ci i
cierpieniu jednaki,
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14. pogodny zawsze i zharmonizowany, w samoopanowaniu stały, w swej woli Jogi niezłomny,
dusz i sercem Mnie całkowicie oddany, ten miłuj cy Mnie ucze , drogi Mi jest.
15. Kto niczym cierpienia w wiecie nie powi ksza i sam adnym nie podlega troskom, wolny od
wzrusze , rado ci, l ków i gniewów, ten drogi Mi jest.
16.
Kto nic nie pragnie i nie potrzebuje, kto sercem jest czysty, bezinteresowny, beztroski,
sprawny, do wszelkiej ch tny pracy, a oboj tny na jej wyniki; kto wszystkich osobistych zaniechał
przedsi wzi , ten oddany Mój ucze , drogi Mi jest.
17. Kto nie zna przywi za ani te niech ci, alów ani pragnie i ponad złe i dobre si wzniósł, a
pełen jest bezmiernego dla Mnie Miłowania, ten drogi Mi jest.
18. Jednaki wobec wroga jak i przyjaciela, w ród czci i niesławy, bólu i rado ci. Gor ca i zimna,
wolny od upodoba wszelkich;
19.
pogodny, zadowolony z rzeczy ka dej, oboj tny na uznanie jak i pot pienie, bezdomny,
milcz cy, o niewzruszonej my li, a miło ci dla Mnie przej ty, drogi Mi jest.
20. Lecz ten Mój arliwiec, który we Mnie widzi swój jedyny i najwy szy cel i nieustanne d enie
i z wiar najgł bsz , niezłomnie pełni wyło ona tu przez Mnie - a do nie miertelno ci wiod c Dharm , ten drogi Mi jest nade wszystko.
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity, Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un
Cz
dwunasta, zwana:
JOG
ARLIWEJ MIŁO CI.
PRZYPISKI DO ROZMOWY DWUNASTEJ
Strofa 1 - Rozdział ten nazywa si Jog Miło ci (Bhakti), która oczywi cie łatwiej si zwraca do
Przejawionego - a nawet Jego przedstawiciela w człowieczym kształcie - tj. Awatara, ani eli do
nieuchwytnego Absolutu. Komentatorzy ró nie tłumacz
pierwsze zwrotki tego rozdziału.
"Nieprzejawione, Niezmienne" - Akszara Awjaktam - jedni rozumiej i to Parama-atman lub Parabrahman, owo Niepoj te i Niepoznawalne; inni o wiele słusznej mówi , e adne uwielbienie nie mo e
by do Niepoznawalnego zwrócone. Natomiast drugie, "bli sze" nam Niepoznawalne, to Pratjagatman, lub Purusza, jakby Oblicze Boga przejawionego zwrócone w niepoj to , w Absolutny Absolut,
stad nieraz tak e zwane Absolutem; to Atman - Duch o ywiaj cy wszystko . Z punktu Bhakty mo na
o Nim rzec istotnie - "Nieprzejawiony", bo nieuchwytny; do Tego najgor tsza cze
Bhakty mo e
swobodnie si zwraca ; dla drogi nany natomiast czyli Rad a Jogi, Nieprzejawiony pierwszy Absolut - b dzie celem i jedynym d eniem. Które interpretacja jest słuszniejsza? Skłaniamy si do
drugiej.
Strofa 2 - "Najwy sz wiar " jest ta, która widzi Boga we wszystkim, która zdoła tak niepodzielnie
zjednoczy si z Nim, i ka dej chwili i w ka dym czynie czuje Jego yw obecno . Jest to ci głe
obcowanie z Bogiem, oczywi cie w Jego postaci immanentnej, czyli we wszelkiej rzeczy
"zamieszkałej". W tej zwrotce Szri Kriszna zdaje si mówi , e droga Bhakti tj. uwielbienie
przejawionej postaci Boga jest łatwiejsza i... "lepsza" bo najbardziej bezpo rednia; mo na przez to
rozumie , e na adnej drodze Jogi, nawet najsurowszej Gnjany ( nany) tj. wiedzy, nie mo na daleko
zaj
bez arliwej miło ci tj. Bhakti. Szankaraczaria, przedstawiciel Gnjany, pisze najbardziej
ekstatyczne hymny do Dewi, czyli Szakti w Jej ró nych postaciach; Szri Dattatraja - wielki m drzec i
autor jednej z najbardziej abstrakcyjnych ksi g o Jodze i Wyzwoleniu (Moksza lub Mukti) Awaduta-gita,
mówi: "Jak e mam si skłania we czci przed Tym, który adnego nie ma kształtu, jest
niezró nicowany, jednolity, niezmienny, który przez Siebie, w Sobie i Sob wypełnia rzecz wszelk "?
A wielki m drzec współczesny Szri Ramana Mahariszi, obok abstrakcyjnej filozofii, tworzy hymny do
widzialnej, symbolicznej postaci Sziwy najwy szego - Arunaczali. Trzecia zwrotka zdaje si wła nie t
prawd podkre la , ze nawet ju wyzwoleni Gnjani "w szcz ciu wszystkiego t rado znajduj ", a
wi c póki s w fizycznym ciele (a mo e i potem) działaj ku dobru wiata.
Strofa 9 - " wiczenia Jogi", sanskryckie słowo Abhjasa, obejmuje znacznie wi cej, jest to stale
powtarzana metoda Jogi, ale i nieustanny wewn trzny wysiłek, kierunek my li i sposób ycia.
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Strofa 10 - "Prac M uczy twym celem najwy szym" - niektórzy tłumacz : "sta si sam Moj
prac ", czyli zjednocz si z ni całkowicie. Jest ot pi kne uj cie, a jednoznaczne z powtarzanym, w
ezoterycznym traktowaniu cie ki wi to ci: "sta si sam cie k "; godzi si to równie z
powiedzeniem Chrystusa: "Jam jest prawda, droga i ywot". "Ja" tj. Chrystus w duchu ludzkim,
pierwiastek Chrystusowy w ka dym z nas.
Strofa 11 - "Odrzu nadziej na plony twych prac" lub "wyrzeczenie si plonów", jest to rdze i
najgł bsza podstawa Karma Jogi, czyli Jogi czynu, działania, a po cz ci i Bhakti Jogi, cho motyw
jest nieco ró ny. Mo na by to nazwa całkowit bezinteresowno ci i bezosobowo ci czynu. Ka d
prac i czyn spełnia si dla "rzeczy samej w sobie", nie dbaj c i nie my l c nawet czy i co nam samym
przyniesie; po prostu dla niej samej, dla dobra, obowi zku, Dharmy, dla
wyznaczonej nam przez Prawo, (Opatrzno ) roli, zadania, albo z miło ci dla Tego, który t "rol "
wyznacza. Bezpo rednio
czynu, bez namysłu ani obrachunku, czyli "liczenia" na co , jest
najprostsz Jog dla pewnego typu człowieka, mo e specjalnie dla Polaków. Sadze i najwa niejsz
nauk jak mamy sobie przyswoi , jest wła nie owa bezinteresowno , bo jest to nasz Dharm .
Zreszt w decyduj cych momentach historii, jak i niejednokrotnie ycia indywidualnego, Polacy
samorzutnie wybieraj bezinteresowny czyn, w imi czego wy szego, co jest im najdro sze, nie
licz c si ani ze skutkami, ani tym bardziej "plonem" dla siebie; ryzykuj wszystko, z yciem wł cznie
bo... "nie mog inaczej"; a to jest wła nie wyraz gł bokiej Karma Jogi. Wielka w tym tkwi tajemnica
Dharmy Narodu jako cało ci. Czyn w imi Prawdy, bezosobistego Dobra, obowi zku lub miło ci Boga
(bez liczenia wszak e na Jego nagrod ) nie wi e, a wyzwala.
Strofa 13 - W oryginale: "Aham-kary", tj. pierwiastka "ja" i poczucia "moje".
Strofa 14 - "Sercem" - tłumacz tu Buddhi tj. prze wietlone duchem, intuicyjne "rozumienie serca";
za "dusza" tutaj - to Manas, czyli szeroka rozumna my l. "Miłuj cy Mnie ucze " - sanskryckie słowo
Bhakta (od Bhakti - arliwa miło
tłumacz

czasem jako " arliwiec" lub "oddany ucze ", gdy mowa o uczniu Szri Kriszny, Ard unie.

Strofa 15 - "Kto niczym cierpienia w wiecie nie powi ksza", innymi słowy nikomu, adnej ywej
istocie, nie zadaje bólu; rzadko zdajemy sobie spraw , e najdrobniejszy ból zadany komukolwiek
powi ksza ogólna sum cierpienia na wiecie; a zadaniem Joga i ka dego kto do ycia duchowego
d y, jest j stale zmniejsza ; kto j powi ksza niweluje wszystkie swe wysiłki, oddala si , a nie
zbli a do Prawdy; dlatego to nasze codzienne post powanie, stosunek wewn trzny i zewn trzny, do
ka dego człowieka i wszelkiego ycia, jest tak wa ny; po nim poznaje si prawdziwego Joga, nie po
jego wiedzy, a nawet niezwykłych psychicznych władzach (jasnowidzenia itp.) te mog posi
ludzie
li.
Strofa 16 - "Osobistych zaniechał przedsi wzi " - Sankalpa - to palny, zamierzenia, tworzone
my l rzuty w przyszło , niejako narzucanie jej własnych ch ci jest to uwa ane za du trudno i
przeszkod ; ten, który całkowicie oddaje si Panu, yje w dzi , w teraz, nie oczekuje i nie planuje,
gdy raz: jego osobiste fantazje mog nie by zgodne z jego Dharm (Wol najwy sz , Prawem); dwa:
wszelkie myslowe plany "dla siebie" stwarzaj wi zy; oczywi cie nie dotyczy to konkretnych
ekonomicznych, technicznych itp. "planowa ".
Strofa 17 - "Kto ponad dobre i złe si wzniósł" tłumaczy si równie : "Kto jasne jak i mroczne" lub:
"szcz sne i nieszcz liwe spotyka jednako, bo rzecz ka d przyjmuje ch tnie, jako posłan przez
umiłowanego Pana".
ROZMOWA TRZYNASTA
Ard una mówi:
O Przyrodzie i o Duchu - Puruszy i Prakriti - o Polu i Tym, który je poznaje, o wiedzy i jej
przedmiocie, dowiedzie bym si chciał od Ciebie, o Keszawo.
Pan rzecze:
1.

To ciało, o synu Kunti, Polem nazwali uczeni, za Tego, który je poznaje - Pola Znawc .

2.
Pomnij o Bharato, i Jam jest Znawc Pola na polach istot wszystkich. Wiedz o Polu, a
zarazem o jego Znawcy - prawdziw m dro ci nazywam.
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3.
Czym jest to pole, jakie s jego wła ciwo ci i pochodzenie, jakim podlega przeobra eniom,
kim jest Ów Znawca i Widz - i jakie s Jego moce, usłysz teraz pokrótce ode Mnie, o Parto.
4.
Wielu wieszczów opiewało to w ró norodny sposób w hymnach i pieniach natchnionych, a
m drcy w cisłych, filozoficznych mówili o nich rozprawach.
5.
Jednorodna, nie zró nicowana, nieprzejawiona Praenergia; z niej pi
subtelnych
elementarnych stanów pramaterii; dziesi zmysłów i jeden Rozum oraz indywidualnej osobowo ci
poczucie; a tak e pi zakresów postrzega zmysłowych - oto co stanowi główne Pola składniki.
6.
Po danie i niech , rozkosz i ból, samo wiadomo
s rozliczne Pola przeobra enia.

i organizm fizyczny, upór trwania - oto

7.
Brak pychy i wyniosło ci, nie zadawanie bólu adnej istocie, cierpliwo , rzetelno ,
prostota, wszechprzebaczenie, czysto serca i ciała, stało , pełne władanie sw ni sz natur , oraz
czynna dla swego Guru cze ;
8.
niezale no od jakichkolwiek przedmiotów postrzega zmysłowych, wyzbycie si poczucia
"ja" i "moje" oraz gł bokie rozumienie znikomo ci zwykłego ycia, podległego n dzy i cierpieniu
narodzin, mierci, staro ci, choroby;
9.
swoboda od zachłannych rodzinnych przywi za , od uto samiania si
domem; stała niezm cona równowaga, tak wobec miłych jak i przykrych zdarze ;

z

on , synem,

10.
niewzruszono w Jodze jednoczenia si ze Mn i miło dla Mnie wył czna a arliwa;
ch tne usuwanie si do samotnych czystych ustroni, a brak upodobania w zbiorowiskach ludzkich;
11. stało w zdobywaniu wiedzy o Najwy szym Duchu, gł bokie wnikanie w podstawy istnienia
i prawdziwy cel wiedzy - oto co jest m dro ci prawdziw ; za niewiedz - wszystko co temu przeczy.
12.
Objawi ci teraz to, co duchowej wiedzy jest tre ci , co raz przez Dusz poznane
nie miertelno ci darzy - to Przenajwy szy Brahman bez pocz tku ni ko ca, którego Bytem nie
mo na nazwa , ani te nie-bytem, albowiem ponad ni jest - niewyra alne TO.
13.

Z wszech stron nas swymi członkami otacza; Jego to r ce i głowy i oczy i lica gdziekolwiek si
zwrócimy w niezliczonych nas witaj postaciach; niezmierzony, wszechsłysz cy, jedyny,
wszystko Sob wypełnia i przenika na wskro .

14. Wszystkimi zmysłów ja nieje władzami, cho zmysłów nie posiada zgoła; z niczym nigdzie
nie zwi zany, cho wszechstwór na Nim si wspiera; energii Przyrody u ywa, a Sam wolny jest od
wszelkich jej cech.
15. W bas i poza nami, wewn trz i zewn trz istoty ka dej; tym co si porusza i co w bezruchu
trwa; lotno-nieuchwytny, niepoznawalny jest ON, niesko czenie bliski, a zarazem niezmiernie daleki.
16.
Niepodzielny, a przecie w ka dym z niezliczonych zamieszkały tworów; wszech-istnie
opora, On wszystko stwarza i On j wchłania w Siebie z powrotem; On - przenajwy sze TO.
17. To - wiatło
wiatło ci, mówi o Nim i ponad wszelki jest mrok; M dro ci jest i m dro ci
przedmiotem i jej celem, On, który w ka dym przebywa sercu.
18. Otom ci rzekł pokrótce o Polu, m dro ci i jej przedmiocie: gdy je zrozumie i pozna, ten który
Mnie miłuje, Mej boskiej dosi ga Istno ci.
19.
Wiedz, o Bharato, i rdze ycia jak i materii - Purusza i Prakriti - wieczne s i nie maj
pocz tku, a wszelkie przeobra enia i cechy w Przyrodzie pocz tek swój bior .
20.
Mówi si i działa i zmysłów naszych, oraz przyczyn i skutków ła cucha, Przyroda jest
sprawc ; za odczuwanie rado ci i bólu od Znawcy Pola pochodzi.
21.
Dusza w materi obleczona energii Przyrody u ywa; a uto samianie si jej z cechami
Przyrody jej wielokrotnych wciele , w promiennych lub mrocznych łonach, staje si przyczyn .
22. Za zwierzchnikiem i przyzwalaj cym wiadkiem, Tym, który działania Przyrody podtrzymuje
i jej u ywa, jest Przenajwy szy Pan, Duch, wzniosłym Władc zwany, gdy jest ciała tego
Mieszka cem.
23. Kto w pełni poznał t tajemnic Ducha i Przyrody z cechami jej i energiami, jakkolwiek yje
wolnym b dzie od narodzin ponownych.
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24.
Jedni przez rozmy lanie gł bokie Ducha w sobie przez ducha poznaj ; inni przez Jog
wiedzy wedle Sankhiji, jeszcze inni przez Jog czynu.
25. A ci, którzy sami o tych drogach Jogi nie wiedz , lecz słysz c od innych szczerze wielbi i
wedle wi tych post puj Ksi g, wznosz si równie ponad mier , te rady bior c za swój cel.
26. Wiedz, o najlepszy z Bharatów, i gdziekolwiek si rodzi jaki ruchomy lub nieruchomy twór,
ródłem jego jest zawsze Znawcy Pola z Polem zjednoczenie.
27. Kto w ka dym tworze widzi najwy szego Pana, Niezmiennego w zmiennym, Nie miertelnego
w miertelnym, ten zaprawd widzi prawdziwie.
28.
A kto Ducha obecno wsz dzie widzi jednako, ten Mu w sobie ni szej nie przeciwstawia
natury i najwznio lejsz ten osi ga Drog .
29. Kto poznał i wszelkie działanie w istocie jest Przyrody dziełem, a Duch od niego jest wolny i
ponad czynem jako wiadek trwa, ten zaprawd widzi prawdziwie.
30. A gdy pozna, e w Jednym ma ródło tworów rozlicznych istnienie, e z Jedynego wyłania
si wszystko, wówczas Brahmana dosi ga.
31.
Bez pocz tku b d c ni ko ca, wszelkich pozbawiony cech, wieczysty, niezmienny Duch,
cho w ciele zamieszkały nie działa, ani te działaniom podlega, o Kautnejo.
32.
Jak lotny wszechprzenikaj cy eter adnym wpływom nie mo e podlega , tak i Duch, który
ciało przenika, wolny od wszelkich pozostaje wpływów.
33.

Jak sło ce, co
opromienia.

wiat ten cały o wietla, tak Władca Pola, o Bharato, całe Pole

wiatłem

34.
Ten, kto patrzy okiem m dro ci i jasno widzi ró nic pomi dzy Polem a jego Znawc , kto
rozumie czym jest wyzwolenie si istot spod władztwa Materii, ten Najwy szego dosi ga.
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity - Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un ,
Cz
trzynasta, zwana:
JOG ODRÓ NIENIA POLA OD JEGO ZNAWCY.
PRZYPISKI DO ROZMOWY TRZYNASTEJ
Strofa 1 - W wielu wydaniach Gity pierwszy wiersz tego rozdziału wcale nie figuruje albo nie jest
numerowany; ma to swoj racj , gdy ksi ga ma zawiera 700 strof - szlok - a nie 701, zapewne była
ona dodana pó niej, ale teraz zawsze si j dla jasno ci wł cza, bez liczby wszak e.
Strofa 2 - Ard una, który usłyszał i przej ł si rad Szri Kriszny i ma nauczy si działa jako
narz dzie Woli Jedynej, pyta teraz o ró nic pomi dzy Prakriti - materi kosmiczn - a Purusz Duchem, lub energi ycia, czyli pomi dzy: "Polem" (kszetra), a Tym, który je poznaje (Kszetrad na).
W nast pnych sze ciu rozmowach Szri Kriszna mu to wykłada, powtarzaj c w nieco innej formie, z
wielu praktycznymi szczegółami, nauk któr przekazał ju był w skrócie syntetycznie w poprzednich
Rozmowach.
Strofa 3 - "Znawca Pola" inaczej "Mieszkaniec ciała", Duch, jest zwany te nieraz "Widzem" lub
" wiadkiem" bo niewzruszony czuwa nad ka dym ruchem na swych "Polach" - (oczywi cie termin
"pole" nie oznacza tylko fizycznego ciała, ale i wy sze przewodniki uczu , nami tno ci, my li itd.) włada nimi i rz dzi jakby z góry, Sam jest na wieki samostarczalny i samobytny - jako i Ojciec, b d c
Jego cz stk - i nic nie mo e mu by dodane ani uj te. Purusza - Duch ł czy si z Prakriti, dla
przejawienia tj. poznania i twórczo ci; a stopie jego władzy nad Przyrod wyra a na ile to
opanowanie ju zdobył i sw to samo z Najwy szym poznał.
Strofa 4 - "W filozoficznych rozprawach" to Brahmasutry, aforyzmy traktuj ce o naturze i
przejawieniach Brahmana. cisłe naukowe i metafizyczne przedstawienia prawd o Bogu i Jego
wszech wiecie mo na znale w Upaniszadach oraz Brahmasutrach; wszystkie one były pisane przez
m drców znaj cych prawa kosmiczne, tj. Riszich, biegłych w Brahma-widii, czyli nauce o Najwy szym
i Jego przejawieniach.
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Strofa 5 - W tłumaczeniu tej zwrotki id za uj ciem Szri Aurobindo, które jest najja niejsze. U
prapocz tków wiata - warunkiem jego zaistnienia - jest owa "jednorodna" tj. niepodzielna, nie
zró nicowana i jeszcze nie przejawiona Pra-energia, czasem zwana "Awiakta Maja", czasem "Dajwi
Prakriti", (dosłownie - ukryta nie przejawiona jeszcze Maja, pot ga stwórczej my li Jedynego) i
" wiatło Boga", czasem nazywa si j równie My l Bo ; z niej obiektywna ewolucja, tj. wyłania
si z niej i rozwija 5 elementarnych stanów pra-materii - nie fizycznej - makrokosmosu; z nich
subiektywna podmiotowa ewolucja tj. mikrokosmos - 10 zmysłów (5 organów poznania i 5 działania) i
jeden tj. umysł,
(czasem trzeba tłumaczy - dusza); Rozum czyli intuicyjne rozpoznawanie oraz samo wiadomo ,
czyli poczucie odr bnej osobowo ci "ja jestem ja" - Ahamkara; oraz 5 subtelnych przedmiotów
poznania zmysłowego, jak d wi k, barwa, dotyk, smak, zapach, zwanych tych zmysłów "pastwiskami",
czyli zakresem lub zasi giem ich działania.
Strofa 6 - wiadomo wielu tłumaczy raczej jako wra liwo , co wydaje mi si oddaj ce my l.
"Upór trwania" mo na równie nazwa "wol
ycia", która utrzymuje te wszystkie pierwiastki w
koordynacji i współdziałaniu. Dosłownie nie tyle przeobra enia ile "wypaczenia" lub "zniekształcenia"
pola. Niejednego czytelnika mo e zdziwi , e Rozum (Buddhi)intuicyjne, duchem przepromieniowane
rozpoznawanie, jest tu zaliczane do "Pola"; id c za ezoterycznym, a nie przeci tnym hinduskim
tłumaczeniem, uwa a si Buddhi za pierwiastek " e ski", przyjmuj cy pot g Atmy, najwy szego
ducha i wyra aj cy j jako m dro -miło (pierwiastek Chrystusowy, 2-giej Osoby Trójcy), jest to
jakby "czara" - w. Graal - dla pot gi samobytnego Ducha. "Nie zadawanie bólu" - Ahimsa.
Strofa 7 - "Cze dla Guru" to nie tylko cze dla Nauczyciela duchowego w ludzkim kształcie,
który jest dla ucznia przedstawicielem boskiej m dro ci oraz jej przewodnikiem i "duchow matk ", ale
i w stosunku do "boskiego mistrza" w nas samych tj. głosu Ducha wewn trz.
Strofa 9 - Nie chodzi tu o oboj tno i o brak miło ci; "uto samianie si " jest tu u yte w znaczeniu
nami tnego i wył cznego "trzymania si , czepiania si " prawie niewolniczego. Syn jest najdro sz na
ziemi istot dla Hindusa, nie tylko jako przedłu enie rodu, ale i pomoc w osi gni ciu "raju" (nieba Swarga) po mierci, przez rytuał po miertny, który on jedynie odpowiednio mo e sprawowa .
Strofa 10 - "Upodobanie do samotnych ustroni" - niektórzy tłumacze dodaj : "a czystych
atmosfer "; chodzi nie tylko o zwykł czysto otoczenia, ale i tzw. "magnetyczn ", któr zakłócaj
wyziewy wszelkich gnij cych i nie "Satwicznych" substancji; za takie uwa a si mi so, alkohol, wiele
lekarstw, opium itp. jak i blisko ludzi o niskich nami tno ciach, co zawsze zatruwa i zanieczyszcza
atmosfer , utrudniaj c, a nieraz uniemo liwiaj c praktykowanie skupienia i Jogi. Znam niejednego
Europejczyka, który stawał si bez niczyich namów jaroszem przy pierwszych krokach w Jodze, ale i
własnym do wiadczeniem si przekonywał, e w pewnych okresach wicze otoczenie gwarnych
miast i tłumu było nie do zniesienia.
Strofa 11 - "Wiedzy o Najwy szym" tu - Adhiatma.
Strofa 12 - Sat i A-sat.
Strofa 14 - Energii Przyrody - Gun Prakriti, a Sam jest ponad nimi, od nich niezale ny i przez nie
"nie dotkni ty".
Strofa 16 - Dosłownie byłoby: "On j rodzi i On połyka z powrotem"; obrazowe słowo "połyka" jest
nieraz u ywane w religijnej literaturze hinduskiej.
Strofa 17 - " wiatło
Upaniszadach.
Strofa 18 - Istno

przebywa w sercu istoty ka dej", wyra enie to wci

powtarza si

w

- Bhawa, patrz poprzednie Rozmowy.

Strofa 19 - Cechy to - Guny; Dusza i Przyroda - Purusza i Prakriti, s to tylko dwie postacie
odwiecznego, niesko czonego Brahmana; s jakby Jego wy sz i ni sz natur . Prakriti nazywa si
odwieczn e sk pot g , a Purusz odwieczn m sk (Sziwa-Szakti), a wszech wiat jest tworem
przeplatania si i wzajemnego oddziaływania tej dwójni; obrazowo i symbolicznie nazywanej "zabaw "
- Lila - tych najpierwszych boskich "dwojga".
Strofa 21 - "Dusza" - Purusza; "energie Przyrody" - Guny Prakriti; zamiast "u ywa" byłoby mo e
ci lej "kosztuje", bo jest w tym element jakby przyjemno ci poznawczej.
Strofa 22 - "Zwierzchnik, wiadek" - to Paramatman, za gdy w ciele przebywa jako jego
"Mieszkaniec", zwany "najwy szym Purusz " (Purusza paraha). Ró ni tłumacze ró nie t zwrotk
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interpretuj , jedni podkre laj tylko i jest to "Przenajwy szy" tj. Paramatman; drudzy, do których ja si
przył czam, rozumiej i ten e Paramatman gdy jest ciała ludzkiego o ywiaj cym Duchem "Mieszka cem", nazywa si najwy szym Purusz .
Strofa 23 - Purusza i Prakriti. Poznanie ich odr bno ci i wzajemnego stosunku jest tre ci
najgł bszej wiedzy, człowiek który ja zdobywa uwalnia si tym samym od niewiedzy, a wi c
wznosi si "ponad" dobro i zło i wszelkie ich skutki i jednoczy si z Najwy szym.
Strofa 24 - System filozoficzny Sankhii uwa a Prakriti i purusz za dwa całkowicie ró ne
pierwiastki, w przeciwie stwie do wadanty, która uwa a je oba za emanacj i wyraz Jedynego
Brahmana.
Strofa 26 - "Znawca Pola i Pole" (kszetra i kszetrad na) s jednoznaczne z "Purusza i Prakriti" Duch i Przyroda.
Strofa 31 - Paramatman - dosłownie: "nie podlega skalaniu przez działanie".
Strofa 32 - eter kosmiczny - Akasza.
Strofa 34 - tłumacz tu - "spod władztwa Materii", a nie Prakriti, cho to jest pod pewnym
wzgl dem jednoznaczne, gdy w oryginale jest słowo "bhuta-prakriti", a słowo Bhuta podkre la
elementy fizyczne, ywioły fizyczne.
ROZMOWA CZTERNASTA
Pan rzecze:
1.
Znów wyło
ci wzniosł nauk , ze wszystkich nauk najlepsz , któr
m drców osi gn ło tu doskonało najwy sz .

poznawszy wielu

2.
Kto zagł biaj c si w t m dro w M Istno wst puje, ten na ziemi wi cej nie wraca,
nawet w nowy Stworzenia Dzie , ani te pokój jego zakłóca Noc - wszech wiata zniszczenie.
3.
Pramateria przedwieczna jest łonem Moim, Nasienie ycia w ni rzucam, st d, o Bharato,
wszechistnie pocz cie.
4.
Z jakiegokolwiek łona ywe pochodz istoty, wiedz o synu Kunti, i
przedwieczna jest ich macierzystym łonem, a JA - Rodzicem.

Pramateria

5.
Trzy s nieodł czne od Przyrody, przyrodzone jej cechy: Harmonia lub rytm, Ruchliwo
Bezwład; one to, o pot nie zbrojny, wi
w ciele jego nie miertelnego Mieszka ca.

i

6.
Z tych Harmonia, z natury swej nieskalana i wietlista jasno ci i zdrowiem darzy, o
Ard uno bezgrzeszny, a wi e dusz przywi zaniem do wiedzy i szcz cia rozkosz .
7.
Ruchliwo o Kauntejo, z natury swej nami tn
dz ycia rodzi i za przedmiotami pogo
gor czkow , a wi e dusz niepowstrzyman działania potrzeb .
8.
Natomiast Bezwład, wiedz o Bharato, i z ciemnoty si rodzi i wszystkie dusze najbardziej
za lepia; wi zy niedbalstwa i oci ałej narzuca gnu no ci.
9.
Harmonia przywi zuje do rado ci i szcz cia; ruchliwo
do nieustannego działania;
Bezwład całunem ci kim m dro przysłaniaj c w wi zach ospałej trzyma oboj tno ci.
10.
Raz, o Bharato, Harmonia przewa a nad Ruchliwo ci i Bezwładem bior c gór ; raz
Ruchliwo gdy Harmoni i Bezwład pokona; to znów Bezwład, gdy Harmoni i Ruchliwo przytłoczy.
11. Gdy wiatło m dro ci promieniuje od wewn trz przez wszystkie zmysłów wyloty, mo na by
pewnym i Harmonia wzrasta w człowieku.
12. Gdy chciwo , zachłanno , gor czkowa działalno i niepokój wzmagaj si w jego naturze
oznacza to, o najlepszy z Bharatów, i w nim cecha Ruchliwo ci przewa a.
13. A gdy ciemnota, zastój, oboj tno i niedbalstwo, a tak e za lepienie wzrastaj - znaczy to,
o rado ci Kaurawów, i Bezwład bierze w nim gór .
14. Je li w chwili mierci Harmonia w duszy przewa a, natenczas wznosi si ona w wietliste i
nieskalane sfery m drców, którzy prawa wszech wiatów poznali.
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15. Je li człowiek umiera gdy w nim Ruchliwo przewa a tedy ponownie si rodzi w ród tych,
którzy s działaniem zwi zani; a odchodz c w Bezwładu niewoli ponowne narodziny w łonach
ciemnych i bezrozumnych znajduje.
16. Powiadaj i skutek czynów prawych jest czysty i pełen Harmonii; cierpienie jest zaprawd
nami tnego działania plonem, a za lepienie - gnu nego.
17. Z Harmonii rodzi si m dro
z Bezwładu powstaj .

; z Ruchliwo ci - chciwo

; a niedbalstwo, ciemnota i bierno

18.
Ludzie yj cy Harmoni wznosz si wzwy ; nami tnie ruchliwi w rednich przebywaj
sferach, za gnu ni i oci ali opadaj w dół, ci arem najni szych poci gni ci cech.
19. Gdy wiadek, ciała Mieszkaniec, przejrzy i pozna i sprawcami wszystkich w wiecie działa
s energie Przyrody, gdy ujrzy ponad nimi TEGO, który jest Najwy szy i od wszelkich cech wolny,
wówczas w M Istno wst puje.
20.
A gdy si wzniesie ponad energie Przyrody - z których wszystkie kształty powstały natenczas wolny od narodzin i mierci, staro ci, udr ki, choroby, nie miertelno zdobywa.
Ard una pyta:
21.
Jak pozna człowieka, który si wzniósł ponad tych trzech Gun działania, o Panie? Jak
poczyna on sobie i jak si od nich uniezale nia?
Błogosławiony Pan rzecze:
22. Ten, o Pandawo, który przed działaniem adnej z trzech si nie wzdraga gdy go nawiedz ,
ani za nimi nie t skni gdy go opuszcz ;
23.
kto trwa jako bezstronny wiadek, niewzruszony przez tych energii gr , kto widz c ich w
sobie działanie mówi: "to jeno energii Przyrody ruch" i spokojny jakby na uboczu stoi;
24. kto w rado ci jest równy i w cierpieniu, nieugi ty w Sobie; kto grudk ziemi, kamie i złoto w
równej ma cenie, a kochanych i nie miłych tak samo traktuje; stały, mocny, niezmienny w ród pochwał
jak i pot pie ,
25.
w ród czci i niesławy; dla przyjaciół i wrogów jednaki; kto wszelkich osobistych zaniechał
przedsi wzi i w ciszy wewn trznej niewzruszony trwa, o tym rzec mo na i wzniósł si ponad trzech
energii działanie.
26.
I ten, który jest Mnie wył cznie oddany i słu y Mi Jog miło ci i czci, wznosi si równie
ponad cechy wsze i staje si godzien w Brahmana pogr y .
27.
Albowiem Jam jest zaiste Brahmana Przybytkiem i nie miertelno ci odwieczn
pradawnego prawa i niesko czonej szcz liwo ci ródłem.

Krynic ,

Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity - Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un ,
Cz
Czternasta zwana:
JOG OSWOBODZENIA SI OD TRZECH GUN.
PRZYPISKI DO ROZMOWY CZTERNASTEJ
Strofa 1 - "Z nauk najlepsz ", bo odró nienie Przyrody i jej działa od Ducha, jest uwa ane za
nieodzowne dla poznawania i zjednoczenia si z Najwy szym, dlatego nauka, która tego
rozpoznawania uczy nazywana jest tu najlepsz lub najwy sz . "M drców" - dosłownie: Muni tj. ci,
którzy składaj lub milczenia; ale u ywa si te jako tytułu.
Strofa 2 - Mowa o olbrzymich okresach, cyklach kosmicznych - Manwantara i Pralaja.
Strofa 3 - "Pramateria przedwieczna" lub "Mahat-Bramha (nie Brahman) to owa najpierwsza,
"dziewicza", nie zró nicowana pramateria, posta przejawienia Niesko czonego Brahmana w
"sko czono ci", Bramhy-stwórcy - którego jest "my l ". ON wi c jest Rodzicem, a zarazem Macierz
wszech wiata; "materi ", substancj z której si tworz wszelkie kształty, od najsubtelniejszych do
fizycznych, a zarazem "nasieniem ycia", Ducha (Ide Platona - archetypem) Prawzorem wszystkiego
cokolwiek ma zaistnie we wszech wiecie. Jako Pra-Macierz jest Przyrod , pramateri ; jako Wszech-
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duch - Energi , wiadom , twórcz , niesko czon , samo-ograniczaj c si dla stworzenia wiata
sko czonego, poprzez sw przejawion posta - Iszwary, Boga, działaj cego zawsze w Trójcy.
Strofa 5 - Cecha Przyrody - Guny Prakriti, odbicie w niej trójcy Ducha: to Satwa - Harmonia,
równowaga, rytm, wietlisto , nazywa si j równie dobroci , prawo ci itp. Rad as - ruchliwo ,
zawsze z odcieniem nami tnym; Tamas - bezwład oci ało , gnu no ; podaj tylko par znacze ,
jest ich o wiele wi cej, obszerne wyja nienie na ko cu ksi ki.
Strofa 11 - Uwa a si w Hinduizmie i wi to , czysto
moc duchowa - osi gni cia Jogi, i
wewn trznego trudu - promieniuj niemal widzialnie przez wszystkie zmysły, otaczaj c aureol
wietlist nie tylko głow , ale całego człowieka.
Strofa 12 - Dosłownie byłoby mo e: wszelka rzutuj ca si na zewn trz, w pewnym nami tnym
napi ciu energia - to Rad as.
Strofa 15 - Tj. dusz przyci gni ta jest w nast pnym wcieleniu do rodziny ludzi n dznych i niskich,
o nierozwini tej inteligencji; nie oznacza to jednak bynajmniej mo liwo ci u ycia przez dusz ludzk
ciała zwierz cego, jak to niektórzy - bardzo ograniczeni interpretatorzy - dot d w Indii rozumiej .
Strofa 16 - Cierpienie zawodu, niezadowolenia, utraty, rozczarowa ; nie ma innej drogi
oswobodzenia i uniezale nienia si od nich jak przez zmian motywu działania, z interesownego na
bezinteresowny, z egoistycznego na bezosobisty.
Strofa 18 - W "sferach rednich" tj. tych gdzie gwałtowne przyjemno ci i rozkosze oraz
zmartwienia nast puj po sobie w nieustannej ci gło ci, rzucaj c człowieka jakby z chłodu w ar;
gdzie niespokojne wzruszenia wci nim miotaj , a on nie wyobra a sobie ycia bez nich, bo czuje, e
yje tylko w ród tych "dwójni przeciwie stw", a obawia si
miertelnie ustania ich, braku wra e ,
wielkiego spokoju sfery ducha, jest on dla tych natur - "bez- yciem".
Strofa 20 - Nie chodzi tu o nie miertelno Duszy po mierci fizycznego ciała, ta jest udziałem
wszystkich; pierwiastek ycia nie ginie ze mierci ciała, nawet zwierz cia; chodzi tu o hinduskie
poj cie wyzwolenia (odpowiadaj ce chrze cija skiemu poj ciu zbawienia) tj. zjednoczenia z Duchem
Najwy szym, zwane Moksza, Mukti, urzeczywistnieniem Ducha, albo Prawdy.
Strofa 22 - Tj. nie obawia si ani niespokojnego nastroju, przykro ci, czy te wysiłku działania, lub
zbyt silnych bod ców z zewn trz, ani przyt pienia my li, uczu czy wra liwo ci nerwowej; ani te
t skni za stanem błogim harmonii i rado ci gdy ten go opuszcza. A owe stany oschło ci wewn trznej
oboj tno ci s uwa ane w yciu duchowym za najtrudniejsze do zniesienia bez chwili "zat sknienia"
do " ywo ci" wewn trznej, pi kna, natchnienia itd. Nie chcie uchyli si od cierpienia gdy przychodzi,
nie pragn rado ci gdy jej nie ma, a cho by przedłu enia jej gdy ju , ju zdaje si odchodzi , jest
trudne, wyra a wła nie rzadk cech Sattwy.
Strofa 24 - Oboj tno zupełna na wszystkie dobra materialne jest uwa ana za nieodzown w
Jodze, a jeszcze bardziej na zdania, opinie lub czyny - obelgi lub odwrotnie cze i wysławianie innych wzgl dem nas. Uwa a si w Indiach i to ostatnie jest najtrudniejsze i najrzadsza.
ROZMOWA PI TNASTA
Pan rzekł:
1.
Drzewo Aswtta korzeniem z Wiecznego wyrasta, konarami w dół ku ziemi rozszerza,
niezniszczalnym je mieni ; li cie jego - to hymny Wedy. Kto o tym wie jest Wed znawc .
2.
W gór i w dół rozpo cieraj si jego gał zie, energiami Przyrody ywione; p dy jego to
zmysłów przedmioty, a wtórne korzenie, co w dół si spuszczaj , to pragnienia, rodz ce wi zy nie
ko cz cych si działa w tym wiecie człowieka.
3.
St d patrz , od dołu, nie poznasz kształtu ni ródła, ni celu ani gleby, z której korze
wyrasta; lecz gdy ci zdołasz to mocno zakorzenione drzewo hartowanym mieczem wyrzeczenia,
4.
natenczas ku tej wzniosłej zwrócisz si
cie ynie, z której nie wraca si wi cej, mówi c:
tylko w Odwiecznym Duchu, Praojcu człowieka szukam ostoi, w Nim, który jest krynic pierwotnej
Energii potoku i ku działaniu najpierwszego impulsu.
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5.
Kto jest wolny od ułudy, kto grzech egoistycznych pokonał przywi za i pragnie si wyzbył,
a ponad wszystkie dwójnie - tak rado ci jak i cierpienia - si wzniósł i stale trwa w Duchu najwy szym
skupiony, ten ow górn kroczy cie yn - w TO.
6.
Ni sło ce Tam nie wieci, ni ksi yc, ni ogie ; kto tam zaszedł nie powraca tu wi cej;
bowiem ten ci jest Mój najwznio lejszy Przybytek.
7.
Wieczysta cz stka Mej własnej Istoty staje si w krainie istot ywych indywidualnym,
nie miertelnym Duchem, który w materi spowity przyci ga pi
zmysłowych władz i umysł jako
szósty.
8.
Gdy Duch - ów Władca ciała - przyobleka ciało i gdy je porzuca, zgarnia te zmysłów
subtelne władze i unosi ze sob , jak wiatr co zapach wonnego unosi kwiecia.
9.
Ukryty w oku, uchu, dotyku, smaku, w chu i umy le, poprzez nie z przedmiotami
zewn trznego wiata si styka i wra enia odbiera.
10. Ludzie za lepieni nie widz GO, gdy w ciele trwa, lub gdy odchodzi, czy te do wiadczenia
zbiera, energiami Przyrody porwany, lecz ci co wzrok m dro ci maj widz GO jasno.
11. Ci, którzy szczerze trudz si w Jodze widz Go w sobie i w duszy człowieka; lecz ludzie o
nierozwini tym rozpoznawaniu dojrze Go nie mog , pomimo usiłowa .
12. Wiedz i wspaniało
blasku i aru ognia wspaniało
13.
yciodajn
ywotnymi soki.

Energi

14.
Jako Ogie
ycia w
czworaki pokarm w nich trawi .

wiatło ci sło ca - co cały wiat opromienia - Moj jest i ksi
- Moimi s .
przenikaj c gleb , wszystkie karmi

ycowego

istoty; a ro liny poj

Somy

ywych organizmach trwam, a podsycany wdechem i wydechem

15. Jam jest w ka dym sercu obecny; pami i wiedza ode Mnie s , zarówno jak ich brak. Jam
wi tych Ksi g tre ci i Tym, co jest ich i wszelkiej m dro ci i wiedzy celem; Jam te jest Znawc
Wed i twórc Wedanty.
16. Energia ycia w dwojakiej - zmiennej i niezmiennej - objawia si postaci; istnie wszystkich
niezliczono - to jej zmienna posta ; za to, co rdzeniem ich jest i tre ci - niezniszczalnym zowi .
17.
Lecz ró n od nich obu jest inna, najwznio lejsza i wszystko przewy szaj ca Energia Duchem Przenajwy szym zwana; Władca odwieczny i niewzruszony, który trzy wiaty podtrzymuje i
ywi i całe przenika istnienie.
18. Jako, e Ja nad zmienne si wznosz i ponad niezmiennym niepomiernie góruj , przeto w
Ksi gach i w wiecie zw Mnie - Duchem Przenajwy szym.
19.
Kto wolny od wszystkich złud, jako Przenajwy szego Ducha Mnie zna, ten poznał ju
wszystko, o Bharato, i Mnie jednego cała sw istot wielbi.
20. Otom najtajemniejsz ze wszystkich objawił ci nauk , o Ard uno bezgrzeszny; kto j poznał,
o wieconym zostaje i ko czy swe na ziemi zadanie, o Bharato.
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity, Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un
Cz
pi tnasta, zwana:
JOG ZJEDNOCZENIA Z PRZENAJWY SZYM DUCHEM.
PRZYPISKI DO ROZMOWY PI TNASTEJ
Strofa 1 - Drzewo Aswatta jest uwa ane od bardzo staro ytnych czasów za symbol zjawy
kosmicznej, wszech ycia, które pocz tek swój bierze w najwy szym Brahmanie, a w widzialno
rozprzestrzenia si jako makrokosmos tj. cały zmysłami postrzegany wiat. Symbolizuje ono równie i
mikrokosmos tj. wiat człowieka, jego przywi za i nami tno ci, wi
cych go z zewn trzno cia, st d
mo e by " ci te" gdy t sknota ku Duchowi jest do mocna. Wedy zdaj si w tym wierszu oznacza
raczej liczb pojedyncz , w znaczeniu - "hymny o Prawdzie", innymi słowy - "zjawiska przyrody to
hymny o Prawdzie"; bo kto rozgał zienia makrokosmosu bada, a wie, e s one jeno przejawem
Jedynego, ten poznaje Prawd o całokształcie przejawionego wiata i staje si "Wed znawc ". Bo
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Weda - to Prawda, a Wedy to ksi gi, które o niej, objawionej, wedle Hinduizmu - mówi . Ró ni
tłumacze daj ró ne interpretacje.
Strofa 2 - Guny Prakriti tłumacz raz jako "cechy" raz "energie", zale nie od kontekstu. Pragnienia
i po dania przedmiotów rodz zwi zek z nimi, ruch i wysiłek aby je zdoby , a wszelkie działanie
przynosi swe skutki i tak si tworzy ła cuch przyczyn i skutków, który stanowi wi zy i niewol .
Strofa 3 - Wyrzeczenie si plonów działa a nawet wszelkiego ic pragnienia, czyli "wolno
pragnie ".
Strofa 4 - " cie yna" sanskryckie - padam i "Przybytek" w wierszu 6-tym zdaj
jednoznaczne. "Odwieczny Duch" - Purusza.

si

od
by

Strofa 5 - Tu Adhi-atma.
Strofa 7 - "Indywidualny nie miertelny Duch" - D iwa, czyli jednostka wiadomo ci. Poj cie i
Duch ludzki jest nie tylko "na obraz i podobie stwo" Boga, lecz jest Jego niesko czonej Istno ci yw ,
organiczn cz stk , jak iskra- ognia, kropla - oceanu, a oł d cz stk d bu, z wszystkimi jego
cechami w stanie potencjalnym, w ukryciu, jest podstaw filozofii hinduskiej, kamieniem w gielnym
całego wiatopogl du. Najwy szy system filozoficzny - Adwaita Wedanta stwierdza to samo Ducha
- Atma - Boga i człowieka, a nie tylko podobie stwo. Wedle filozofii i fizjologii hinduskiej narz dy
zmysłów nie s
ródłem postrzega zmysłowych, a jedynie tych postrzega narz dziem i
przewodnikiem. Zdolno
postrze e zmysłowych jest władz Duszy (D iwa), a formy jakie
przybieraj - d wi k, barwa, zapach itd. - s wyrazem pot gi twórczej Ducha, który wci od nowa
tworzy wiat, pozornie obiektywny, w którym Dusza yje i uwa a go, w swej niewiedzy, za całkowicie
zewn trzny.
Strofa 8 - Wyja nia poprzedni przypisek; tj. unosi ze sob
zmysłowych, oraz do wiadczenia t drog zdobyte.

subteln

zdolno

postrzega

Strofa 12 - W jednej z ksi g wyja niaj cej symbole, mówi si i ogie symbolizuje Bhur tj. wiat
fizyczny; za ksi yc - chmury; Waju bóg wiatru - wiat uczu , wzrusze tzw. astralny (Bhuear); a
sło ce - (Swar lub Suar) wiat my li; jest to tradycyjna symbolika. Patrz strofa 6.
Strofa 13 - " yciodajna energia" - Od as; zdaje si i jest to energia magnetyczna, gdy w Jodze
mówi si o niej jako o promieniuj cej od pewnych ludzi na otoczenie i wywieraj cej na nich nie raz
wi kszy wpływ ni słowa, np. u mówców i wykładowców; jest to dziwna odmiana energii ywotnej,
Prany, która cz sto decyduje o powodzeniu, "szcz ciu do ludzi" itp. Jarzyny posiadaj wi cej Od as
tj. magnetyzmu, a owoce wi cej elektrycznej energii, wedle hinduskich bada . Soma - napój mistyczny,
u ywany do nabo e stw, ale w tym wypadku znaczenie ma inne, niektórzy tłumacz "płynne wiatło
ksi yca"; wedle tradycji hinduskiej ro liny potrzebuj nie tylko wiatła słonecznego ale i
ksi ycowego dla wzrostu i wytwarzania soków, to "soczyste wiatło ksi ycowe" Soma jest ich
napojem.
Strofa 14 - "Ogie
ycia" - "Wiszwanara" - to siła ywotna - Prana - w jej funkcji specjalnej
trawienia pokarmu; a e przyswajanie Prany - słonecznej energii przystosowanej do organizmu
człowieka - zale y głównie od oddechu, oddechem wiec mo na regulowa trawienie, które jest od
niego o wiele bardziej bezpo rednio zale ne ani eli nauka zachodnia przypuszcza. "Czworaki
pokarm": to, to co si uje, ssie, li e i pije. Szri Aurobindo podkre la tu i bosko jest zarazem dusz
materii, dusz ycia i dusz ponad my lowej wiatło ci.
Strofa 16 - "Energia ycia" lub "Dusza Przyrody" tj. Purusza, który objawia si w tej dwoistej
postaci: zmiennej w Przyrodzie, mo na j nazwa "osobow ", czynn , przetwarzaj c si nieustannie,
ta jest ni sza; druga jest górna, cicha, niezniszczalna i niezmienna, a przecie b d ca przyczyn i
impulsem ycia pierwszej, t nazywa si "akszara" (a - "kszara" pierwsz ), na niej wszystko jest
"umocowane". Ale w tym wierszu jest słowo "Kutasta:, nie przetłumaczalne,
jeden z tłumaczy nazywa to: "osi szczytu niebios", a symbol wyra a najwy sz , niewzruszon
bosk
wiadomo .
Strofa 17 - "Duch Przenajwy szy" - Puruszottama lub Paramatman, który ponad przejawieniem
trwa, a przecie jest jego pra ródłem i pra yciem. Trzeba dobrze postudiowa ró ne interpretacje Gity,
by zda sobie dokładnie spraw z tych subtelnych odmian jakie filozofia nadaje Najwy szemu; dla
polskiego czytelnika to mo e nie jest konieczne, niech zauwa y tylko jak wci
wszystkie postacie
przejawione bóstwa, z Jedynego wypływaj i w Jedynym wła ciwie wci
trwaj korzeniem, jak i
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Duchy i dusze ludzkie i dusza Przyrody i Anioły i wszechistnienie, s z Niego i w Nim, bo ON jeden
jest, przejawiaj cy Sw niepoj t Jedno w mnogo ci istnie i postaci.
ROZMOWA SZESNASTA
Pan rzecze:
1.
Nieustraszono , czysto i harmonia ycia, stało w jodze m dro ci, hojno w darach
miłosierdzia, samoopanowanie, ofiary, zgł bianie Ksi g wi tych, gor cy wysiłek wewn trzny (Tapaas)
oraz prawo ;
2.
nieprzyczynianie nikomu cierpienia, wierno prawdzie, brak chytro ci i gniewu, skromno ,
spokój,
równowaga,
wyrozumiało ,
wyrzeczenie,
brak
sk pstwa
i
lekkomy lno ci,
wszechwspółczucie, łagodno ;
3.
moc, przebaczenie, wytrzymało , m stwo i hart, czysto serca, brak zazdro ci i pychy;
oto, o Bharato, wrodzone cechy człowieka, który z natur uduchowion przychodzi na ten wiat.
4.
Obłuda, zuchwało , pycha, pró no i zarozumiało , zło , brutalno
Bharato, wła ciwo ci tych, co si rodz z najni szej natury przewag .

i bezrozum - oto, o

5.
Szlachetne cechy ku wyzwoleniu wiod , niskie i n dzne - niewol gotuj . Lecz nie smu si
Ard uno, ty bowiem od urodzenia szlachetn obdarzony natur .
6.
Dwa rodzaje istot ywych na tym wiecie istniej : jedne o naturze wietlistej, inne o
mrocznej naturze; o pierwszych mówiłem ci ju , o Parto, teraz usłysz o drugich ode Mnie.
7.
Ludzie o nikczemnej i mrocznej naturze nie wiedz czym jest prawy czyn, ni słuszne
wyrzeczenie; bez wstydu s , bez prawdy, bez godno ci, nawet post powa godziwie nie umiej .
8.
Twierdz : "nie ma Prawdy, ni Boga, wiat ten bez celu istnieje, adne moralne nie rz dzi
nim prawo, z przypadku powstał, z elementów zł czenia, z chuci si zrodził".
9.
Widz c tak wszystko na opak, ci bezrozumni gubi swe dusze; dzikich, okrutnych
dopuszczaj c si czynów, staj c si sił niszcz c , na zgub wiata działaj .
10. Zuchwali, nieugaszon owładni ci dz , upojeni pró no ci i pych , za lepie cy ci trwaj w
fałszu i bł dzie i z nieczystych działaj pobudek.
11.
W
dzach i u yciu widz c jedyny swój cel, oddaj si
r cym troskom i zabiegom, a do ostatniej chwili swego ywota.
12.
Niewolnicy chciwo ci, przez chu i zło
ku zmysłów uciesze, nieprawnie gromadz
13. i mówi : "otom dzi zdobył t rzecz po
chc posi
ich wi cej;

nieposkromionej za nim pogoni,

trawieni, uczciwo

lekko sobie wa

c, bogactwa

dan , jutro zdob d now ; dzi dóbr mam tyle, jutro

14.
dzi tego pokonałem wroga, jutro unicestwi
doskonały, szcz liwy;

innych; jam pan i władca, silny, pot

15.
jam mo ny, wietny, wysoko postawiony, któ mi dorówna? B d
rozrzucał jałmu n i b d u ywał". Tak oto, omamieni głupstwem,
16.
uwiedzeni kł bowiskiem my li, w sie bł du schwytani, z
oddani, spadaj w nieczyste piekło własnej zło ci.

ny,

hojne składał ofiary,

dz zaspokajaniu niepodzielnie

17.
Pełni samouwielbienia, zaci to ci i pychy, pijani zbytkiem, obłudnie - tylko z pró no ci składaj ofiary, wbrew Ksi g wi tych przepisom.
18.
Przez egoizm i poczucie swej siły op tani, powodowani swych gniewów i chuci
gwałtowno ci , a zapalczywym uniesieni zuchwalstwem, gardz Mn w sobie samych i w innych.
19.
Tych nienawistnych, m ciwych, okrutnych, najnikczemniejszych spo ród ludzi, w coraz to
bardziej mroczne rzucam Ja łona.
20.
W ciemnych, najpodlejszych uwi zieni łonach, w ka dym yciu coraz bardziej za lepieni
bł dem, Mnie nie s w stanie zobaczy i na samo dno otchłani spadaj .
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21.
Trzy s piekieł tych bramy, ku zatraceniu duszy wiod ce: chciwo
niech e tych trzech wystrzegaj si ludzie.

, nienawi

i chu ;

22. Dopiero gdy od tych ciemno ci bram uwolni si człowiek, mo e dobro swej duszy zgotowa ,
o synu Kunti i ku Drodze najwy szej si zwróci .
23.
Lecz ten, który Ksi g wi tych wskazówki odrzuca i niewolnie idzie za swych
samolubnych impulsem, szcz cia nie osi gnie, ni doskonało ci, ani te najwy szego Celu.

dz

24.
Niech e wiec Ksi gi wi te słu ci wskazaniem co czyni nale y, a czego unika ; znaj c
Pism wi tych nauki, działaj w tym wiecie, Ard uno.
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity, Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un
Cz
Szesnasta, zwana:
JOG ODRÓ NIENIA BOSKICH OD DEMONICZNYCH CECH.
PRZYPISKI DO ROZMOWY SZESNASTEJ
Strofa 1 - "Gor cy wysiłek wewn trzny" - Tapas.
Strofa 2 - nie przyczynianie nikomu cierpienia - Ahimsa. Wyrzeczenie wszelkich plonów i
rezultatów działa i prac, a nawet samego pragnienia aby widzie chocia swojej pracy czy trudu
wyniki, jak u yteczno jej itp.
Strofa 3 - "Natura uduchowiona" dosłownie byłoby spolszczaj c słowo Sattwa (harmonia, jasno
dobro itd.) "satwiczna" tj. w pełni zharmonizowana.

,

Strofa 4 - Najni sza natura tj. tamasowa, o cechach bezwładu, ciemnoty, gnu no ci itd. czyli z
cechami Asurów. A "szlachetne cechy" w nast pnej zwrotce to Dewów, wietlistych natura.
Strofa 6 - Dosłownie o Dewaicznej lub anielskiej naturze, w znaczeniu przewagi harmonii,
duchowo ci, wietlisto ci; jak "mrocznej" o naturze "demonów, Asurów" tj. duchów ciemnych. Ale
poj cie hinduskie "demon", A-sura, tj. nie-dewa lub "przeciw-dewa", nie pokrywa si zupełnie z
chrze cija skim poj ciem szatana czy diabła; uwa a si i siły Asurów tak e "pchaj " ewolucj , maj
sw wyra n rol wyznaczona im przez Najwy szego na czas Manwantary; obrazowo przedstawia si
i pchaj o rydwanu ewolucji pozornie z odwrotnej strony ni Dewy, ale wła ciwie pomagaj ruchowi.
Tote nie u ywam słowa "szata skie", by nie paczy mimo woli hinduskich poj . Jednak według
opisu tej najnikczemniejszej natury mo na by ja nazwa "op tan " lub wyra aj c szata sko ,
co my widzieli w niedawnej historii.
Strofa 18 - "Mn " tj. Bogiem w sobie i w innych ludziach.
ROZMOWA SIEDEMNASTA
Ard una mówi:
1.
A je li człowiek cze z gł bok oddaj wiar i ofiary składa, lecz odrzuca Ksi g wi tych
wskazówki, powiedz mi, o Kriszno, w jakim b dzie on stanie, pełnym harmonii, nami tno ci czy
ciemnoty?
Pan rzecze:
2.
Wrodzona wiara ludzi, z ich własnej płyn ca natury, trojakiego bywa rodzaju, zale nie od
cechy jaka w niej przewa a: harmonii, nami tno ci czy te ciemnoty. Posłuchaj o tych odmianach.
3.
Wiara ka dego człowieka jest jego rdzennej natury wyrazem, o Bharato. Wiara o człowieku
stanowi; jak jest wiara jego - takim jest on sam.
4.
Ludzie czy ci i pełni harmonii wietlistych wielbi ; nami tni - cze
oddaj tytanom,
geniuszom, Jakszasom; za ciemni - duszom zmarłych i niezliczonym rzeszom Pot g Przyrody ofiary
składaj .
5.
Ludzie, którzy si ascetycznym, zbyt surowym oddaj praktykom, przez Ksi gi wi te nie
zalecanym zgoła, pełni samolubstwa, obłudy i pró no ci, a dz powodowani,
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6.
ci my lowo niedojrzali, ludzie którzy gwałt i udr ki zadaj nie tylko elementom co w skład ich
ciała wchodz , ale i Mnie, który je przenikam, wiedz, i mroczni s w swych poczynaniach.
7.
Nawet strawa, która wszystkim jest miła, jak równie ofiary, wysiłki wewn trzne i dary
miłosierdzia, te trojakiego bywaj rodzaju; posłuchaj o ich odmianach, o Ard uno.
8.
Ludzie zharmonizowani lubi instynktownie to, co wzmaga ich siły ywotne, odporno i
j drno organizmu, co my low i fizyczn zasila energi , co zdrowie, rado
ycia i pogod zwi ksza,
a wi c pokarm soczysty, lekki, o łagodnym i przyjemnym smaku.
9.
Niespokojni i nami tni upodobanie znajduj w pokarmach kwa nych, słonych, gorzkich,
lubi tez ostre i podniecaj ce przyprawy; lecz te niedomaga , chorób i cierpie staj si przyczyn .
10.
Za ludzie gnu ni i niemrawi do nie wie ych, st chłych, psuj cych si , nadgniłych potraw
niezdrowe maj upodobanie, a nieraz nawet nieczyste, po innych pozostałe spo ywaj resztki.
11.
Ofiara bezosobista, bez adnej pro by ni nadziei nagrody, składana prosto, a ze skupion
my l , jako obowi zek i zgodnie z Pism wi tych wskazaniem, czysta jest i pełna harmonii.
12.
Lecz ofiara pełniona by otrzyma co w zamian, albo z pró no ci - by chwały sobie
przysporzy - wiedz, o najlepszy z Bharatów, i z nami tno ci pochodzi.
13.
Za ze wskazówkami Ksi g wi tych niezgodna, ywej wiary wyzbyta, bez Mantramów
sprawowana, oraz po wi conej nie rozdaj c strawy, ani przepisanych darów, jest zaiste w ciemno ci
pocz ta.
14. Cze oddawana wietlistym, oraz swemu duchowemu Kierownikowi, szacunek dla dwakro
urodzonych i dla ludzi rozumnych; schludno
szczero
i rzetelno
w post powaniu, czysto
zmysłowego ycia oraz unikanie krzywdy jakiejkolwiek ywej istoty, a dobro dla wszystkich, oto
wewn trznego wysiłku fizyczne przejawy.
15. Mowa, która nikomu nie czyni przykro ci, prawdziwa, miła i dobroczynna; wierne spełnianie
ustnych obowi zków, czytanie Ksi g wi tych - zwane s wewn trznego wysiłku przejawami w słowie.
16.
Spokój i pogoda umysłu; równowaga, milczenie,
yczliwo , samoopanowanie,
oczyszczanie i harmonizowanie całej swej natury - oto wysiłek wewn trzny w dziedzinie duszy.
17.
Ten trojaki Tapas z yw wiar pełniony, bez
skupion - jest zwany harmonijnym i czystym.

adnej ch ci nagrody, z my l

w Jodze

18.
Lecz je li si go pełni dla chwały, uznania, podziwu i czci ludzkiej, dla wywy szania si , z
pró no ci, tedy z po da wypływa, niestały jest i przemijaj cy.
19. A gdy spaczony jest i nierozumny, udr czaj cy ciało, lub z celem szkodzenia innym podj ty,
na pewno z ciemnoty si rodzi.
20. Dary miłosierdzia czynione prosto, jako powinno , w odpowiednim miejscu i czasie, ludziom,
którzy na pomoc zasługuj , a niczym nie mog si nam odwzajemni - za czyste s poczytywane.
21.
Lecz dar, co si wdzi czno ci spodziewa lub na wzajemno
wahaniem, jest interesowny i nami tno ci skalany;

liczy, dany niech tnie z

22.
a jałmu na dana w nieodpowiednim czasie i miejscu, niegodnym ludziom, bez szacunku,
pogardliwie - zaiste z ciemnoty pochodzi.
23.
"Aum Tat Sat" - oto najwy szego Brahmana wyraz trójsłowny; od niego to, w czasach
pradawnych, ksi gi Wed i Brahmanów oraz ofiary pocz tek swój wzi ły.
24.
Dlatego wedle wskaza Ksi g wi tych, ka d ofiar i dar miłosierdzia, jak i
wewn trzne, naj wi tszym słowem "Aum" poprzedzaj ci, którzy o Brahmanie mówi .

wiczenia

25.
A słowem "Tat", bez najdrobniejszej my li o nagrodzie, akty ofiarne, dary i wysiłki
rozpoczynaj ci, którzy wyzwolenia pragn .
26.
Za słowo "Sat" jest Prawdy, Rzeczywisto ci i Dobra wyrazem; nazywa si
wszelki szlachetny czyn, o Parto.

nim równie

27. Stało w ofiarach, w darach miłosierdzia i wysiłku wewn trznym, jest równie słowem "Sat"
nazywana, jako te ka de działanie z nimi zwi zane, a w imi Najwy szego podj te.
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28.
Za wszelki czyn, ofiara, dar, rytuał czy wysiłek, bez wiary, bez prawdy wewn trznej
spełniany - "A-sat" jest zwany, jakoby nie istniej cy był, albowiem zaprawd niczym jest on, Ard uno,
zarówno w tym jak i nast pnym wiecie.
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity - Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un ,
Cz
Siedemnasta, zwana:
JOG ROZRÓ NIENIA TROJAKIEJ WIARY.
PRZYPISKI DO ROZMOWY SIEDEMNASTEJ
Strofa 4 - wietli ci tutaj to najwy sze Archanioły przed tronem Boga, wyraz jego wzniosłej pot gi i
chwały. "Tytany, geniusze, Jakszasy" - duchy o wiele ni sze, nie pozbawione pewnych ludzkich
wzrusze , zabarwionych jednak zawsze "nami tno ci ". Jakszasy np. to duchy strzeg ce skarbów
ziemi i maj ce władz nad bogactwami; w ogóle wszystkie trzy kategorie nale do łagodniejszych Asurów, tj. o "nie-boskiej" naturze. Cze dla "dusz zmarłych" (i upiorów) jest
uwa ana niemal za najni sza form religijno ci; uwa a si w hinduizmie, e dusze po
odrzuceniu fizycznego ciała, a przed nast pnym wcieleniem, stosunkowo mało si zmieniaj , e
nale y o nich pami ta i tak jak za ycia kocha , (nabo e stwo w rocznic
mierci jest
najskrupulatniej przestrzegane, zwłaszcza dla rodziców, synowie nieraz jad setki mil by w swej
dawnej wsi je odprawi , nawet w wiele lat po mierci ojca) ale nie oddawa czci zbyt wielkiej, gdy s
one mniej wi cej na tym samym poziomie co i za ycia. "Niezliczone rzesze Pot g Przyrody" to duchy
i "duszki" ni sze, rz dz ce procesami Natury, od przejawów wielkich ywiołów, do budowania kwiatów,
czy płodu w łonie matki; znajduj si one na najró niejszym stopniu rozwoju, niektóre wy ej, inne na
równi lub ni ej w samo wiadomo ci od człowieka.
Strofa 14 - Nie tylko swojemu Guru, ale i innych ludzi, bo sama funkcja Guru zasługuje na cze ,
prowadzi on bowiem ku Prawdzie i Bogu. Oczywi cie s oni na ró nym stopniu rozwoju, zwa ywszy
e miliony ludzi w Indiach ma swego Guru; nieraz s jeno biegli w Pi mie i to w jego literze tylko, ale
nierzadko wi tobliwi i rozumni. Czysto
w tradycji hinduskiej obejmuje zupełny celibat przed
mał e stwem, a potem obcowanie tylko z własn
on i to ograniczane wielu zwyczajami i
wskazówkami tradycyjnymi. W dawnych prawach Manu znajduj si szczegółowe wskazówki. Celem
mał e stwa s dzieci - zwłaszcza syn, co było i jest uwa ane za społeczny obowi zek - oraz wspólne
spełnianie Dharmy; wiele religijnych obowi zków mo e by spełnianych tylko we dwoje, razem; a w
ogóle rola kobiety jest bardzo czcigodna i pełna dostoje stwa, " ona" znaczy towarzyszka w
spełnianiu Dharmy.
Strofa 15 - "Ustne obowi zki" to pewne codzienne modlitwy, czytanie Ksi g itp. w ród Braminów
powtarzanie naj wi tszego "Mantramu" tzw. - Gajatri, przepi knej modlitwy - zdaje si najbardziej
staro ytnej, w ka dym razie w Aryjskiej rasie - wzywaj cej błogosławie stwa " wiatło ci boskiej", aby
obudziło si i rozwin ło w nas duchowe pojmowanie; powierza si j ka demu chłopcu, w pi knym
obrz dzie, około dwunastego roku ycia. Odmawia si j zawsze cicho i nie powinno si gło no przy
nikim powtarza .
Strofa 19 - Przez stałe wiczenia Jogi mo na rozwin w sobie ró ne moce i władze niezwykłe,
których u ycie zale y od jednoczesnego moralnego poziomu; je li ten jest niski, przy du ej woli i
zaci to ci w wysiłku - zdobyte moce mog by i dla szkodzenia innym u yte; co stanowi tzw. "czarn "
tj. zł , szkodliw magi .
Strofa 21 - To powiedzenie jest niezmiernie ciekawe, bo nawet sama mo no "odwdzi czenia
si " pozbawia dar jego cech harmonii i czysto ci; tym wi cej "liczenie na wzajemno ", gdy tak w
miło ci jak i w darzeniu jest to interesowne, nie "czyste", nie dla "rzeczy samej w sobie", a wi c jest
mniej lub bardziej ukryta form handlu, "ja tobie tyle, a ty mnie tyle" i nie zasługuje ani na miano
miło ci ani darzenia. Ta sama my l w: "niech twoja lewica nie wie co czyni prawica".
Strofa 23 - Ksi gi zwane "Brahmany" obejmuj ró ne przepisy i wskazówki dotycz ce rytuałów,
obrz dów i ofiar; mo na by je pod pewnym wzgl dem nazwa ksi gami liturgicznymi.
Strofa 28 - Prawda wewn trzna ka dego uczucia, my li lub czynu, cho mo e nie by od razu
dostrzegalna i widoczna, decyduje o istotnej ich warto ci, która w wiecie nie widzialnym a
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rzeczywistym, jest nieomylnie oceniana, "mówi" za siebie. Warto ka dej rzeczy, to jej wewn trzna
tre a nie jej pozorny wygl d. Sat to wła nie ta tre ; A-sat; jej brak.
ROZMOWA OSIEMNASTA
Ard una mówi:
1.
Pragn pozna , o Kriszno pot
Sanjas , a co wyrzeczeniem si zowie.

ny, istotn

tre

tego, co odej ciem od

wiata czyli -

Pan rzecze:
2.
Zaniechanie z po da zrodzonych czynów, odej ciem od wiata nazywali m drcy, a
wyzbycie si pragnienia jakichkolwiek czynu owoców - prawdziwym wyrzeczeniem mieni .
3.
"Nale y zaniecha działania, bowiem ono cierpienie sprowadza", mówi niektórzy biegli w
Pi mie; "Ofiar, wewn trznego wysiłku, darów miłosierdzia, oraz czynów szlachetnych nie nale y
zaprzestawa nigdy", mówi inni.
4.
Co my l o wyrzeczeniu powiem ci, o najlepszy z Bharatów; wyrzeczenie równie trojakiego
bywa rodzaju, o Ard uno mocarny.
5.
Ofiar, darów miłosierdzia, czynów z wewn trznego płyn cych wysiłku, nie nale y nigdy
zaniedbywa , bowiem te serca ludzi my l cych zawsze oczyszczaj .
6.
Lecz i te czynno ci bezinteresowne by musz , pełni je nale y na adn nie licz c nagrod ,
jest to Moje niewzruszone przekonanie, o Parto.
7.
Porzucanie zalecanych czynno ci nigdy nie jest słuszne, ze spaczonego wynika my lenia, z
ciemnoty si rodzi.
8.
A kto usuwa si od czynu tyko dlatego i jest uci liwy, lub z obawy fizycznego cierpienia,
ten zaprawd interesowne, nami tne pełni wyrzeczenie, które adnej nie stanowi zasługi.
9.
Lecz ten, kto obowi zek wykonywa prosto, "bo spełniony by musi", odrzucaj c wszelkie
upodobania i nadzieje nagrody, tego wyrzeczenie bezinteresowne jest i pełne harmonii, Ard uno.
10. Człowiek, który si tak wyrzeka, bez waha , z my l spokojn a sercem czystym - ten nie
uchyla si od czynów przykrych, nie przywi zuje do przyjemnych.
11. Zaprawd nikt z istot wcielonych nie mo e całkowicie działania zaniecha ; ten si wyrzeka
prawdziwie, kto adnych owoców swych czynów nie pragnie.
12.
Człowiek samolubny i interesowny, pracy swej zbiera trojaki plon: przyjemny, przykry oraz
radosny z przykrym pospołu; lecz ten, który si wyrzekł - od wszelkich plonów jest wolny.
13.
Usłysz teraz ode Mnie, o mocno-or
Sankhji - wszelkiego działania przyczyn .

ny, o pi ciu czynnikach, które s

- wedle filozofii

14. S to: działacz, ciało, ró ne jego organa, rozliczne rodzaje energii, oraz Duchy kierownicze
jako czynnik pi ty.
15. Te pi czynników to sprawcy ka dego czynu, czy b dzie on dobry czy zły, my l , mow ,
czy działaniem spełniany.
16.
Jako e tak jest, ten który - dzi ki nikłemu rozpoznawaniu - siebie samego uwa a za
jedynego czynów swych sprawc , zaiste spaczony ma s d i nie widzi jasno.
17. Lecz człowiek od samo ci swej całkowicie wolny, dalekowidz cy i o czystym s dzie, nawet
mier tych ludzi powoduj c nie b dzie zabójc , ani czynów swoich niewolnikiem.
18.
Poznanie, przedmiot poznawany, oraz poznaj cy - oto trojaki działania impuls; narz dzie
czynu, czyn i jego sprawca - oto trzy nieodzowne działania składniki.
19.
Wiedza, czyn i działacz równie trojakiego bywaj
jednej z trzech Gun Przyrody; posłuchaj o nich, o Parto.

rodzaju, zale nie od przewagi w nich

20. Wiedza, która widzi jedyn , niezmienn Istno we wszystkich istotach, Jedno
Niepodzielne w podzielnym, wiedz, o Ard uno, i w harmonii ma swoje ródło.

w wielo ci,
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21.
Wiedza, która uwa a ycie poszczególnych istot za odr bne i w ka dej z nich inne,
niezdolna dojrze zasadniczej jedno ci w ród wielorako ci, z rozproszenia i Rad asu płynie.
22.
ogarn

A ta, która ka dego oddzielnego trzyma si zjawiska, jakby cało
szerzej, ni uchwyci tre ci i przyczyny, z ciemnoty pochodzi.

przedstawiało, niezdolna

23.
Czynno z naszym obowi zkiem zgodna, bezosobista od pragnienia nagrody wolna, bez
niech ci bez niech ci jak i nami tnego chwytu, jest pełna harmonii.
24.
Za czyn samolubny, z ch ci zaspokojenie swych pragnie
niewspółmiernym wykonywany wysiłkiem, z nami tno ci płynie.

podj ty, lub te

z

25. A czyny na bł dnych zało eniach oparte, w ułudzie pocz te, nie bacz c na mo liwo ci jak i
na sw zdolno
oraz konsekwencje - mo liw szkod lub krzywd dla innych - z ciemnoty i
za lepienia pochodz .
26. Człowiek wolny od przywi za , bezinteresowny, wytrwało ci pełen i zapału, a w powodzeniu
jak i kl sce jednaki, zwany jest działaczem czystym i pełnym harmonii.
27.
Za nami tnie ze sw prac zwi zany, chciwy i
dny jej plonów, o interesownych lub
nieszlachetnych pobudkach, a w rodku nieraz gwałtowny i okrutny, tylko własn rado ci i troska
powodowany, taki działacz jest nami tno ci podległy.
28.
Nieopanowany, brutalny, uparty, przebiegły i do n dznych zdolny czynów, leniwy,
niezdecydowany, łatwo wpadaj cy w rozpacz, taki działacz jest gnu ny i ciemny.
29. Rozpoznawanie jak i wytrzymało
cech; posłuchaj o nich, Ard uno.

równie trojakiego bywaj rodzaju, zale nie od przewagi

30.
Rozpoznawanie, które wie czym jest czyn a czym wyrzeczenie; co nale y, a czego czyni
nie nale y; czego trzeba a czego nie trzeba si obawia i widzi jasno co dusz wi zi a co j wyzwala,
to jest pełne harmonii, o Parto.
31.
Rozpoznawanie, które o tym co złe, a co dobre spaczone ma poj cie i nie widzi jasno co
nale y, a czego nie nale y, to jest nami tno ci przy mione.
32. Za rozpoznawanie tak zm cone, e dobre bierze za złe, a złe za dobre i wszystko widzi na
opak, ciemnot jest i za lepieniem, Ard uno.
33. Wytrwało w opanowaniu Jog biegu my li, działania zmysłów i ywotnych tchnie , ta, o
Parto, z harmonii pochodzi.
34.
Lecz ta wytrwało , co z po dania plonów uparcie si
bogactwem i rozkosz goni, to o Parto, nami tno ci jest pełna.

trzyma obowi zków, oraz za

35. A ta, co z uporem głupoty w ospało ci trwa, w strachu, trosce, rozpaczy, a tak e w pró no ci
i pysze, taka wytrwało , Ard uno, jest ciemnoty wyrazem.
36. A teraz usłysz ode Mnie, o Bharato mocarny, o trzech rado ci odmianach: ta, któr człowiek
w samoopanowaniu znajduje, która kres kładzie wszelkiemu cierpieniu,
37.
a cho na pocz tku zdawa si mo e piołunem, z czasem staje si jako miód słodka, taka
rado jest pełna harmonii i ze szcz snego poznania Ducha pochodzi.
38. Lecz ta, co ze zjednoczenia organów zmysłów z po da przedmiotem si rodzi, i na razie
jest jak nektar upojna, a potem si w jad obraca i gorycz poi, taka rado z nami tno ci płynie.
39. A ta, co zarówno na pocz tku jak i przy ko cu tylko odurza i łudzi, co z ospało ci, bezwładu i
lenistwa pochodzi, jest bezmy lna i ciemna.
40.
Nie ma ani jednej istoty na ziemi, ani tez na niebie - po ród
trzech, z Przyrody zrodzonych cech, byłaby woln .

wietlistych - która od tych

41.
Powołania Braminów, Ksztriów, Wajszjów i Szudrów, o wrogów zwyci zco, wyznaczone
zostały zale nie od wła ciwo ci z ich własnej, wewn trznej zrodzonych natury.
42.
Pogoda, spokój, samoopanowanie, wysiłek wewn trzny, czysto , przebaczenie,
wyrozumiało , prawo , a tak e m dro i wiedza, wiara w duchowe prawdy, oto Dharma Bramina
płyn ca z jego własnej natury.
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43.
Dzielno , m stwo, hart, dostoje stwo, silna wola, szybko
decyzji, zr czno ,
stanowczo , a tak e niezdolno do ucieczki z pola bitwy; szlachetno , hojno , wielkoduszno
oraz dar rz dzenia - oto powołanie Kszatrii, z jego własnej płyn ce natury.
44.
Uprawa roli, hodowla bydła, handel, przemysł i rzemiosło, oto Wajszji zadania, z jego
własnej wynikaj ce natury; za praca fizyczna i słu ba, to naturalne Szudry zadanie, z jego
wrodzonych wynikaj ce skłonno ci.
45. Ka dy mo e osi gn doskonało całym sercem pełni c swe własne, z natur jego zgodne
zadanie. Posłuchaj, o Ard uno, jak zdobywa doskonało
człowiek, który powołaniu swemu jest
wierny.
46.
Jedyny, który wszech wiat powołał do bytu i wszystko przenika, uwielbiony jest przez
człowieka najlepiej własnego zadania rzetelnym spełnianiem, i to go wprost ku doskonało ci wiedzie.
47.
Lepsz jest własna Dharma, cho by najskromniejsza, ani eli cudza cho by najlepiej
spełniana. Kto własne pełni zadanie, z jego prawem wewn trznym zgodne, ten nie popada w grzech.
48.
Od przyrodzonego obowi zku nie nale y si uchyla , o synu Kunti, cho by wykonywanie
jego było pełne usterek. Wszystkie poczynania człowieka s jak ogie dymem, niedoskonało ci
przy mione.
49. Człowiek wolny od wszelkich przywi za i pragnie , o naturze całkowicie Duchowi poddanej,
przez wyrzeczenie w najwy sz doskonało wchodzi i ponad wszelk wznosi si Dharm .
50. A jak ten, który w doskonało si wzniósł, Brahmana dosi ga ów najwznio lejszy m dro ci
stan, usłysz teraz pokrótce ode Mnie, o synu Kunti.
51.
Człowiek w czystym Rozumie stale skupiony, nieczuły na d wi k i wszelkie inne zmysłów
przedmioty, czysty, wolny od dzy i zło ci,
52.
wstrzemi liwy, o mowie, my li i ruchach ciała w pełni opanowanych, samotno ci
rozmy laniu i Jodze oddany, w bezinteresowno ci znajduje ostoj ,
53. spokoju pełen, a od wszelkiego poczucia "ja" i "moje" całkowicie wolny, zuchwalstwa, pychy,
chciwo ci i gniewu do cna wyzbyty, bezosobisty i cichy, zaprawd w Brahmana godzien jest wst pi .
54. A gdy si z Wieczystym zjednoczy i w Duchu Radosny trwa, nie smuci si ju ani pragnie,
dla wszystkich istot jednaki, miło ku Mnie najwy sz i najgł bsze osi ga samooddanie.
55. Przez miło t Mnie w całej prawdzie poznaje, a gdy Mnie zna i wie kim i czym jestem w
istocie, natenczas z najwy szym jednoczy si Bytem.
56. Nadal wszystkie wypełnia czynno ci, lecz we Mnie nieustannie przebywa i przez łask M , w
Mój wieczysty i niezniszczalny wchodzi Przybytek.
57. Wyrzekaj c si sercem czynów wszelakich, Mnie je po wi caj, skupiony we Mnie, a w Jodze
duchowego rozpoznawania całkowicie oddany, dusz cał przyjd do Mnie, Ard uno.
58.
Je li całym sercem zjednoczysz si ze Mn , tedy przez M wszystkie przezwyci ysz
przeszkody; lecz je li zarozumiało ci i samolubstwem wiedziony, nie zechcesz Mnie słucha - kl sk
sobie zgotujesz.
59.
Samo ci i pycha za lepiony mówisz: "nie b d walczył"; prózna twa ch
ci do tego zmusi.

, własna natura

60. Własnym czynem zwi zany z twej przyrodzonej płyn cym natury, to, od czego w za lepieniu
swym uchyli si pragniesz, to wła nie, o dynu Kunti, poniewoli zmuszony b dziesz czyni .
61.
Pan w sercu ka dej przebywa istoty, Ard uno i moc Swej nieuchwytnej Pot gi - Maji wszystkie twory do nieustannych zniewala obrotów, jakoby na wielkim kołowrocie garncarza.
62. W Niego, Bharato, istot cała si schro , a przez łask Jego i pokój najwy szy i wieczysty
osi gniesz Przybytek.
63. Otom ci powierzył m dro
a wówczas czy jako chcesz.

ponad wszystkie tajemnice tajn ; wniknij w ni gł boko, Ard uno,

64.
Raz jeszcze usłysz Moje najwy sze, ze wszystkich najtajniejsze Słowo, przeze Mnie
umiłowany ty jest przeto dla dobra twego wyjawi ci je, Ard uno.
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65. We Mnie pogr tw my l, arliw wielbij Mnie miło ci , Mnie po wi caj rzecz ka d , Mnie
cze najwy sz oddawaj - a wst pisz we Mnie, zar czam ci to, bo drogi Mi jest.
66. Obowi zków zaniechaj wszech i we Mnie wejd , Ard uno; nie troszcz si , Ja z grzechów ci
wyzwol .
67. Nie mów o tym, co ci mówi , tym, którzy nie wiedz czym miło jest, czym samooddanie
prawdziwe, ni rzetelny wysiłek wewn trzny, którzy nie s ku słuchaniu skorzy, lub słowem Mnie
zniewa aj .
68. Lecz ten, który ow tajemnic najwy sz przeka e ludziom, którzy oddani Mi s , tym samym
swej wielkiej miło ci da dowód i do Mnie przyjdzie niechybnie, o Parto.
69. Nie masz w ród ludzi nikogo, kto by mógł spełni milsza dla Mnie słu b i nie masz na całej
ziemi człowieka, którego bym bardziej od niego ukochał.
70.
zło y.

A ten, który b dzie zgł biał t nasz

wi t rozmow , ten według Mnie ofiar m dro ci Mi

71.
Nawet ten, który z wiar , a bez w tpliwo ci, słucha jeno b dzie tej naszej rozmowy,
uwolniony od zła, dosi gnie promiennych dziedzin sprawiedliwych.
72.
Czy wysłuchał tego, o synu Prity, w skupieniu gł bokim? Czy rozwiane ju - z niewiedzy
zrodzone - wahania twoje, Ard uno?
Ard una rzecze:
73.
Zniweczony mój bł d. Przez łask Twoj o Niezmienny, pami ma przywrócon została i
prawd poznałem. Rozwiały si me wahania. Ju em mocny. Uczyni wedle słowa Twego.
Sand aja mówi:
74.
Otom słyszał t
przeszedł zachwytu.

rozmow

cudown , Szri Kriszny ze szlachetnym Parta i dreszcz mnie

75.
Dzi ki dobroci Wjasy usłyszałem o tej Jodze najwy szej a tajemnej, z ust Władcy Jogi,
Kriszny Samego, com Go na własne ogl dał oczy.
76. Pami taj c, wspominaj c t
o królu, wci i wci od nowa.

wi t i cudu pełn rozmow Szri Kriszny z Ard un , raduj si

77. Pami taj c, wspominaj c t Boga posta najcudniejsz , granic nie ma mój zachwyt, o królu i
raduj si wci i wci od nowa.
78.
Gdziekolwiek jest Kriszna, Jogi Pan, gdziekolwiek jest Parta, łucznik znamienity, tam
zapewniona jest prawo , zwyci stwo i szcz cie.
Tak brzmi przesławnych Upaniszadów
Bhagawad Gity, Pie ni Pana,
wiedzy o Wiecznym, Jedynym, nauki Jogi,
rozmowy Szri Kriszny z Ard un
Cz
Osiemnasta, zwana:
JOG WYZWOLENIA PRZEZ WYRZECZENIE.
Tak si ko czy Bhagawad Gita
Pana naj wi tsza Pie ...
Cze Szri Krisznie,
błogosławie stwo wszech wiatom,
pokój wszelkiemu stworzeniu.
PRZYPISKI DO ROZMOWY OSIEMNASTEJ
Strofa 1 - "Wyrzeczenie" - sanskr. Tjaga.
Strofa 3 - "Wewn trzny wysiłek" - Tapas.
Strofa 7 - "Zalecane czynno ci" - przez religi i Pisma wi te.
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Strofa 14 - "Ró ne organa" - tj. organa poznania i działania ( nanendrijas i karmendrijas). "Duchy
kierownicze" - uwa a si w Hinduizmie i pot gi niewidzialne - anielskie, według naszej terminologii bior o wiele bardziej bezpo redni udział w naszym yciu ani eli si to zazwyczaj przypuszcza. Jedna
z wielkich hierarchii tych Duchów zarz dza dostosowaniem skutków naszych dawnych czynów, my li i
uczu , do "pojemno ci" naszej obecnej psychiki, bo zbyt wielka ilo cierpienia - cho stworzonego
przez nas samych - w tym yciu mogłaby zmia d y człowieka, a kierowniczym Mocom Wykonawcom Woli Jedynej - zawsze chodzi by cierpienie było nauk , by pomogło w drodze wzwy i w
odkrywaniu niezłomnych praw rz dz cych wszech wiatem i człowiekiem. Duchy Kierownicze, b d ce
równie wyrazicielami Najwy szego Prawa, czuwaj wci nad człowiekiem, usiłuj pomóc (gdy im na
to "pozwala") współdziała ze wszystkim co w nim jest istotne i kierowa ku Prawdzie.
Strofa 18 - Impuls do działania płynie zawsze z jakiego "poznania", z jakiej "wiedzy" lub z reakcji
na kontakt z jakim przedmiotem; albo te z wn trza samego człowieka tj. poznaj cego, z jego woli,
t sknoty, po dania itp. "Narz dzia czynu" - to wy ej wymienione organa zmysłów.
Strofa 31 - Wszelkie nami tne podej cie do rzeczy skrzywia jej ocen , zabarwia stronno ci s d;
to co si nam podoba, co zaspokaja nasze po dania, jeste my skłonni uwa a za dobre; a to co
przykre - za złe. Dla bezstronnego, rzetelnego
rozpoznawania potrzebny jest spokój, czynna intuicja, beznami tno , ywo "sumienia", które
nie jest niczym innym jak głosem wypływaj cym z naszych przeszłych do wiadcze , z ich syntezy.
Strofa 33 - " ywotne tchnienia" to pr dy energii ywotnej - Prany - płyn cej z oddechu, a
rozszczepianej czyli ró nicowanej w organizmie dla tym łatwiejszego przyswojenia jej przez ro ne jego
organa.
Strofa 34 - Nieraz trzymamy si naszych obowi zkowych czynno ci z zaci to ci i zaciekłym
uporem, nie dlatego, e je uwa amy za słuszne i dobre, a z nami tnego, nieraz lepego i
egoistycznego przywi zania do nich, lub te pełnego po dliwej chciwo ci, obiecuj cej sobie zyski i
sowite nagrody (w tym, czy w innym wiecie). Tak wła nie jest wytrwało w zdobywaniu maj tku np.
lub w upartym pi ciu si do zaszczytów i stanowisk.
Strofa 36 - "W samoopanowaniu znajduje" - słowo samoopanowanie nie oddajewielostronno ci
słowa Abhjasa, jest stałe wiczenie si w jodze i czuwanie nad czynem i skupienie my li na jednym,
najdro szym duchowym przedmiocie, itp.
Strofa 37 - "Jako miód słodka" - dosłownie "jako nektar nie miertelno ci" czyli Amrita.
Strofa 41 - Cztery "Warny" tj. staro ytne podziały społeczne, na psychologicznych wrodzonych
cechach oparte, pó niej zwane kastami: Braminów - których powołaniem było kapła stwo, nauka,
o wiata, pedagogika, filozofia, wszelkie nauczanie, a dozwolone były i pewne r czne "czyste" zaj cia;
Kszatriów - wojowników, rycerzy, obro ców społeczno ci, administratorów, prawodawców, rz dz cych
itd.; Wajszjów - kupców, przemysłowców, rzemie lników, ziemian itd.; i Szudrów - rolników,
pracowników r cznych, słu cych itp.
Strofa 42 - i nast pne zwrotki zwłaszcza:
Strofa 45 - Dharma przyrodzona, na wewn trznych cechach oparta, najwła ciwsza, jako
wewn trznym prawem danej istoty wyznaczona, nazywa si : Swadharma.
Strofa 46 - Spełnienie jej rzetelne jest wykonywaniem tego, czego wymaga miejsce, które nam
Bóg (Karma tj. Jego Prawo) wyznaczył we wszech wiecie, w narodzie i społeczno ci; jest wi c
"najlepszym" "współdziałaniem" z Nim, a wi c i najkrótsz drog ku doskonało ci. Obszerne
wyja nienie na ko cu ksi ki.
Strofa 47 - Inna wersja: "lepsz własna Dharma (Swadharma) cho by pozbawiona zasługi, ani eli
najwspanialsza...". "Z wewn trznym zgodne prawem" tu nie Dharm , a: "przez własn Bhaw czyli
stan wewn trzny nakazanym".
Strofa 51 - "W czystym Rozumie" czyli Buddhi, tj. Rozumie prze wietlonym Duchem - Atm ,
Rozumie intuicyjnym, bezpo rednio poznaj cym prawd zjawisk i ludzi, przez jednoczenie si z ich
tre ci , poza pozorem i powierzchni . "Wolny od dzy i zło ci" - dosłownie od wszelkich przejawów
sił przyci gania i odpychania.
Strofa 55 - "Kim i czym" - zdaje si by charakterystycznym podkre leniem obecno ci Boga we
wszystkich przedmiotach i zjawiskach wszech wiata. Inna wersja: "Mej mocy". Komentatorzy ró nie
tłumacz i wyja niaj - "Byt" to TAT. Inna wersja" "Przez miło t do Mnie przychodzi i poznaje M
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wielko
i czym jestem w istocie i w przejawach Moich, a to poznanie zdobywszy wchodzi w
najwy szy Byt - To (Puruszottama).
Strofa 57 - Inna wersja: "dusz cał wejd we Mnie Ard uno".
Strofa 60 - "Własnym czynem (albo obowi zkiem) zwi zany" tj. płyn cym z nieodpartej
konieczno ci, zarówno własnej natury jak i swej przeszło ci (tego i poprzednich ywotów), któr
przygotowali my pewne nieodzowne skutki, które dzi musz si wyładowa . Tak zdaje si by
konieczno
walki dla Ard uny, nie tylko jako Dharma Kszatrii ale i jego osobist przeszło ci
przygotowany mus - Swabhawy. Dosłownie: "uwikłany w działanie z twej własnej Bhawy zrodzone".
Strofa 61 - "Moc swej nieuchwytnej Pot gi" - czyli Maji twórczej, pot gi Jego my li.
Strofa 66 - Najsłynniejsza chyba zwrotka całej Gity. Inna jej wersja: "Zapomnij wszelkich Dharm i
we Mnie jednym znajd swój schron". Na podstawie tych słów powstały niezliczone Zakony i
indywidualne Sanjasy; do dzi uwa a si , e ka dy kto po wi ca si szukaniu Boga, a wyrzeka si
wiata, ma prawo odrzuci wszystkie rodzinne i społeczne obowi zki.
Strofa 73 - "Pami ma przywrócona została", albo: "wróciła mi pami " albo te : "zdobyłem teraz
m dro ", ale pierwsza wersja zdaje si by ci lejsza, a wykazuje i Ard una ju t wiedz z dawna
posiadał, a tylko uległ na chwil przy mieniu jej pod wpływem konfliktu, obowi zków i bolesnej, a
bardzo trudnej sytuacji.
Strofa 75 - "Dzi ki dobroci Wjasy" - m drzec Wjasa o niezwykłej władzy i pot dze daje Sand aji
wewn trzny wzrok, tzw. "jasnowidzenie" - dzi ki któremu mo e Widzie na odległo cały przebieg
bitwy i obserwowa wszystko co si dzieje na Polu Kurukszetry, aby móc zdawa spraw lepemu
królowi Dritarasztrze. Cała Bhagawad Gita jest w ten sposób opowiadana.
Strofa 78 - "Zwyci stwo i szcz cie" - niektórzy tłumacz : "chwała, dobrobyt i niewzruszone Prawo
sprawiedliwo ci lub Dobra". Pierwsza wersja odpowiada według mnie znacznie wi cej duchowi Gity i
wpływowi Szri Kriszny.
do bezpo redniego postrzegania metafizycznych i mistycznych prawd (tj. prawd dotycz cych
wiata w nas i wiata poza nami). Powołanym do tego wysiłku mo e by ka dy, byle o ywiało go
gor ce a bezkompromisowe pragnienie znalezienia prawdy; pragnienie tak silne, tak pochłaniaj ce,
by człowiek zoboj tniał na wszystko co bezpo rednio do niej nie prowadzi. Oboj tno na wszystko
co w szukaniu tym nie jest pomocne jest pierwszym krokiem na tej drodze szukania, zwanej
Jog . Nast pnym jest urobienie charakteru według pi ciu prawideł post powania i przyzwyczajenie
si do ycia w duchu całkowitego wyrzeczenia. Oto reguły według których powinien y Jogi:
1.

Ahimsa - nie odbieranie ycia i nie przyczynianie bólu ni krzywdy adnej

ywej istocie.

2.

Satja - prawda, unikanie wszelkiego kłamstwa, wprowadzania w bł d, nie cisło ci.

3.
Asteja - wyzbycie si
po dania jakichkolwiek przedmiotów ułatwiaj cych
uprzyjemniaj cych ycie, a nawet pragnienia samego ycia tj. fizycznego istnienia.
4.

Brahmaczaria - celibat; całkowita czysto

lub

w yciu fizycznym.

5.
Apawigraha - ubóstwo, zadawalanie si małym, ograniczanie swych potrzeb do minimum
koniecznego dla zachowania zdrowia.
Wraz z usiłowaniem uregulowania całego swego ycia wedle tych wskaza powinien te przyj
dyscyplin wewn trzn , znan pod ogólnym mianem Nijama, a składaj c si równie z pi ciu cnót:
1.

Siaucza - czysto

my li, uczu , pragnie , bezinteresowno

2.
Titiksza - pogoda, zadowolenie z ka dej rzeczy jak
złego czy dobrego zawsze z u miechem.

i bezosobisto

.

nam ycie przynosi, przyjmowanie

3.
Tapasja - wewn trzny intensywny wysiłek - skupienie my li, nie rozpraszanie jej na adne
szczegóły, koncentruj c j z cał moc ku jednemu celowi. Tapas jest uwa any za podstaw Jogi,
pot g , która zwyci a wszelkie przeszkody, to jakby samo-ofiarny płomie wewn trzny. Znane jest
zdanie: "Tapasem Brahman stwarza wiat".
4.

Smarna - studia, wczytywanie si w teksty metafizycznych i religijnych ksi g.
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5.
Szradha - wiara w Boga, zaufanie do swego Guru, jak i wiara w siebie, w prawa kosmiczne
i psychologiczne, dzi ki którym aden wysiłek nie ginie i wcze niej czy pó niej musi przynie
po dany skutek.
Dla przygotowania organizmu fizycznego do trudnych praktyk podczas których nie powinien by
przeszkod , słu y specjalny induski system Asanów tj. pozycji ciała z których du ej ilo ci (84) z 5 lub
6 praktykuje si od pocz tku; chodzi o przyzwyczajenie ciała do pozycji siedz cej, wygodnej, a nie
skłaniaj cej do snu, w której mogłoby trwa
długie godziny bez zakłócania kr enia
pr dów ywotnych i obiegu krwi oraz działania soków trawiennych. Jogowie hinduscy wicz si
zazwyczaj w paru odmianach pozycji siedz cej ze skrzy owanymi nogami; (Sukf-asana, Sidhasana,
Padmasana) a mistycy muzułma scy (szkoła sufizmu) lubi pozycj siedz c z kolanami
podniesionymi do podbródka, a r koma skrzy owanymi na kolanach. Nast pn prac maj c
niezmiernie wa na znaczenie jest tzw. - Pranajama, nauka oddechu i kierowania pr dami ywotnej
energii. Jest to nauka trudna i długa, ale mo liwo ci jej s niemal nieograniczone; bardzo
niebezpieczna , bowiem nieumiej tne stosowanie trudniejszych wicze mo e prowadzi nie tylko
do choroby serca, ale i powa nych zaburze nerwowych, tote tylko pod osobistym kierunkiem
Guru - tj. nauczyciela w Jodze - wchodzi si w jej bardziej zło one arkana, a prowadz one do wielu
tzw. "cudów", jak unoszenie si w powietrzu, chodzenie po wodzie lub roz arzonych w glach,
przedłu anie własnowolnie ycia, itd. co nale y do rozwoju psychicznych utajonych w człowieku
władz, ale mo e
nie mie nic wspólnego z prawdziw
Jog
Ducha; rozwijanie tych
psychicznych władz nale y do tzw. Hata-jogi, która nie zalicza si do Jogi duchowej, cho ma ten
sam cel.
Proste, pocz tkowe wiczenia Pranajamy mog by dost pne dla ka dego, a uregulowanie
oddechu tak aby si stał samorzutnie równy, cichy i gł boki, jest nieodzownym wst pem do wicze
my lowych, zwanych Pratiahara, w których chodzi o opanowanie my li, eliminuj c z niej wszystko
zb dne, znikome i nieistotne, odrywaj c i odwracaj c j niejako od wszystkiego co nie jest potrzebne
i pomocne w szukaniu Prawdy i pracy Jogi. wiczenia te prowadz do nast pnego etapu, gdy my l
uczy si skupia na jednym przedmiocie z wykluczeniem całkowitym innych - jest to tak zwana
Dharana; dopiero osi gn wszy du
umiej tno
takiej koncentracji mo na przej
do stadium
nast pnego, zwanego Djanam, czyli medytacja wła ciwa. Chodzi w niej o utrzymanie przed
"okiem my li" jednego przedmiotu, zdania, cnoty, rozpatruj c je ze wszystkich stron, wnikaj c w
rdzenn ich natur i utajone "Słowo"; odkrywa coraz nowe, dot d nieuchwytne ich znaczenia i
aspekty; jednocz c si z nimi wiadomo ci . Tematy medytacji s zazwyczaj religijne i metafizyczne
- a wgł bianie si
takie i
ł czenie si
z nimi prowadzi do ich poznania własnym
wewn trznym do wiadczeniem, do rozszerzania si wiadomo ci w to nad czym rozmy lamy. Gdy
si ju du osi gnie wpraw w medytacji po latach regularnych codziennych
wicze , mo e si
pozna jej wy sze stadia tzw. Samadhi, gdy wszelki ruch my li ustaje, wszelkie my lowe funkcje
zawisaj w ciszy, umysł zmienia si
jakby w tafl nieruchom wód, a wiadomo
trwa w
zjednoczeniu z tym, do czego poprzednio zbli ała si my l . Nie ma polskiego wyra enia dla
cisłego oddania słowa Samadhi - zagł bianie si , zapatrzenie, pogr enie, stopienie si ,
zachwycenie, zjednoczenie, uto samienie, ekstaza - wszystkie oddaj tylko w przybli eniu
wieloznaczn tre
Słowa Samadhi. Najbardziej charakterystyczn cech tego stanu jest owo
całkowite uciszenie my li i uczu , zawi ni cie jakby w bezruchu, w samym bycie, brak
poczucia dwoisto ci: "ja i ...", a nawet w ogóle "ja", trwanie w bezmiarze, w ogromie tak konkretnym
i rzeczywistym, e nasze fizyczne istnienie staje si wobec niego cieniem. Wielu wi tych i mistyków
ró nych religii usiłowało odda w słowach to niezrównane do wiadczenie wewn trzne, a w Indiach
spotyka si setki Jogów, którzy je znaj . Stan ten odbija si w fizycznym znieruchomieniu, oddech
staje si powolny i gł boki, jakby wewn trzny - mówi si o nim w klasycznych dziełach o Jodze i :
"podczas Samadhi oddech zamyka si w sercu"; oczy s zamkni te, rzadziej wpółprzymkni te,
niewidz ce, powieki nie mrugaj , wszystkie zmysły s zupełnie nie wra liwe na adne bod ce z
zewn trz, całe ciało wygl da jak pogr one w gł bokim, zwykłym nie, z t ró nic , e
postawa siedz ca jest niezmiennie zachowana. adne d wi ki, nawet gwałtowne nie docieraj do
wiadomo ci, która zdaje si by skoncentrowana poza ciałem. Nagłe i gwałtowne obudzenie
człowieka z takiego stanu jest niezmiernie niebezpieczne, powoduje nieraz mier .
Wszystkie powa niejsze wiczenia Jogi, o których tu mowa, odbywaj si
zazwyczaj pod
kierunkiem Guru - człowieka, który sam przeszedł ju wszystkie jej etapy, który mo e czuwa i
obserwowa wszechstronnie stany psychiczne i do wiadczenia ucznia, umiej c czyta w jego
my lach, uczuciach, pobudkach itd. W rzadkich wypadkach Guru kieruje uczniem na odległo ,
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porozumienie jest wówczas psychiczne, ale aby było wyra ne i jasne wymaga du ego
przygotowania ze strony ucznia; na nieco ni szym poziomie Guru działa poprzez intuicj ucznia, ale
zachodzi wówczas mo liwo nie cisło ci my lowej jego wskaza . Celem całej mudnej pracy Jogi
jest oddzielenie wiadomo ci od wszystkiego co jest na zewn trz lub co wynika z zewn trznych
kontaktów, uwolnienie jej od uto samiania si z ciałem, od złudnych poj o sobie i wiecie i powrót
do swego ródła.
wiadomo - Duch - jest zawsze niepodzielna, jest ona podstaw wszelkiej ci gło ci my li i
poczucia ja, umo liwia pami i sumienie, wypływaj ce z poczucia indywidualno ci.
W wy szych i najwy szych stopniach Jogi - tzw. Sawikalpa i Nirwikalpa Samadhi - poznaje si
bezpo rednim do wiadczeniem i
wiadomo
nasza - tj. Duch - jest wieczna, niezniszczalna,
samoistna, niezmienna, samo iwetlna i dla istnienia swego adnych nie potrzebuj ca dowodów.
Na uwag sceptyk, e wiadomo si przecie przerywa podczas snu, omdlenia, pod wpływem
narkozy i ze mierci , jak e wi c mo ne mówi o jej niezniszczalno ci, Jogowie hinduscy, z lekkim
wzruszeniem ramion, odpowiadaj
e przy dobrej woli i pewnej ilo ci pracy, ka dy si mo e
przekona , e te
okresy nie wiadomo ci s
tylko pozorne, e
wiadomo
tak samo
istnieje podczas nich jak wpierw, jedynie pami
si zatraca, jakby ł cznik pomi dzy ni a
fizycznym organizmem rozlu niał si lub zrywał. Nie potrzeba zbyt długich wicze by zmniejszy
przerwy w wiadomo ci pomi dzy jaw a snem, by utrzyma ci gło jej zarówno w dzie jak w nocy.
A przy dalszej pracy i rozwoju, okresy pomi dzy mierci a narodzeniem przestaj równie by
spowite mrokiem; pami
nie przerywa si , jedno ycie staj si
wiadomym dalszym ci giem
poprzedniego, a okresy pomi dzy nimi s wypełnione yciem, z którego wiadomo mo e równie
jasno zdawa spraw i nie zatraca o nich pami ci. Całkowita ci gło
wiadomo ci bez wzgl du na
to co si dzieje z ciałem fizycznym, czy ponad fizycznymi (tj. przewodnikami my li i uczu ) a nawet
z całym wiatem wokół nas - który ma te swoje "dnie i noce" - mo e by udziałem tylko tych, którzy
doszli do szczytów Jogi i zjednoczyli si z najwy sz
Rzeczywisto ci , czyli osi gn li Nirwan ,
pogr aj c si w Bycie Absolutnym.

