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Mędrzec Sankriti odwiedził kiedyś Adityalok, siedzibę boga 
słońca. Złożył pokłon, oddając mu cześć za pomocą chakshusmati 
vidya.

Aum, chwała bogu słońca, który oświetla narząd wzroku! 
Chwała słońcu, które jest wielkim wojownikiem! Chwała 
słońcu, które reprezentuje trzy uwarunkowania: tamas, rajas 
i sattvę (ciemność, czerwień i biel)! O Panie, prowadź mnie 
od nieprawdy do prawdy, prowadź mnie z ciemności do 
światła, i prowadź mnie od śmierci do wieczności. Chwała 
słońcu, synowi Aditi, które jest światłem w naszych oczach. 
Wszystko co mamy, dedykujemy temu słońcu, które rządzi 
wszechświatem.

Bardzo ucieszony uwielbieniem chakshusmati vidya, bóg 
słońce powiedział: Bramin, który każdego dnia recytuje tę vidyę 
– wiedzę – nie będzie cierpiał na chorobę oczu, ani nikt w jego 
rodzinie nie będzie dotknięty ślepotą. Moc tej vidyi uzyskuje się 
z nauczenia jej ośmiu braminów, a poznając ją, dostępuje się 
wielkości.

Człowiek jest ślepy. Nie widzi tego, co jest. Mamy oczy, ale 
widzimy nimi tylko to, co jest iluzoryczne. Dostrzega się tylko 
pozory, nie rzeczywistość – rzeczywistość przegapiamy. To 
dlatego ci, którzy poznali, mówią, że człowiek jest ślepy.

Jezus wciąż mówi swoim uczniom: „Jeżeli macie oczy, patrzcie. 
Jeżeli macie uszy, słuchajcie”. Rzecz jasna jego uczniowie nie byli 
ślepi, nie byli też głusi. Mieli oczy, tak samo jak my, mieli wszystkie 
zmysły, jakie my mamy. Dlatego Jezus musi mówić o innych oczach, 
o innych zmysłach.
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Oczy, które patrzą tylko na zewnątrz, które potrafią widzieć tylko 
to, co zewnętrzne, są ślepe dopóki nie staną się zdolne do widzenia 
tego, co jest wewnątrz. Jeżeli nie widzisz siebie, jesteś ślepy, a co może 
zobaczyć ktoś, kto nie widzi samego siebie? Cokolwiek będzie widział, 
bez względu na swoją wiedzę, pozostanie zakorzenione w głębokiej 
ślepocie. Dopóki nie zaczniesz widzieć siebie, dopóki nie zwrócisz się 
do wewnątrz, dopóki nie zobaczysz tej rzeczywistości, którą jesteś, 
wszystko na co natkniesz się w świecie, będzie tylko pozorami. Takie 
będą te proporcje – im bardziej wnikasz do wewnątrz, tym bardziej 
możesz wnikać do zewnątrz, ponieważ rzeczywistość jest jednością.

Jeżeli nie znasz siebie, wszystkie twoje znajomości i cała twoja 
wiedza są po prostu fałszywe. Bez samopoznania żadne inne 
poznanie nie może istnieć. Możesz ciągle poznawać i poznawać. 
Możesz ciągle zbierać coraz więcej informacji, ale pozostaną one 
tylko informacjami – są martwe, zapożyczone. Nigdy nie stanie się 
to żywym poznaniem.

Jak masz dostąpić oczu, które przenikają iluzje i spotykają się 
z rzeczywistością? To właśnie będzie podstawą całej tej Upaniszady. 
W dawnych czasach nazywano to chakshusmati vidya – mądrością, 
poprzez którą dostępuje się oczu. Najważniejszym, o czym trzeba 
ciągle pamiętać, jest jednak to, że tacy jacy jesteśmy, jesteśmy ślepi, 
martwi, jesteśmy iluzoryczni, składamy się z materii tworzącej sny.

Dlaczego nasze oczy nie widzą rzeczywistości? Są tak bardzo 
wypełnione snami, myślami, że cokolwiek widzisz, nie widzisz 
tego, co jest – projektujesz swoje idee, myśli i sny. Cały świat staje 
się jedynie ekranem, na którym ciągle projektujesz swoje myśli. 
Cokolwiek widzisz na zewnątrz, sam to stworzyłeś. Żyjesz w świecie 
stworzonym przez człowieka, i każdy żyje w swoim własnym świecie. 
Ten świat składa się z własnych projekcji.

Dopóki twoje oczy nie staną się zupełnie puste, dopóki 
w twoich oczach nie będzie żadnej treści, ani myśli, ani chmur, 
dopóki nie staniesz się niczym lustro, czysty, niewinny – nie 
spotkasz się z rzeczywistością. Rzeczywistość mogą widzieć tylko 
nagie, puste oczy. Oczy pełne jej nie zobaczą.
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Na tym polega cała sztuka lub nauka medytacji: na sprawieniu, 
by oczy stały się podobne do lustra i nie dokonywały projekcji – by 
tylko patrzyły na to, co jest, nie tworzyły tego, nie wyobrażały sobie 
tego, niczego do tego nie dodawały... by tylko spotykały się z tym, 
co jest. Nigdy nie widzisz tego, co jest, zawsze widzisz poprzez swój 
umysł, zabarwiasz.

Ktoś wydaje ci się być piękny. Ten sam człowiek nie był 
piękny dzień wcześniej i może nigdy więcej już nie być piękny. Co 
się stało? Jak ktoś nagle może stać się piękny? Cała twoja logika 
jest nielogiczna. Mówisz: „Kocham tego człowieka, ponieważ jest 
piękny”. Tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie, ten człowiek 
staje się piękny dzięki twojej miłości. Piękno nie jest przyczyną, ale 
skutkiem ubocznym.

Kiedy kogoś kochasz, ten człowiek staje się piękny. Dla innych 
ten człowiek nie będzie piękny, może nawet być brzydki. Nawet 
dla ciebie ten sam człowiek nie był wcześniej piękny, a później 
może stać się brzydki. Jednak w tej chwili, w tym nastroju miłości, 
projektujesz coś na tego człowieka. Projektujesz swoje sny, ten 
człowiek staje się jedynie ekranem. Ty wnosisz całe to piękno. To 
ty tworzysz tę piękną twarz, jest ona jedynie twoją interpretacją. 
Nie jest rzeczywista, ponieważ rzeczywistość nie jest ani brzydka, 
ani piękna.

Co się stanie, gdy człowiek zniknie z tej ziemi? Czy góry będą 
piękne, albo kwiaty, a ciernie brzydkie? Co się stanie? Gdy zniknie 
człowiek, zniknie piękno i brzydota. Ziemia dalej będzie istnieć. 
Słońce będzie wschodzić, księżyc pojawi się w nocy, a niebo 
wypełniać będą gwiazdy. Kwiaty będą kwitnąć, drzewa pokrywać 
się kwieciem, a góry dalej będą takie, jakie są. Wszystko będzie 
takie, jak jest, ale nie będzie piękna ani brzydoty.

Gdy zniknie człowiek, znikną wszystkie jego interpretacje. 
Rzeczywistość nie jest ani piękna ani brzydka – po prostu jest. 
Interpretujesz ją według siebie. To dlatego coś może być pięknego 
w Chinach, a w Indiach nie będzie piękne. Twarz pewnego typu 
jest piękna w Afryce, ale w Anglii może nie być piękna.
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Kiedy do Afryki dotarli pierwsi chrześcijańscy misjonarze, mieli 
wielki problem. Trzeba było przełożyć Biblię, gdzie Bóg zawsze jest 
ukazywany jako biel, a Diabeł jako czerń. Stało się to problemem 
– jak powiedzieć czarnym ludziom, że Diabeł jest czarny, a Bóg 
biały? Dla nich Bóg był czarny, a Diabeł biały. I było to naturalne, 
dla nich zawsze Bóg był czarny, ich Diabeł zawsze był biały. Pewnie 
nie wiecie, co zrobili ci chrześcijańscy misjonarze. W afrykańskich 
tłumaczeniach Biblii Bóg jest ukazany jako czarny, a Diabeł jest 
biały. Bez tego nie byłoby kontaktu, żadnej możliwości spotkania.

Wyobrażamy sobie różne rzeczy poprzez umysł, to umysł stale 
interpretuje. Rozumiemy to w kwestii piękna i brzydoty, ale co 
z innymi interpretacjami? Jeżeli człowiek zniknie, nie będzie w świecie 
dobra i zła, nic nie będzie moralne i nic nie będzie niemoralne. Cała 
nasza moralność, wszystkie nasze osądy biorą się z koncepcji.

Lew rzuca się na jakieś zwierzę i je pożera, rozszarpuje – czy 
to jest złe czy dobre? Czy lew jest zły? W naszej interpretacji lew 
będzie wyglądał na bardzo złego, pełnego agresji. On jednak nic nie 
robi, po prostu je. Nie rozumie tego – co jest dobre, co jest złe. Nie 
robi niczego złego, spożywa swój posiłek, tak samo jak ty. Kiedy 
człowiek znika, nic nie jest dobre, nic nie jest złe.

To samo dzieje się z mędrcem. Kiedy ktoś staje się oświecony, 
znika w nim człowiek, wraz ze wszystkimi interpretacjami 
i osądami. Staje się czysty, jakby znikł. Umysł został porzucony. 
Jest on świadomy, w pełni świadomy, ale nie ma w sobie niczego, 
co mógłby rzutować. Patrzy na świat taki, jaki on jest, bez żadnej 
interpretacji. I po raz pierwszy poznaje rzeczywistość.

Człowiek nie może poznać rzeczywistości, ponieważ stale 
rzutuje swoją ideologię. Wszystkie ideologie są wytworzone, 
w egzystencji ich nie ma, to ty je tworzysz. To dlatego mówi się 
to raz po raz, na całym świecie – Eckhart mówi to na Zachodzie, 
Boehme mówi to na Zachodzie, Rinzai mówi to w Japonii, Lin 
Chi mówi to w Chinach, Budda mówi to w Indiach... na całym 
świecie, gdzie tylko pojawia się umysł przypominający lustro, 
mówi się, że nic nie jest złe i nic nie jest dobre. Nie ma zła i nie 
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ma Boga, egzystencja jest jednością. Jeżeli zdołasz zaakceptować 
tę egzystencję bez żadnej interpretacji, po raz pierwszy tworzysz 
drogę, która może prowadzić do prawdy.

Nie możesz doprowadzić swego umysłu do prawdy. Jeżeli 
spróbujesz tego dokonać, cokolwiek poznasz, nie będzie to prawdą. 
Możesz spotkać się z prawdą, ale nie poznasz jej, ponieważ w chwili 
gdy ją zobaczysz, dokonasz interpretacji. Idziesz ogrodem i widzisz 
kwitnące róże. Nie widziałeś ich wcześniej, a umysł natychmiast 
mówi: „Jakie piękne”. Kwiaty znikły, pojawiła się twoja koncepcja. 
Dokonałeś projekcji, osądziłeś. Jezus mówi „Nie sądźcie”. Nie 
osądzaj.

Pewien mahometański mistyk suficki sprzedawał drobiazgi 
w wiosce, a jej mieszkańcy zauważyli, że on nigdy nie osądzał. Brali 
od niego różne rzeczy i płacili mu fałszywymi monetami. On je 
przyjmował, bo nigdy nie mówił, że coś jest złe, a coś innego jest 
dobre. Czasem brali coś od niego i mówili, że już zapłacili, a on nie 
mówił, że tak nie było, tylko stwierdzał: „W porządku”. Dziękował 
im.

Potem zaczęli przychodzić ludzie z innych wiosek. Ten człowiek 
był bardzo dobry, można było wszystko wziąć z jego sklepu, nie 
płacić, albo płacić fałszywymi monetami, a on na wszystko się 
zgadzał!

Podeszła kiedyś do tego starego człowieka śmierć. Takie 
były jego ostatnie słowa, kiedy spojrzał w niebo: „Allahu, Boże, 
przyjmowałem wszelkiego rodzaju monety, także fałszywe. I ja też 
jestem fałszywą monetą, nie osądzaj mnie. Nie osądzałem twojego 
ludu, proszę, nie osądzaj i mnie”. Jak może Bóg osądzać kogoś 
takiego?

Jezus powiada: „Nie sądźcie, abyście i wy nie byli sądzeni”.
Kiedy znikną osądy, stajesz się niewinny. Kiedy nie dzielisz 

wszystkiego na dobre i złe, brzydkie i piękne, warte i niegodne... 
kiedy nie dzielisz niczego, patrzysz na rzeczywistość bez żadnych 
podziałów, po raz pierwszy pojawiają się twoje oczy. To oznacza 
chakshusmati vidya – znaki uzyskania oczu.
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Kiedy dzielisz, wciąż jesteś ślepy, taki pozostaniesz, jeżeli 
będziesz mówić, że coś jest złe, a coś innego jest dobre, twoja 
ślepota będzie trwać... ponieważ egzystencja nic takiego nie wie. 
Nic nie jest dobre albo złe – egzystencja przyjmuje wszystko. A kiedy 
i ty przyjmujesz wszystko, stajesz się taki jak egzystencja. Stajesz się 
z nią jednością.

Pamiętaj więc, że moralność to nie religia. Raczej wręcz 
przeciwnie, moralność jest jedną z przeszkód w pozyskaniu religii, 
tak samo jak i niemoralność. Moralność, niemoralność, jedno 
i drugie jest przeszkodą. Kiedy wykroczysz ponad jedno i drugie, 
wykroczysz ponad umysł, dualizm, dualistyczne nastawienie. Wtedy 
mędrzec i grzesznik stają się jednością. Wtedy pozostajesz w sobie, 
nie wchodzisz w osądzanie. A kiedy nie osądzasz, twój umysł nie 
może projektować, bo umysł projektuje poprzez osądy.

Słyszałeś pewnie tę znaną opowieść, ale chrześcijaństwo 
wciąż przegapia jej przesłanie. W pewnej wiosce do Jezusa tłum 
przyprowadził kobietę, która zgrzeszyła na oczach ludzi. Powiedzieli 
do Jezusa: „Ta kobieta jest grzeszna, przyznała się. Co mamy teraz 
zrobić? W dawnych świętych pismach powiedziano, że należy ją 
ukamienować. A co ty powiesz? Co mamy zrobić?”.

Próbowali postawić Jezusa wobec dylematu, bo gdyby 
powiedział, że nie należy jej zabijać... Tego się spodziewano, bo 
Jezus głosił: „Miłujcie. Jeżeli ktoś uderzy was w jeden policzek, 
nadstawcie drugi. Jeżeli ktoś zmusi was byście brzemię jego 
nieśli przez milę, idźcie z nim dwie mile. Jeżeli ktoś zabierze wam 
odzienie, oddajcie mu i buty”. Ktoś taki nie mógłby powiedzieć, by 
tę kobietę ukamienowano. A gdyby powiedział, że nie należy jej 
zabijać, mogliby zarzucić mu: „Jesteś przeciwny świętym pismom, 
nie możesz więc być prorokiem. Nie jesteś jednym z nas. Niszczysz 
naszą wiarę”.

Jezus uniknął tego dylematu, bo dylemat istnieje tylko dla 
umysłu opętanego obsesją. Kiedy nie ma umysłu, znika dylemat, 
ponieważ dylemat polega na podziale. Dzielisz coś na dwie skrajności 
i pojawia się pytanie, co wybrać, jak to wybrać? Tak pojawia się 
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problem. Ale kiedy nie ma umysłu, nie ma kwestii wyboru – i jest 
pozostawanie bez wybierania.

Jezus powiedział więc: „Słusznie, tak zapisano w świętych 
pismach, by tę kobietę ukamienować. Tak trzeba uczynić. 
Przynieście kamienie i zabijcie tę kobietę – ale tylko temu wolno 
rzucić kamieniem w tę kobietę, kto sam nie popełnił grzechu ani 
uczynkiem, ani myślą”.

Wtedy ci, którzy przewodzili tłumowi, zaczęli się rozchodzić, bo 
nie było wśród nich nikogo, kto nie cudzołożył czy to uczynkiem, 
czy myślą. I nie ma różnicy, czy popełniasz coś faktycznie, czy tylko 
o tym myślisz, dla świadomości jest to tym samym. Nie ma żadnej 
różnicy. Czy myślisz o zabijaniu, czy faktycznie zabijasz, nie ma 
różnicy, ponieważ samą myślą już wewnątrz siebie zabiłeś. Nawet 
jeżeli tylko myślisz o zgwałceniu jakiejś kobiety, już tego dokonałeś. 
Całe twoje istnienie dokonało tego. Nie ma znaczenia, czy stało się 
to rzeczywiście w świecie czynów, czy nie. Jeśli chodzi o ciebie, 
grzech został popełniony.

Nikt nie rzucił kamieniem w tę kobietę. Tłum rozszedł się i zo-
stała tylko ta kobieta. Powiedziała do Jezusa: „Ale ja to zrobiłam... 
Zrobiłam coś złego. Jestem niemoralna. Nieważne, że ten tłum 
mnie nie ukamienował, ty mnie ukarz. Ja przyznaję się do winy”.

Jezus powiedział: „A kim ja jestem, by cię osądzać? To sprawa 
między tobą i twoim Bogiem, między tobą i najwyższym, między 
tobą i całością, a kim ja jestem, by cię osądzać? To sprawa między 
tobą i egzystencją. Nie ma tu dla mnie miejsca”.

Taki jest umysł mędrca, nieumysł mędrca. Nie może dzielić, 
nie może więc osądzać, nie może mówić, że coś jest dobre, a coś 
innego jest złe. Tylko taka świadomość może dostąpić oczu – oczu, 
które mogą wniknąć w rzeczywistość.

Teraz przejdźmy do sutry.
Mędrzec Sankriti odwiedził kiedyś Adityalok, siedzibę boga 

słońca. Złożył pokłon, oddając mu cześć za pomocą chakshusmati 
vidya. Aum, chwała bogu słońca, który oświetla narząd wzroku! 
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Chwała słońcu, które jest wielkim wojownikiem! Chwała słońcu, 
które reprezentuje trzy uwarunkowania: tamas, rajas i sattva!

Mędrcem nazywa się kogoś, kto przestał wybierać, kogoś, kto 
nie osądza. Mędrzec w Indiach nie oznacza kogoś takiego, jak na 
Zachodzie. Na Zachodzie ma miejsce wiele absurdów. Jedną z nich 
– szczyt głupoty – jest nadawanie statusu świętego przez papieża. 
Przypomina to jakiś certyfikat albo stopień naukowy. Papież musi 
ogłosić, że ktoś stał się mędrcem. Rada biskupów musi to uzgodnić, 
potwierdzić. Zupełnie jak na uniwersytecie nadającym tytuły... mgr, 
dr, prof. albo jeszcze coś innego.

Czasem dochodzi więc do absurdów, zdarzyło się to z Joanną 
d’Arc. Zabito ją, zamordowano, spalono. Spalono ją z woli papieża, 
Kościoła. Uznali, że jest przeciwna chrześcijaństwu. Potem ten osąd 
zmieniono, potem inni papieże stwierdzili, że mylił się papież, który 
ją potępił. Po jej śmierci uznano ją więc za świętą i stała się świętą 
Joanną d’Arc.

Co jednak trzeba zrobić z człowiekiem, który ją potępił? 
Co zrobić z biskupem, który był odpowiedzialny za jej spalenie 
i zamordowanie, który podpowiedział papieżowi, że należy ją 
potępić? Już nie żył, co więc można było z nim zrobić? Jego kości 
wyciągnięto z jego grobu, wywieziono za miasto, pokruszono 
na kawałki i rzucono psom. A Joanna stała się świętą z dekretu 
papieża.

Na Wschodzie wygląda to na szczyt głupoty, nic więcej nie da 
się wymyślić. Nikt nie może uczynić kogoś mędrcem, nikt nie ma 
takiego osądu. Świętość nie jest jakimś stopniem naukowym, który 
może nadać ktoś inny. Jest to wewnętrzne dostąpienie, wewnętrzne 
uświadomienie. I nie zależy od nikogo innego. Mędrzec to ktoś, 
kto stał się oświecony. Mędrzec nie ma wyborów. Dla niego nic 
nie jest dobre i nic nie jest złe. Stał się naturalny. Po prostu jest, 
jak drzewo albo góra, jak rzeka albo ocean. Nie ma umysłu, który 
mógłby mówić, interpretować. Nie dzieli.

Pewien mistrz zen, mędrzec zen... mieszkał w małej chacie parę 
kilometrów za wioską. Którejś nocy zastał w swojej chacie złodzieja. 
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Mistrz zen był bardzo zasmucony, bo nie miał nic w domu, a ten 
złodziej przebył przecież nocą parę kilometrów i musiałby wracać 
z pustymi rękoma. Mędrzec zaczął płakać. Złodziej przejął się tym: 
„Co się stało? Dlaczego tak płaczesz? Boisz się, że zabiorę coś 
z twojej chaty?”.

Mędrzec odpowiedział mu: „Nie, nie o to chodzi. Jestem 
smutny, bo nic tu nie ma. Mogłeś chociaż zachować trochę taktu 
i uprzedzić mnie, że przyjdziesz, przygotowałbym coś, abyś mógł to 
zabrać. Nic tu nie ma, co ty sobie o mnie pomyślisz? To jest taki 
zaszczyt... parę kilometrów szedłeś nocą, zimną nocą, aby zawitać 
do mojej chaty. Nikt jeszcze mnie tak nie zaszczycił. Jestem zwykłym 
żebrakiem, a ty uczyniłeś ze mnie króla, wystarczyła mi myśl, że jest 
coś, co można mi ukraść. A tu nie ma nic, dlatego płaczę. Co mam 
teraz zrobić? Weź chociaż mój koc”.

Miał tylko jeden koc, nie miał żadnego ubrania, spał nago pod 
kocem. Noc była bardzo zimna. Powiedział do złodzieja: „Proszę, 
miej dla mnie trochę współczucia i odmawiaj, ponieważ nie mam 
nic innego, co mógłbym ci dać. Zabierz ten koc, a kiedy znowu 
zechcesz mnie odwiedzić, daj mi znać. Jestem biedny, ale coś ci 
przygotuję”.

Złodziej nie mógł pojąć, co się stało, ale widział płaczącego 
człowieka, zebrał więc w sobie współczucie, nie mógł mu odmówić. 
Zabrał koc i wyszedł. Tej nocy mnich zen napisał wiersz haiku. 
Siedział nieruchomo przy oknie, noc była zimna, na niebie świecił 
księżyc w pełni, a on napisał:

Boże, gdybym mógł dać ten księżyc
temu złodziejowi...
Taki jest umysł mędrca, albo raczej nieumysł. Po jakimś czasie 

do chaty tego samego mędrca znów wszedł ten sam złodziej. Mistrz 
pisał list, spojrzał na złodzieja i zapytał: „Po co przyszedłeś? Czego 
chcesz?”.

Ten mędrzec był tak niewinny, że nawet złodziej nie mógł 
skłamać. Powiedział więc: „Jak na ciebie patrzę, jesteś niewinny jak 
dziecko, nie mogę kłamać. Mam powiedzieć prawdę?”. Mędrzec 



51

odpowiedział: „Tak”. „Przyszedłem coś ukraść”. Mędrzec rzekł: 
„Tam w kącie mam parę groszy. Możesz je wziąć”. – I znów zajął 
się pisaniem listu.

Złodziej zabrał pieniądze, ale kiedy chciał wyjść, mędrzec 
powiedział: „Stój! Kiedy ktoś coś ci daje, powinieneś mu 
podziękować. Pieniądze to żadna pomoc, ale samo podziękowanie 
będzie ci bardzo pomocne. Dlatego podziękuj mi!”. Złodziej 
podziękował mu i znikł w ciemności.

Kiedyś złapano tego złodzieja i odkryto, że był też w chacie 
mędrca, wezwano więc mędrca do sądu. Mędrzec powiedział: 
„Tak, znam tego człowieka bardzo dobrze, ale on nigdy niczego mi 
nie ukradł. Dałem mu trochę grosza, a on za to mi podziękował. 
Nie ma o czym mówić, nic w tym złego nie było. Wszystko jest 
skończone, zamknięta sprawa. Dałem mu trochę pieniędzy, a on za 
to mi podziękował. Ten człowiek nie jest złodziejem”.

Taki umysł mędrca, albo raczej nieumysł, jest podstawą.
Mędrzec Sankriti odwiedził kiedyś Adityalok.
To tylko przypowieść. Adityalok oznacza siedzibę słońca lub 

siedzibę światła, oświecenia. Słońce jest tylko symbolem. Słońce nie 
jest jedynie życiodajnym źródłem, jest też źródłem światła. Dlatego 
słońce jest symbolem. Sankriti, mędrzec, odwiedził siedzibę słońca.

Oznacza to, że tylko mędrcy mogą odwiedzić siedzibę światła. 
My tkwimy w ciemności, żyjemy stale w ciemności nocy. Nie 
dlatego, że noc nas otacza, ale dlatego, że mamy zamknięte oczy. 
Przepełnieni tyloma projekcjami, nie dostrzegamy światła wokół 
nas. Światło istnieje, ta siedziba jest wszędzie. Nie musisz iść do 
słońca, bo słońce dociera wszędzie. Słońce dociera do każdego 
zakątka ziemi, ale tylko ten, kto stał się mędrcem, może wejść do 
jego siedziby.

Mędrzec Sankriti odwiedził kiedyś Adityalok, siedzibę boga 
słońca. Złożył pokłon, oddając mu cześć za pomocą chakshusmati 
vidya.

Pokłonił się słońcu i oddał mu cześć, a cześć ta była możliwa 
dzięki nauce o osiągnięciu prawdziwych oczu. Jest to piękne, po-
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nieważ jest to jedyny sposób, w jaki można czcić światło. Jedynym 
sposobem oddania czci światłu jest dostąpienie oczu, wtedy ta 
cześć zostaje dopełniona. Jeżeli zdołasz patrzeć na światło bez żad-
nej projekcji, będzie to czcią. Jeżeli projektujesz, zmieniasz światło 
w ciemność. Zachowujesz się jak człowiek ślepy.

Niepotrzebna jest żadna inna cześć. Nie trzeba iść gdzieś, by 
klęknąć na ziemi i mówić modlitwę do słońca. To bezużyteczne. 
Jedyną czcią, do jakiej trzeba dążyć, jest dostąpienie oczu, które 
zobaczą światło. Tak więc mędrzec Sankriti oddał cześć słońcu, 
pokłonił się mu w tym, co jest znane jako chakshusmati vidya. 
Jeżeli dostąpisz oczu, którymi można widzieć rzeczywiste, stajesz 
się oddającym cześć, i tylko taka cześć może zostać zaakceptowana 
przez egzystencję, żadna inna.

Twoja modlitwa to same żądania, same dziecinne, głupawe żą-
dania. Są one bezużyteczne. Nie przekonasz egzystencji, by żyła 
według twoich oczekiwań. Idź do kościołów i świątyń – co robią 
tam ci ludzie? Myślą, że oddają cześć, modlą się, medytują. Niczego 
takiego nie robią. Próbują tylko przekonać boskość, aby ich słucha-
ła, robiła wszystko, czego pragną, dostosowała się do nich. 
Doradzają. Wiedzą więcej niż boskość, wiedzą lepiej od boskości, 
co trzeba zrobić, przychodzą więc tylko po to, żeby doradzać.

Próbują przekonywać, ale nie można przekonywać całości, po-
nieważ całość zawsze wie więcej niż część. Całość nie może słu-
chać części, to część musi postępować stosownie do całości. Całość 
nie może cię słuchać. Dobrze jest, że cię nie słucha, bo ty stworzył-
byś chaos – nie wiesz, o co prosisz.

Słyszałeś pewnie taką opowieść... Pewien człowiek oddawał kie-
dyś cześć Sziwie. Przez całe lata tylko wielbił Sziwę i modlił się do 
niego. Wreszcie przyszedł do niego Sziwa i powiedział: „Możesz po-
prosić o trzy błogosławieństwa, trzy dary, mogę ci dać trzy łaski”.

Ten człowiek od tak dawna oddawał cześć, że już zapomniał 
dlaczego to zaczął. Jego umysł stale się zmieniał. Oddawanie czci 
stało się obsesją. Zapomniał o co mu chodziło, więc poprosił 
o chwilę do namysłu.




