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Wstęp 

 

Po przylocie na Changi Airport dnia 4 sierpnia 2018 r., osoby towarzy-

szące Swamiemu, w tym liczni studenci, szybko przewieziono autokarami na 

ważny musical Lion King (Król Lew) w bajecznym teatrze Marina Bay Sands 

Theatre! Było to pamiętne przeżycie, szczególnie dla studentów. Następne-

go dnia studenci udali się na zwiedzanie miasta i do muzeum, podczas gdy 

starsi odpoczywali. 

6 sierpnia Swami ze swoją asystą spotkał się na satsangu z „singapur-

skim Gangiem” i ich rodzinami. Była to piękna i intymna rozmowa Pana z 

Jego drogimi wielbicielami. Wieczorem w Sai Anandam odbył się otwarty 

satsang. W swoim boskim dyskursie Swami powiedział, że największą 

przysługą jest bycie przykładem dla innych, gdyż wtedy zaczyna się trans-

formacja. „Ciągle mówię moim uczniom, mówię moim nauczycielom, mówię 

moim wielbicielom: ‘Postarajcie się być przykładni, postarajcie się być 

przykładem dla każdego, kogo spotykacie.’” 

Następnego dnia rano Swami i Jego delegacja odwiedzili „Swami Home” 

(Dom Swamiego), dom stałego pobytu ludzi chorych, wiekowych i upośle-

dzonych z opieką pielęgniarską. Swami zainaugurował użytkowanie nowego 

skrzydła, czego świadkiem był członek Parlamentu i inni dygnitarze. 

Nowa ekscytacja czekała asystę Swamiego, gdy ze Swami Home udała 

się na nabrzeże Marina South Pier, skąd wypłynęła na krótki rejs po morzu. 

Uczniowie śpiewali bhadźany. Później przemawiał Swami; powiedział: 

„Wszyscy proszą mnie o mantrę. Najważniejszą mantrą jest ‘Bóg jest.’ Gdy 

wierzycie w ‘Bóg jest,’ wszystko inne staje się boskie. Gdziekolwiek pójdzie-

cie, cokolwiek robicie, Bóg o tym wie. Takie przekonanie jest najważniejsze. 

Po prostu poddajcie się Bogu. Jak doświadczać Boga? Powinniście zdecy-

dowanie powiedzieć: ‘Skoro jest taka istota, poddaję się.’ Niemniej wielu 

mówi: ‘Najpierw daj mi doświadczyć, wtedy poddam się.’ Ale powinno być na 

odwrót. Najpierw ma być poddanie, potem przychodzi doświadczanie!” Po 

kolacji na statku było bhadźan antakszari (śpiew kolejnych pieśni łączonych 

ostatnią i pierwszą sylabą). Pamiętny wieczór i pełen wrażeń dzień zakoń-

czyło odprawienie mangala arati i wykonanie grupowego zdjęcia. 

Następnego dnia rano po mangala arati asysta Swamiego pojechała na 

lotnisko, skąd wróciła do Bengaluru w Indiach. 
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5 sierpnia 2018  

Wizyta w ‘Swami Home’ 

Singapur 

Wyjątki z wystąpienia 

Śri B.N. Narasimha Murthy 

Tego rana czuję wzruszenie i uważam za wielkie 

błogosławieństwo to, że Swami w końcu przybył do swojego 

domu, Swami Home. W ciągu ostatnich 6-7 lat jeździliśmy ze 

Swamim po całym świecie, odwiedzając więcej niż 30 krajów. 

Ale muszę wyznać, że nigdzie indziej nie widziałem niczego 

takiego jak to. Swami Home jest świadectwem ducha Singapuru 

– jest to duma Sintgapuru. 

Mieszkańcy tego domu mają szczęście – służący są błogosławieni, a ci, 

którzy wspierają tę instytucję, są zbawieni. Chciałbym pogratulować rządowi 

Singapuru, który jest jednym z filarów wspierających ten wielki społeczny 

projekt. Naprawdę oddaje on ducha Singapuru – szacunek dla życia, miłość 

do ludzi i dążenie do zapewnienia wszystkim szczęścia. 

Swami Home jest połączeniem współczucia i techniki komputerowej. Z 

jednej strony mamy tu wieczne wartości ludzkie, a z drugiej – profesjonalizm, 

naukę i technikę. Widziałem całkiem sporo miejsc, w których roztacza się 

opiekę nad seniorami, ale absolutną rzadkością jest profesjonalizm i zespo-

łowa praca w połączeniu ze współczuciem. 

Lew Tołstoj powiedział: „Życie to służenie ludziom,” a inny wielki rosyjski 

pisarz, Fiodor Dostojewski, stwierdził: „Współczucie jest głównym prawem 

(ludzkiej) egzystencji.” 

Jeśli dzisiaj ktoś gdzieś na świecie spytałby: „W czym tkwi esencja na-

uczania Swamiego?”, odpowiedziałbym: „Pojedź do Singapuru; zobacz 

Swami Home.” Na ziemi jest bardzo niewiele miejsc, w których nauki Swa-

miego są naprawdę wcielane w życie. „Kochaj wszystkich, służ wszystkim; 

zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź.” 

Chociaż formalnie Swami przybył tu dzisiaj po raz pierwszy, widzę, że w 

istocie mieszka tu cały czas, w każdej chwili! Wyraźnie tutaj to czujemy! 
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5 sierpnia 2018  

 Wizyta w ‘Swami Home’ 

Singapur 

Boski dyskurs 

 

Asztadaśa puraneszu wjasasja waćana dwajam 
parapokaraja punjaja papaja parapidanam. 

(Osiemnaście puran zawiera się w dwóch powiedzeniach Wjasy: 

pomaganie jest zasługą, grzechem – krzywdzenie innych.) 

 

Drogie ucieleśnienia boskiej miłości! 

Nie ma większego dobra niż pomóc komuś i nie ma większego grzechu 

niż skrzywdzić kogoś. 

Paropakarartham wahanti nadjah, paropakarartham phalanti wrikszah, 
paropakarartham duhanti gawah; paropakara artham idam śariram. 

(Rzeki płyną dla dobra innych, drzewa rodzą owoce dla dobra innych,  

 krowy dają mleko dla innych; służba innym to cel tego ciała.) 

Słowo paropakara w językach indyjskich używa się do określania służby 

dla innych, ale samo to słowo składa się z trzech oddzielnych: para, upad i 

kara. Co one znaczą? 
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 Para znaczy „boski,” upa – „blisko,” a kara – „to, co czyni.” Zatem po-

maganie innym jest sposobem zbliżania się do boskości. Gdzie jest 

boskość? Czy Bóg mieszka w górach, w grotach, w świątyniach, w mecze-

tach czy kościołach? Czy Bóg znajduje się gdzieś na zewnątrz, z dala, 

wysoko w niebie? Nie! Bóg jest zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – 

boskość jest wszędzie. Gdy pomagacie innym, to was oczyszcza; czyni was 

bardziej życzliwymi i bardziej współczującymi, co przybliża was do boskości, 

która znajduje się w was, w waszym sercu. Gdy już urzeczywistnicie tę 

wewnętrzną boskość, tę samą boskość będziecie widzieli na zewnątrz we 

wszystkim i w każdym. Nie będzie żadnych dwóch, a tylko Jeden; będziecie 

widzieli jedność wszystkiego. 

Tak więc służba jest najpewniejszym sposobem urzeczywistniania wła-

snej prawdziwej natury, która jest boska. Obojętnie komu służycie, myślcie, 

że służycie Bogu; komukolwiek pomagacie, myślcie, że pomagacie Bogu; do 

kogokolwiek kierujecie dobre słowo, myślcie, że mówicie do Boga. Taka 

postawa pomoże wam coraz bardziej zbliżać się do własnej boskiej, praw-

dziwej jaźni. 

Ten członek lokalnego parlamentu dobrze opisał wielką pracę, którą się 

tutaj wykonuje, o której on dowiedział się 15 lat temu. Od tamtego czasu ta 

praca rozwijała się dzień po dniu przy wsparciu wielu wielbicieli, a także 

członków kongresu i rządu. Była to długa droga, ale nie jest to koniec podró-

ży, jak on sam powiedział. Dopiero zaczęliśmy – pozostaje o wiele więcej do 

zrobienia. Dopiero rozpoczęliśmy proces, który musi być rozpowszechniany i 

modyfikowany na potrzeby każdego zakątka świata. 
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Dzisiaj starsi ludzie cierpią – nawet ci, 

którzy są bogaci. Dawniej uważano, że 

cierpienie dotyka tylko ludzi ubogich, ale 

dzisiaj cierpią też ludzie w podeszłym 

wieku, którym nie brakuje pieniędzy. Mogą 

zapłacić za korzystanie z najnowszych, 

zaawansowanych technik medycznych, ale 

nie mogą kupić miłości i współczucia; nie 

jest to coś, co można kupić. Mogą zostać 

przyjęci do najlepszych szpitali i na leczenie 

wydać cały swój majątek. Tak, niewątpliwie 

otrzymają najlepszą opiekę, ale nie mogą 

kupić miłości i współczucia.  

Miłość i współczucie są dostępne tylko 

w miejscu takim jak to, gdzie ludzie kierują 

się ideałem: myślą o pomaganiu innym. 

Robienie tego z pełnym oddaniem, miłością 

i poddaniem Bogu jest najwyższą cnotą, 

jaką można sobie przyswoić. Ich zobowią-

zania i modlitwy dały im zdolność kochania 

wszystkich ze szczerą życzliwością i współ-

czuciem. Ta szczerość jest źródłem 

powodzenia tego domu. 

Gdy zaczynali od żelaznego szedu (szopy), przyszli do mnie z pytaniem, 

czy mogą zacząć działalność. Pobłogosławiłem im i powiedziałem, aby wzięli 

się do pracy. Nie mieli wówczas pojęcia, że przerodzi się to w tak przestron-

ne miejsce, jakim jest obecnie. Jednak nie jest to koniec drogi – jest to tylko 

kontynuacja rozpoczętego procesu. Inspiracja Swami Home z Singapuru 

pójdzie dalej w świat. 

Rozmawiałem z naszymi malezyjskimi wielbicielami – niektórzy z nich 
są tu obecni. Oni w Malezji budują podobne miejsce. Powiedziałem im: 

„Zapoznajcie się ze wszystkim, co zrobiono w Singapurze w ciągu ostatnich 

30 lat. Dowiedzcie się, co poszło dobrze, a co może pójść źle. Nauczcie się 

jak działać, jak ze współczuciem sprawować medyczną opiekę i otwórzcie 

drugi Swami Home w Malezji, gdyż tam też istnieje taka potrzeba.” 

Będzie to następny etap. Tu będą korzenie, z którego wyrosło drzewo 

służby. Z niego rozwinie się bardzo dużo gałęzi i rozejdzie na wszystkie 

strony świata. Kiedy rozmawiałem o tym z ludźmi z Malezji pewna kobieta, 
Frances, spytała: „Swami, a co ze Sri Lanką? Czy zechcesz pomóc Sri 
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Lance?” Odpowiedziałem jej, że chcę pomóc wszystkim na świecie; chcę 

zrobić tyle, ile się da, ale potrzeba na to czasu. Rozpoczniemy prace także 

na Sri Lance. Mamy tam już miejsce, gdzie założyliśmy małe centrum me-

dyczne. Ponieważ je mamy, będzie łatwiej rozbudować je dla innych celów. 

Jest to bardzo dobra służba. Rozejdzie się ona na cały świat. Ludzie u 

zmierzchu swojego życia będą mogli porzucić ciało w szczęściu i spokoju. 

Gdy ponownie się urodzą, urodzą się bez niepokojów. Bo widzicie, stan, w 

jakim porzucacie ciało, jest bardzo ważny dla stanu, w jakim później się 

rodzicie. Kultura Indii przyjmuje fakt, że człowiek rodzi się wielokrotnie, że 

śmierć nie jest końcem, a narodziny nie są początkiem. Zatem nie może być 

większej przysługi niż zapewnienie ludziom miłości i spokoju, jakich potrze-

bują, aby opuścić swoje ciało w spokoju i radości. 

 

Spotkałem się z niektórymi tutejszymi mieszkańcami i byłem bardzo za-

skoczony! Oni byli tak szczęśliwi – wszyscy śmiali się i ze mną żartowali. 

Spytałem, czy są tutaj szczęśliwi, a oni jednomyślnie odpowiedzieli, że tak. 

Szczęście jest najważniejszym aspektem życia. W jakim celu wszystko 

robicie? Chcecie mieć lepszy dom, dobrą rodzinę, wykształcenie, bogactwo, 

ale wszystko to jest ukierunkowane na szczęśliwe życie. 

Kto chce być smutny? Jednak nikt nie rozumie, gdzie leży prawdziwe 

szczęście. Nie ma go w bogactwie, władzy, sławie, popularności ani w 

krewnych – ono leży tylko wewnątrz was. Powtarzam: radość w życiu leży w 

was. Gdy tylko zrozumiecie, kim naprawdę jesteście – że jesteście boscy – 

radość będzie spontaniczna. 
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Wielu tu mieszkających ludzi nie pamięta swojej przeszłości. Niektórzy 

mogą się nad nimi litować, myśląc: „Mają demencję (otępienie), często 

zapominają różne rzeczy; czasem nawet nie wiedzą, gdzie się znajdują, co 

robią i jak się nazywają!” Szczerze powiadam wam: jest to błogosławieństwo 

w przebraniu! Po co pamiętać o złych rzeczach, które zrobiliście w całym 

swoim życiu i cierpieć na takie wspomnienia? Wielu ludzi, którzy żyją bez 

demencji, nie potrafi żyć w teraźniejszości, gdyż stale przejmuje się prze-

szłością lub przyszłością. Brak im czasu na życie chwilą obecną. Tutaj ludzie 

żyją daną chwilą – od rana do nocy. Cieszą się robieniem tego, co robią. 

Bez obciążenia przeszłością i martwienia się o przyszłość, są tacy jak są i 

jest to błogosławieństwo w przebraniu. 

Dla pracowników Swami Home jest to jednocześnie lekcja do przyswo-

jenia tego, jak być szczęśliwym niezależnie kim się jest i w jakiej sytuacji się 

znajduje. Szczęście to wasz wybór. Nie jest to coś, co można kupić, wypro-

sić, pożyczyć czy ukraść od kogoś – jest to wybór, którego musicie dokonać. 

W każdych okolicznościach możecie postanowić być szczęśliwi. Powtarzam: 

szczęście to decyzja, którą musicie podjąć – nikt nie może tego za was 

zrobić. 

Czasem mieszkańcy tego domu stwarzają problemy, szczególnie dla 

młodych opiekunów. Opiekunowie mają własnych rodziców i dziadków. 

Niekiedy bywają z nimi trudności, gdyż mogą o czymś zapomnieć. Mogą 

ciągle o coś was pytać i nie zapamiętywać, co im powiedzieliście. Możecie 

coś im kazać, ale oni mogą nie wykonać tego właściwie. Bądźcie cierpliwi, 

bądźcie cierpliwi, gdyż przez to, co oni przechodzą dzisiaj, jutro wy możecie 

przechodzić. Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy na starość, dlatego zawsze 

bądźcie współczujący. Bóg dał wam okazję służenia Mu w ten sposób, w tej 

formie i w Jego imieniu i stania się wewnętrznie czystszym. W miarę stawa-

nia się czystszymi i bardziej współczującymi, stajecie się bardziej boscy. 

Gdy zrozumiecie, że jesteście boscy, stwierdzicie, że wszystko jest bo-

skie. W życiu nie ma niczego więcej do osiągnięcia! Celem każdego życia 

jest urzeczywistnienie tej boskości. 

Wszystkie święte pisma, wszystkie religie i wyznania stwierdzają, że w 

końcu wszyscy rodzą się z Boga, że Bóg jest waszym stwórcą. Ludzie są 

stworzeni na podobieństwo Boga. Gdy pokruszycie cukierek, każda cząstka 

niesie tę samą słodycz, nieprawdaż? Skoro rodzicie się z Boga, to naturalnie 

powinniście mieć boskie cechy. Ale żeby urzeczywistnić te cechy, trzeba ich 

zasmakować. Patrząc na kryształek cukru, możecie nie wiedzieć, że jest 

słodki, ale jeśli położycie go na język, zrozumiecie, że taki jest. Podobnie wy 

wszyscy jesteście zrodzeni z Boga, ale chociaż pochodzicie z tej samej 

słodyczy, tej samej błogości, tego samego współczucia, nie zrozumiecie 
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tego, o ile go nie spróbujecie. Jak to zrobić? Właśnie przez taką służbę. 

Pomagając innym, dochodzicie do zrozumienia, kim naprawdę jesteście, a 

to uwalnia was od wszelkiego rodzaju obaw. 

Jest to bardziej okazja dla was, aby stać się lepszym, niż dla poprawy 

życia tych starszych ludzi. Jest to okazja dana wam, aby stać się lepszymi 

ludźmi. Jest to bardzo, bardzo ważna rzecz, którą musicie zrozumieć. 

Bardzo cieszę się, że są tu ludzie różnych wyznań i wszyscy pracują ra-

zem jak bracia i siostry, z pełnym oddaniem i poddaniem, dla dobra tych 

starszych ludzi, którzy tego potrzebują. Nie ma większego błogosławień-

stwa! 

Jestem bardzo szczę-

śliwy i udzielam mojego 

błogosławieństwa, aby ta 

praca trwała nadal i roz-

wijała się, stając się 

inspiracją, światłem prze-

wodnim dla wielu innych 

krajów, dla wielu innych 

ludzi do zakładania takich 

instytucji. Dr Pillay mówił: 

„Swami, myślę, że nie 

zbłądzę, mówiąc, iż jest to 

jedna z najlepszych takich 

placówek na świecie. Pod-

pisuję się pod taką opinią. 

Jak mówiłem wcześniej, wielkim kosztem możecie mieć bardzo dobrą opiekę 

medyczną, ale skąd weźmiecie współczucie? Skąd otrzymacie miłość? Skąd 

otrzymacie życzliwość? Żadnej z tych rzeczy nie można kupić – one pocho-

dzą z wnętrza w postaci inspiracji do czynienia dobra. 

Czasami opiekunom trudność sprawia zrozumienie, co ci starsi ludzie 

mają w głowie. Mówię im: jesteście za młodzi, aby rozumieć ich myślenie, 

ale oni niewątpliwie byli kiedyś dziećmi. Oni wszyscy są jak dzieci, myślą jak 

dzieci. Gdy ludzie się starzeją, stają się znów dziećmi. Czasem są krnąbrni, 

czasem nieugięci, czasem niedorzeczni, czasem bardzo szczęśliwi i dziar-

scy, bardzo posłuszni i mili dla was. Myślcie więc o nich jako dzieciach, a nie 

starszych ludziach. Macie wiele takich dzieci pod opieką. Kiedyś wszyscy 

byliście dziećmi. Wiecie, że rodzice tolerowali wszystko, co robiliście, Postę-

pujcie tak samo wobec nich – myślcie o nich jak o dzieciach. 

Gdy otworzymy podobny dom w Malezji, będzie on mały – taki jak wasz, 

gdy zaczynaliście: 20-25 ludzi; niektórym będziemy świadczyć opiekę 
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dzienną, niektórzy zamieszkają na stałe. Placówka ta będzie się rozwijała 

podobnie jak tutejsza. W tej części świata jest na to wyraźne zapotrzebowa-

nie. Później chcę otworzyć taki dom w Japonii, gdzie też jest potrzebny. 

Powoli będziecie uczyć innych tego, czego nauczyliście się tutaj. Gdy zapali-

liście lampę, nieście ją i zapalcie od niej inną lampę, a od tej – następną. W 

ten sposób możecie rozproszyć ciemności. Niech to, co tutaj zrobiliście, 

będzie inspiracją do pracy w innych krajach. Ktoś inny zostanie zainspiro-

wany i z czasem rozniesie się to na cały świat. 

Macie moje szczodre błogosła-

wieństwa, szczególnie dla członków-

założycieli, wolontariuszy i posługują-

cych w Swami Home, którzy zajmują 

się wszystkimi tymi ludźmi. Członkowie 

założyciele są jak bracia, ciężko pracu-

jąc na rzecz tej mojej wizji i dając tym 

ludziom bardzo, bardzo spokojne i 

szczęśliwe życie. Jest to wielkie osią-

gnięcie, a oni mają moje obfite błogosławieństwa, podobnie jak wszyscy stali 

mieszkańcy i przyjmujący dzienną opiekę. Bardzo, bardzo jestem wzruszony 

i przejęty tym, co się tutaj robi. Oni od dawna chcieli, abyśmy odwiedzili to 

miejsce. Dwa lata temu, kiedy tu byliśmy, mówili: „Swami! Z Twoją łaską 

będziemy obchodzić 30 rocznicę. Prosimy, przybądź z wizytą.” Powiedzia-

łem im, że przybędę zaraz, gdy skończą wznoszenie tego nowego budynku. 

Teraz są tu dwa ramiona budynku – wcześniej było tylko jedno. Jest 

więc Swami Home z ramieniem łaski i jest ramię słoneczne. Gdy spojrzycie 

na całość, wygląda to na człowieka z otwartymi ramionami, przyjmującego 

każdego z miłością – witającego wszystkich z otwartymi ramionami, a nie z 

zamkniętymi. Zdaje się zapraszać wszystkich: „Zapraszam do środka, 

proszę wejść, proszę!” Taką postawą powinniście się wykazywać – zawsze 

powinniście mieć szeroko otwarte ramiona dla każdego, kto potrzebuje 

pomocy, serdecznie go witając. Kultywujcie taką postawę. Jestem pewien, 

że w przyszłości placówka ta zdobędzie uznanie i będzie ciągle się rozwijać. 

Jest to pierwszy Swami Home; drugi zostanie otwarty w Malezji. Stopniowo 

będę tę działalność rozszerzał po kolei na resztę świata. Przygotujcie się 

więc na dalsze prace! Nie myślcie, że 30 lat minęło, więc teraz jest pora na 

emeryturę. Wykorzystajcie zdobytą mądrość, ucząc innych. 

Niech to się rozpowszechnia na cały świat. 

Bardzo, bardzo szczęśliwy! Arati. 
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5 sierpnia 2018  

Wieczorny otwarty satsang 

Sai Anandam, Singapur 

Wyjątki z wystąpienia 

Śri B.N. Narasimha Murthy 

„Dlaczego ciągle Singapur?” – pytają wielbiciele z 

wielu krajów. Wy na pewno o to nie zapytacie! Prosta 

odpowiedź brzmi: „Ludzie w Singapurze coraz bar-

dziej Go potrzebują.” 

Niedawno w Muddenahalli Swami rozmawiał z 

pewnymi poszukiwaczami, z tzw. tjaga dźiwinami. 

Powiedział im: „Załóżmy, że przyszła wam myśl, aby 

zrobić coś złego. Jeśli trzykrotnie uda się wam po-

wstrzymać od zrobienia tego, potem posiądziecie 

zdolność nigdy nierobienia tego.” Problemem jest to, 

że powstrzymanie się za pierwszym razem jest bar-

dzo trudne. Dlatego Mark Twain powiedział: „Bardzo 

trudno jest rzucić palenie; robiłem to 100 razy!” 

Problem tkwi w tym, że potrzebna jest inspiracja. Tak jak na tym świecie 

potrzebne są pieniądze, tak na drugim świecie potrzebna jest inspiracja. Aby 

nas nią obdarzyć, Swami udaje się wszędzie. Jego nauki są dostępne w 

książkach, a teraz tysiące ludzi słucha także nagrań audio. Powód, dla 

którego Swami podróżuje po świecie, jest to, że w Jego obecności czujemy 

się ładowani energią. 

Paradoksem duchowej ścieżki jest to, że nie można doświadczyć bo-

skiej błogości, o ile nie porzuci się doczesnych pragnień, a jednocześnie nie 

można porzucić doczesnych pragnień, o ile nie doświadczy się duchowej 

błogości! Możecie nie przeczytać o tym w żadnej książce, ale jest to zapisa-

ne w księdze życia. Jeśli nie doświadczymy duchowej błogości, nasz umysł 

nie będzie wiedział, że istnieje coś ponad to, co zna, że istnieje jakaś bło-

gość czy radość, która nie zależy od światowych, zmysłowych przyjemności. 

Jeśli tego doświadczę, wtedy wiem i mogę łatwo odciąć się, rozumując: „To 

jest mała sprawa, mogę z tego zrezygnować.” Swami chce dać wam to 

doświadczenie, dlatego ciągle przybywa do Singapuru. 
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5 sierpnia 2018 

Wieczorny otwarty satsang 

Sai Anandam, Singapur 

Boski dyskurs 

 

Chociaż istnieje wiele rodzajów ozdób, złoto to złoto; 

chociaż istnieje wiele gatunków krów, mleko to mleko; 

chociaż istnieje wiele rodzajów odzieży, nić to nić; 

chociaż istnieje wiele religii i wyznań, 

przeznaczenie jest jedno i to samo.  

Nie znając tej prawdy, będąc pogrążeni w ignorancji, 

ludzie mają różnorakie rozumienie i doszukują się różnic. 

Co innego mogę powiedzieć temu szacownemu zgromadzeniu 

szlachetnych ludzi przy tej pomyślnej okazji niż to, 

że w ostatecznym rozrachunku wszystko jest jednym? 

(Wiersz telugu) 
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Drogie ucieleśnienia boskości!  

Osoba znająca prawdę widzi jedność w różnorodności, podczas gdy lu-

dzie o ograniczonym rozumieniu widzą różnorodność w jedności. Święte 

pisma od niepamiętnych czasów oświadczały: Ekam sat wiprah bahudha 

wadanti – jedna jest prawda, ale mędrcy nazywają ją rozmaicie; Ekamewa 

adwitijam Brahma – Bóg jest jeden bez drugiego; Eko'ham bahusjam – jam 

jest jeden, niech stanę się wieloma. 

Zatem jedność całego stworzenia podkreślano zawsze – znajdziecie to 

w każdej myśli, wyznaniu, religii, u każdego mistrza. Sam Jezus usłyszał 

eteryczny głos: „Wszyscy są jednym, mój drogi synu, bądź jednaki dla 

wszystkich.” Jak macie rozumieć, co kryje się pod stwierdzeniem „wszyscy 

są jednym”? Kobieta wygląda inaczej niż mężczyzna, dziecko jest różne od 

starca, krowa jest różna od psa, drzewo jest różne od stołu. Wszystkie te 

rzeczy są różne! Jak więc może być tylko jeden? 

Jedność w stworzeniu nie leży w zewnętrznym wyglądzie. Z tego same-

go cukru można przygotować wiele rodzajów słodyczy, zadowalając gusty 

różnych ludzi. Matka może przyrządzić słodycze, które lubi jej mąż, a inne dla 

dziecka. Słodycze mogą mieć różny kolor, rozmiar, kształt i wagę, ale ich 

słodycz jest jedna i ta sama. Właśnie o takiej jedności mówili wielcy mistrzo-

wie. 

Jak powiedział Narasimha Murthy, ci, którzy mają głęboki wgląd, którzy 

rozumieją tę prawdę, myślą o całym świecie jako jednej rodzinie. Wasudhaj-

wa kutumbakam (świat zaprawdę jest jedną rodziną) – wszyscy jesteście 

braćmi i siostrami. Musicie dołożyć wszelkich starań, aby w swoim życiu 

doświadczyć tego braterstwa człowieka i ojcostwa Boga. 

Dopóki widzicie różnice tam, gdzie jest jedność, dopóty będą przywią-

zania, za którymi przychodzą cierpienia. W chwili, gdy dostrzeżecie jedność 

we wszystkim wokół siebie, doznacie wielkiej radości i poczucia nieprzywią-

zania. Takich uczuć nie można osiągnąć inaczej niż przez zrozumienie, że 

wszystko jest jednym. Oto ilustracja dla dzieci. Gdy człowiek wchodzi do 

pokoju pełnego luster, widzi w nich swoje odbicie i uśmiecha się, gdyż wie, 

że wszystkie te odbicia należą do niego. Ale gdy do tego samego pokoju 

wejdzie pies, myśli, że wszystkie jego odbicia są różne – przestraszy się i 

zacznie szczekać. Im więcej szczeka, tym więcej odszczekiwania widzi; 

myśli, że te różne odbicia szczekają na niego! 

Gdy uśmiecha się człowiek, widzi odwzajemniające uśmiechy swoich 

odbić. Człowiek mądry, który wie, że wszystko jest odbiciem, reakcją i 

oddźwiękiem jego własnego istnienia, nie widzi żadnego rodzaju braku 
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jedności w całym stworzeniu, chociaż na zewnątrz mogą być różnice w 

wyglądzie. Czy wiedząc, że wszystko i każdy człowiek należy do was, 

skrzywdzicie kogokolwiek? Gdy skrzywdzicie kogokolwiek, skrzywdzicie 

siebie. Kiedy pomagacie komuś, pomagacie sobie. Czy wtedy pojawia się 

kwestia poczucia dumy z tego czynu? 

Czy wasza prawa ręka dziękuje lewej? Czy usta dziękują żołądkowi? 

Czy żołądek dziękuje sercu? Czy serce dziękuje oczom? Są to wszystko 

członki i narządy tego samego ciała, więc nie ma kwestii dziękowania sobie 

nawzajem. „Dziękuję ci” znaczy, że jest dwóch, że ktoś oddzielny zrobił dla 

was coś, za co dziękujecie. W rzeczywistości gdy pomagacie sobie nawza-

jem, nie ma „dwóch” – udzielacie pomocy tylko sobie samym. 

 

Popatrzcie na swoje ciało – jest to wielki przykład; jest to mikrokosmos 

całego makrokosmosu. Załóżmy, że idąc drogą, nadepniecie na coś i zrani-

cie się w prawą nogę. Co robi ta prawa noga? Nie musi do lewej nogi 

posyłać wniosku: „Droga lewa nogo! Zraniłam się, proszę ponieś to ciało, 

gdyż ja nie mogę. Przyjmij dodatkowy ciężar i nieś ciało.” Lewa noga robi to 

automatycznie, bez proszenia. Wie, że prawa noga uległa zranieniu. Nie 

beszta jej, nie karze, nie złości się, lecz natychmiast przejmuje na siebie 

dodatkowy ciężar. Nie jest potrzebna żadna prośba ani podziękowania na 

końcu, gdyż wszystko dotyczy jednego ciała. 

Gdy ręce wkładają jedzenie do ust, one przeżuwają je, język czuje 

smak, gardło połyka, a układ pokarmowy przyjmuje jedzenie, trawi, przyswa-

ja i rozsyła esencję do wszystkich części ciała za pośrednictwem krwi 

pompowanej przez serce. Żaden narząd nie musi dziękować innemu narzą-

dowi. Każda część ciała pracuje dla wspólnego dobra. Byłoby wielkim 

nieporozumieniem, gdyby każdy myślał: „Jestem z Singapuru,” „Jestem z 
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Indii,” „Jestem z Malezji,” „Jestem z Ameryki,” „Jestem z Australii” lub jakie-

goś innego kraju, więc „Dlaczego miałbym się przejmować tym, co się tam 

dzieje?” 

Tak jak pyłek w oku szkodzi całemu ciału, tak czyjekolwiek cierpienie 

powinno wywoływać cierpienie każdego; czyjakolwiek radość powinna być 

radością wszystkich. Świat będzie zbawiony tylko wtedy, gdy wszyscy 

dojdziecie do takiego rozumienia jedności; wtedy też automatycznie wy 

zostaniecie zbawieni. Miło jest przemawiać i słuchać. Wielu przemawiało 

przede mną i wielu będzie mówiło po mnie. Ale żołądka nie napełni i nie 

zaspokoi głodu samo pamiętanie o daniu i myślenie, opisywanie i dyskuto-

wanie o jedzeniu. Jakiś pożytek będzie tylko wtedy, gdy weźmiecie choćby 

odrobinę jedzenia, włożycie je do ust, przeżujecie i połkniecie. 

Podobnie cała mądrość wieków jest dostępna i będzie dostępna w przy-

szłości. Jednak zrozumienie tej zasady jedności, tego że wszyscy ludzie są 

częścią was, oznacza, że nie może być kwestii proszenia „kogoś innego” o 

pomoc. Powinniście spontanicznie czuć, że musicie pomagać innym. Tak 

należy prowadzić swoje życie. 

Jak można do tego dojść? Możecie to zrobić tylko wtedy, gdy zagłębicie 

się w siebie. Gdy będziecie patrzyć na twarz, na ciało, na socjalny, ekono-

miczny lub religijny status danej osoby, niewątpliwie będziecie widzieli 

różnice, ale gdy nieco bardziej zagłębicie się i spróbujecie zrozumieć tę 

fundamentalną jedność, zaczniecie rozumieć, że wszystko jest tylko jednym, 

że wszystkie te różne formy i kształty pochodzą z tego samego źródła, tej 

samej substancji, że za tymi różnymi ciałami i umysłami – które są jedynie 

kłębkami myśli i emocji – kryje się niezmienna, wieczna, nieruchoma, nie-

skalana, wszechobecna jaźń. Ta jaźń jest jedna i ta sama we wszystkim – w 

owadzie, ludzkiej istocie, grzeszniku i świętym. Nie ma żadnych różnic, gdyż 

we wszystkim jest ona jedna i ta sama. Tylko ci, którzy to rozumieją, mogą 

wieść życie w czystości i służąc sobie nawzajem. Ale wy macie dylemat – 

aby doświadczyć tej błogości, musicie porzucić wszystkie pragnienia. 

Istnieje pytanie za milion dolarów: co było najpierw – kura czy jajko? Tu-

taj mamy pytanie, czy powinniście najpierw doświadczyć tej jedności i stać 

się służącym dla wszystkich, czy raczej powinniście służyć wszystkim, aby 

doświadczyć jedności. Prawda jest taka, że musicie zacząć służyć wszyst-

kim, pamiętając, że postępując w ten sposób, doświadczycie tej jedności. 

Może to nie stać się naturalne w ciągu jednego dnia, ale stała praktyka 

sprawi, że będziecie mogli kochać wszystkich i służyć każdemu, kogo 

spotkacie, że będziecie pozdrawiać go z uśmiechem i pamiętać, że Bóg jest 

także w tym człowieku. 
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W Indiach istnieje zwyczaj składania dłoni i 

konywania namaskaru (pozdrowienia), mówiąc 

Namaskaram lub Namaste albo bardziej tradycyjnie 

„Ram Ram,” „Kriszna Kriszna” bądź ostatnio „Sai 

Ram.” Takie postępowanie ludzi ma swoje znacze-

nie. Składając ręce, wykonują gest namaha, co 

dosłownie znaczy „nie ja” (na + ma). Pozdrowienie 

takie odpowiada więc stwierdzeniu: „Składam swoje 

ego w ofierze u twoich stóp, ponieważ Bóg jest w 

tobie. Składam ręce i skłaniam głowę” albo „Sai we 

mnie uznaje Ramę w tobie” bądź „Kriszna we mnie 

uznaje Krisznę w tobie.” 

Takie jest znaczenie tego zwyczaju. Jednakże dzisiaj widzę, że w więk-

szości miejsc, i tą chorobą zaraziły się także Indie, ludzie mówią tylko Hi lub 

Hello, co jest samo w sobie bez sensu. Nie ma w tym żadnego szacunku – 

mówią tylko dla samego mówienia. „Ach! Idzie ta a ta osoba; dobrze byłoby 

uniknąć spotkania, ale skoro się nie da, lepiej powiem ‘Hello.’” Ten brak 

szacunku i jedności myśli, słów i czynów jest przyczyną tego, że świat 

znajduje się dzisiaj w takim a nie innym stanie. Ale to musi się zmienić. 

Ale widzicie, żadna tego rodzaju zmiana nie zaczyna się nagle – nie 

stanie się tak, że któregoś dnia zbudzicie się, zastając zmieniony świat. Do 

obecnego stanu świat, w którym każdy myśli o innym jako oddzielnej istocie, 

degradował się przez długi czas. Dawno, dawno temu tak jednak nie było – 

każdy we wszystkim postrzegał tylko jedność i przeżywał radość. We wła-

snym odbiciu, reakcji i oddźwięku, we wszystkim, czego każdy doświadczał 

w świecie zewnętrznym, rozpoznawał tę samą atmę obecną we wszystkim. 

Był to bardzo radosny stan doświadczany przez wszystkich waszych 

przodków – w każdej części świata, w każdym plemieniu, w każdej kulturze. 

Dzisiaj ze względu na ograniczone rozumienie, przy umyśle wybijającym się 

ponad serce, tamto pojmowanie świata i tamta radość znikły. Doprowadziło 

to do rozmaitych konfliktów, problemów i niepokojów na świecie. Dlatego 

ktoś musi zacząć wprowadzać zmiany. Jak do nich dojdzie? Zmiany nie 

przyjdą z zewnątrz – przyjdą z wnętrza. Gdy wy się zmienicie, świat też się 

zmieni. Jeśli kilkoro z was postanowi wieść życie zgodnie z zasadami waszej 

prawdziwej dharmy, która jest dharmą waszej jaźni, waszego serca, z 

przestrzeganiem nakazu „Wszyscy są jednym, bądź jednaki dla wszystkich,” 

wtedy wszędzie wokół was nastąpi automatycznie tego odbicie, reakcja i 

oddźwięk. Wszyscy ludzie, którzy będą mieli coś z wami do czynienia, 

zaczną się zmieniać. 
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Narasimha Murthy podał przykład magnesu i kawałka żelaza. To żelazo 

po zbliżeniu na jakiś czas do magnesu staje się namagnesowane. Twierdzi-

cie, że tego samo doświadczacie na krótko, będąc w obecności Boga, 

jednak gdy odchodzicie, ten magnetyzm także zanika i ponownie stajecie się 

zdezorientowani. Ale jeśli będziecie stale w kontakcie z wewnętrzną bosko-

ścią, z umysłem ciągle skupionym na prawdzie o tym, kim jesteście, powoli 

zmienicie się w magnes. Stałe towarzystwo dobrych ludzi, szlachetnych 

ludzi, boskich ludzi sprawi, że pewnego dnia wy sami ulegniecie przemianie 

w magnes – nie chwilowo, tak jak gdy wchodzicie na ten teren, a po wyjściu 

tracicie tę własność magnetyzmu, lecz będziecie magnesem trwale, nieza-

leżnie gdzie się znajdziecie. Magnetyzm ten będzie transformował innych, 

którzy z kolei przeniosą go dalej. 

W rzeczywistości największą przysługą, jaką można zrobić, nie jest pro-

ste dokarmianie głodnych dzieci, kształcenie ludzi ubogich czy leczenie tych, 

których nie stać na leczenie. Największa przysługą jest transformacja siebie 

samego tak, aby stanowić przykład dla innych. Wtedy to zaczyna się po-

wszechna transformacja. 

Gdy zmienicie się ku dobru, gdy pozwolicie swojej boskiej jaźni przykryć 

egoistyczną jaźń, staniecie się pośrednikiem Boga, wspólnikiem Boga, 

partnerem Boga w tej wielkiej misji transformacji świata. Okazję na osobistą 

transformację stanowią miłość, poświęcenie i te projekty. 

Uddhared atmanatmanam natmanam awasadajet.  

Atmajwa hjatmano bandhur atmajwa ripur atmanah. 

(Sam musisz się zbawić, a nie degradować.  

Sam sobie jesteś przyjacielem lub wrogiem.) 

Dlatego od was zależy, czy skorzystacie z tej okazji w możliwie najpeł-

niejszy sposób. Najpierw przemieńcie siebie; to z kolei pomoże światu – 

Atmano mokszartham dźagat hitaja ća (dla wyzwolenia jednostki i dla dobra 

świata też). 

Moim uczniom, nauczycielom i wielbicielom mówię, aby byli przykłada-

mi. Postarajcie się być boskimi przykładami dla wszystkich, z kim się 

spotkacie. Jak było wcześniej powiedziane, w tym kraju są miliony ludzi, a 

poza nim miliardy. Wszyscy oni nie dostępują takich wskazówek i okazji 

siedzenia u stóp Boga oraz uczenia się szlachetnych rzeczy. Wy je macie, 

więc nosicie na swoich barkach większą odpowiedzialność – macie obowią-

zek praktykowania tego, czego się nauczyliście i inspirowania innych 

stosowaniem w praktyce, postępowaniem i zachowaniem, byciem dla nich 

przykładem. 
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Dzisiaj dzieciom daje się takie przykłady jak: „Ten człowiek ma wiele 

stopni naukowych,” „Ten w wielu krajach rozkręcił tyle interesów,” „On 

piastuje takie a takie stanowisko,” „On posiada tyle samochodów i domów.” 

Takie przykłady przedstawiacie swoim dzieciom. Jak jednak można te dzieci 

winić, skoro myślą tylko o tym, co da im uznanie w świecie? Dlatego także 

one gonią za mirażem – tak jak ci, którzy to samo robili przed nimi. 

Musicie mówić dzieciom, że lepszym przykładem byłoby dbanie o dobro 

innych i pomaganie tym, którzy znajdują się w potrzebie. Jeśli tak będziecie 

mówili swoim dzieciom i okazywali swoje uznanie za to, że tak postępują, 

one pójdą za tym przykładem. 

 

Często przytaczam historię z życia wielkiego uczonego, Einsteina, czło-

wieka o wielkim intelekcie, ale malutkim zdrowym rozsądku. Zdarzało się 

tak, że gdy w swojej pracowni przeprowadzał eksperyment jego ulubiona 

kocica chciała wejść do pracowni, a ponieważ drzwi były zamknięte, ona w 

nie drapała i zakłócała prowadzenie doświadczeń. Uczony wykonał w 

drzwiach otwór, aby kot mógł do woli wchodzić i wychodzić, nie przeszka-

dzając mu w pracy. Po jakimś czasie kotka urodziła kocięta. Teraz 

gdziekolwiek chodziła, szła za nią trójka jej małych. Któregoś dnia Einstein 

znów znalazł się przy drzwiach i próbował wykonać w nich więcej otworów. 

Gdy zauważyła to jego żona, spytała, co robi. On odrzekł: „Widzisz, są teraz 

trzy kocięta, które muszą wejść do środka, gdy wchodzi ich matka. Dlatego 

robię dla nich otwory.” Żona zauważyła: „Jesteś wielkim naukowcem, ale 

absolutnie brak ci zdrowego rozsądku. Gdy kocica wejdzie do środka, 

wszystkie kotki wejdą za nią, więc nie potrzebują oddzielnych otworów.” 

Podobnie jest też z wami – jeśli dacie przykład, ludzie pójdą za nim. Nie 

będzie trzeba wygłaszać kazań ani uczyć. 
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Powinniście stać się przykładami dla innych. To, co robicie jako dorośli, 

co robicie jako rodzice, stanowi przykład dla innych. Jako Kriszna powiedzia-

łem, że nie mam żadnych obowiązków. Będąc tym Awatarem, nie mam 

obowiązku zakładania szkół i szpitali, prowadzenia projektów zaopatrzenia w 

wodę, karmienia ludzi ubogich ani jeżdżenia po świecie i szerzenia nauk 

duchowych. Nie mam żadnego obowiązku. Gdybym nie robił tych rzeczy, w 

najmniejszym stopniu nie umniejszyłoby to mojej wspaniałości, ani nie 

przysparza mi jej robienie tego, gdyż jestem purnam adah purnam idam, 

purnat purnam udaćjate (tamto, czyli brahman, jest pełnią, to, czyli stwo-

rzenie, jest pełnią) – jestem pełen sam z siebie; nie potrzebuję niczego, co 

można by mi dodać lub ze mnie zabrać. Gdybyście próbowali coś mi dodać 

lub zabrać, pozostałbym dalej pełny – nie byłoby żadnej zmiany. Dlaczego 

więc to robię? Oto jak Kriszna odpowiedział w Bhagawad Gicie: 

Jad jad aćarati śreszthas tad tad ewetaro dźanah,  

sa jat pramanam kurute lokas tad anuwartate. 

(Cokolwiek czyni szlachetny człowiek, to zwykli ludzie czynią, 

 każdy jego przykład naśladuje cały świat.) 

Człowiek szlachetny ma obowiązek dawać społeczeństwu przykład do 

naśladowania. Nie możecie wzbraniać się przed wypełnianiem tego obo-

wiązku bycia dobrym, szlachetnym, boskim przykładem dla innych. 

Na tym świecie potrzebne jest wszystko – trochę tego, trochę tamtego. 

Potrzebne są zarówno bogactwo świata fizycznego, jak i bogactwo świata 

duchowego. Święte pisma nigdzie nie mówią, że dla Boga należy porzucić 

wszystko w taki sposób, że rujnuje to życie najbliższych. Mówi się tam tylko, 

że umysł powinien być nieprzywiązany. Nawet gdy fizycznie znajdujecie się 

w samym środku rozmaitych działalności, umysł powinien być całkowicie 

odcięty, nieprzywiązany – powinien być spokojny. 

Popatrzcie na ocean. Tu wokół swojego kraju macie mnóstwo wody. 

Zauważcie, jak fale znajdują się w ciągłym ruchu, stale są aktywne. Ocean 

ani na chwilę nie trwa w bezruchu. Jedna fala wznosi się, inna opada; jedna 

powstaje, inna zanika. Tak działo się i dzieje stale – przez wszystkie lata 

istnienia oceanu. Jednak głęboko pod jego powierzchnią stale panuje spokój 

– niezakłócony przez nic, co dzieje się na powierzchni. Podobnie wy nie 

możecie uniknąć działania na tym świecie. Wasz umysł i ciało automatycz-

nie angażują się w ciągłe działanie. Musicie się w nie włączać; na tym 

świecie nie ma nikogo, kto mógłby całkowicie odciąć się od działań. Jednak 

głęboko wewnątrz was panuje spokój jaźni. 

Jeśli będziecie zachowywać ten spokój, całe wasze postępowanie w 

zewnętrznym świecie będzie miało także sens, cel i wartość. Przy braku 
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rozumienia tego głębszego spokoju i czystej jaźni, proste zajmowanie ciała i 

umysłu działaniami, jest jak dawanie samochodu pijanemu kierowcy, który 

pojedzie tam, gdzie zechce, a nie do celu, jaki wy chcecie osiągnąć. Gdy 

kontrola znajduje się w rękach pana na tylnym siedzeniu – jaźni – wtedy 

umył i ciało, niczym kierowca i samochód, zachowują się poprawnie. 

Każdy musi nieco zagłębić się w rozumienie jedności, prawdy o tym, kim 

jest. Gdy będziecie wiedzieli, kim jesteście, będziecie wiedzieli też kim inni 

są. Wszyscy pytają: „Kim jesteś? Kim jesteś?” Ilu pyta: „Kim jestem?”? 

Ramana Maharishi powiedział: „Zanim spytasz ‘Kim jesteś?,’ najpierw pytaj 

‘Kim jestem?’” Gdy zbytnio interesujecie się wszystkim na zewnątrz, nie 

będziecie chcieli włożyć żadnego wysiłku w poznawanie tego, co jest we-

wnątrz. A, jak mówią święte pisma, poznawszy to, co jest wewnątrz, 

będziecie wiedzieli wszystko. 

Jest to pradźńana, czyli prawdziwa mądrość, którą można zdobyć tylko 

w towarzystwie guru, boskiej istoty i na satsangu, w towarzystwie ludzi 

dobrych, uduchowionych. Wy wszyscy znajdujecie się w swoim towarzy-

stwie, towarzystwie ludzi szlachetnych, którzy chcą wieść czyste życie, 

którzy chcą wieść bezinteresowne życie, duchowe życie. Z tego towarzystwa 

czerpiecie inspirację. Zabierzcie stąd lampę i zapalcie wiele, wiele innych 

lamp na zewnątrz. 

Ojciec Kriszny był naczelnikiem wioski Gokulam. Przy drzwiach na ze-

wnątrz jego domu wisiała lampa. Naczelnik miał obowiązek zapewnić, by 

paliła się stale – dzień i noc. Po co? Ponieważ każdego wieczora wszystkie 

kobiety z wioski przychodziły ze swoją lampą i zapalały ją od tej lampy. 

Potem zapalały inne lampy w swoim domu. Taka wówczas była tradycja. Ale 

też jest w tym zwyczaju głębsze 

znaczenie. Dom Kriszny inspirował 

do boskości. Ponieważ był to boski 

dom, kobiety przychodziły nie tylko 

po to, by zapalić lampę, ale także, 

by mieć darśan Kriszny, poczuć 

wewnętrzną boskość i zabrać ją ze 

sobą. Zabierały nie tylko dipa dźjoti 

(światło lampy), ale także atma dźjoti 

jaśniejące w Krisznie. Spędzały wie-

czory na rozmowach o Krisznie, o 

Jego lilach (boskich grach) i wy-

śpiewując Jego chwałę. 
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Podobnie wy przyszliście tu, gdzie jasno świeci lampa boskości. Przy-

szliście ze swoją starą lampą pełną oliwy i knotem gotowym do podpalenia. 

Czym jest ta lampa? Ciało jest glinianą lampą, która kiedyś wróci do ziemi. 

Oliwa w tym ciele to miłość, a knotem jest umysł. Gdy zanurzycie swój umysł 

w miłości i zbliżycie się do boskości, rozbłyśnie płomień prawdziwej mądro-

ści i oświetli waszą ścieżkę. Możecie wszędzie nosić to światło i przenieść 

na dziesięciu innych. 

Mój cel dzisiaj, jutro i po wsze czasy jest niezmienny. Jest nim doprowa-

dzenie was do zrozumienia, kim naprawdę jesteście, do zrozumienia jednoś-

ci całego stworzenia i do odczuwania wewnątrz siebie tego, co pozwala 

wieść życie w stałej radości i spokoju, bez konfliktów i dysharmonii, bo tylko 

takie życie jest czyste i prawdziwe. U Boga w najmniejszym stopniu nie liczy 

się to, jak wiele zarabiacie, jaką macie sławę czy bogactwa. Materialne 

bogactwo tutaj jest bezwartościowe na drugim świecie, do którego musicie 

trafić na końcu swojego życia. Takie aktywa są tam wielkim zerem! Na 

końcu tylko dobre rzeczy, jakich dokonaliście, i dobra opinia, jaką zdobyli-

ście, okaże się prawdziwym skarbem, jaki przeniesiecie do następnego 

wcielenia. Wszystko inne musicie zostawić za sobą. 

Istnieją pewne możliwości działań, które wskazał wam Bóg, a które na-

wet dzieci zrozumieją. Gdy siedem lat temu zaczynałem tę misję, pierwszą 

grupą wielbicieli, która zgłosiła się do wsparcia całego projektu, była grupa z 

Singapuru. Wówczas, kiedy w planach była pierwsza szkoła w Gulbardze, 

wyjawiłem, jak szkoła ta w przyszłości rozwinie się do postaci uniwersytetu i 

będzie jednym z najważniejszych centrów edukacyjnych całego stanu 

Karnataka. Teraz to zostało urzeczywistnione dzięki ich poświęceniu i ich 

wysiłkom. 

Inni nie powinni myśleć, że wy jesteście aż tak majętnymi ludźmi, że nie 

wiecie co robić z pieniędzmi. Wszyscy jesteście rodzicami i musicie praco-

wać na życie. Ale w sercach macie tyle miłości, tak wiele uczucia i współ-

czucia, że wszystkim, co macie, dzielicie się z dziesięcioma innymi. Właśnie 

to oznacza stwierdzenie świętych pism: 

Na karmana na pradźaja dhanena tjagenajke amritatwa manaśuh  

– nieśmiertelności nie osiągnie się poprzez działanie, potomstwo ani bogac-

two; można ją osiągnąć tylko przez poświęcenie. I właśnie to robiliście dla 

szkoły w Gulbardze, szkoły w Bijapurze, szpitali w Raipurze i Delhi oraz dla 

audytorium Premamrutam. 

O cokolwiek prosiłem, wy zgłaszaliście się i robiliście wszystko, co mo-

gliście. Dzięki takiemu poświęceniu dzisiaj możecie cieszyć się swoim 

czasem w Indiach i innych miejscach, które odwiedzaliście. Staniecie się 
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częścią historii Boga – wszyscy inni pójdą w niepamięć. Wielcy królowie 

zgromadzili wielkie bogactwa i podbili wiele ziem, ale w końcu zostali zapo-

mniani. W najlepszym przypadku zostali sprowadzeni do imienia lub rozdzia-

rozdziału w obowiązkowym podręczniku do historii, gdyż inaczej nikt nie 

znałby nawet ich imion! Wznoszono dla nich wielkie grobowce, ale kto je 

odwiedza? Nikt! Co najwyżej są turystyczną atrakcją i do tego ludzie muszą 

za nią płacić. 

Święci, mędrcy i wielbiciele Pana, którzy żyli dla wyższych celów, odda-

jąc życie Bogu, są dzisiaj nieśmiertelni. Gdy widzicie ich obraz, możecie ich 

nie znać, możecie nie mieć z nimi żadnego związku, ale natychmiast skła-

niacie głowę. Dlaczego? Ponieważ wierzycie w dobro, którego dokonali, w 

ich poświęcenia. Do innych ludzi to nie ma zastosowania. Dlatego powinni-

ście wieść życie czystości i dobra – tylko to zapewni wam nieśmiertelność. 

Iluzją jest myślenie, że 

można stać się nieś-

miertelnym, budując 

grobowce i pomniki na 

swoją cześć albo zos-

tawiając po sobie dla 

dzieci i wnuków wielkie 

bogactwo i posiadłości. 

Nieśmiertelnym można 

stać się wyłącznie 

przez poświęcenie i 

dobro. W innym przy-

padku jest to dla ludzi 

nieosiągalne. 

Możecie zadawać pytania. 

 

Pytanie 1: Swami, jak zachować spokój umysłu podczas podejmowania 

decyzji? Czasami postanawiamy coś zrobić i nawet powiedzieć o tym Swa-

miemu, ale potem nie potrafimy tego wykonać. Pan Narasimha Murthy 

mówił, że gdy błędnie myślimy, wahamy się. 

Swami: Umysł w swojej naturze jest niestabilny. Ogień ma swoją naturę, 

woda ma swoją naturę, wiatr ma swoją naturę – wszystko ma własną naturę. 

Umysł ma naturę ćańćala, czyli niestałość, ciągle się zmienia; jest niezdolny 

do stałości. Sam Kriszna stwierdził, że trudniej jest zapanować nad umysłem 

niż nad wiatrem. Przede wszystkim zaakceptujcie fakt, że umysł jest taki, a 

nie inny, więc niewątpliwie konieczne jest dołożenie starań. Stabilności 
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umysłu nie osiągnie się bez wysiłku. Jak to zrobić? „Jak mam zapanować 

nad umysłem” – pytał Ardźuna Krisznę, na On odpowiedział: Abhjasena tu 

Kaunteja wajragjena ća grihjate – ale przez praktykę, synu Kunti, i nieprzy-

wiązanie można (nad nim) zapanować. 

Przypatrzcie się, jak szybko wasz umysł zaczyna skakać tu i tam, gdy 

zaczniecie się do czegokolwiek przywiązywać. Nie ustoi na jednym miejscu! 

Gdy przywiążecie się do czegokolwiek lub kogokolwiek, wasz umysł staje się 

niespokojny. Dlatego musicie nauczyć się odcinać, a to wymaga praktyki; 

wszystko wymaga praktyki. Kiedy urodziliście się, nie umieliście mówić, 

chodzić, jeść, myć się, ubierać, czytać czy pisać. Nauczyliście się wszyst-

kiego przez ciągłą praktykę. 

Powiedzmy, że uczęszczacie do szkoły. Nowi uczniowie w pierwszym 

dniu zwykle mają trudności z matematyką lub pisaniem. Jeśli zrezygnujecie, 

mówiąc: „To zbyt trudne! Wracam do domu,” pozostaniecie bez wykształce-

nia przez całe życie. Podobnie jest w edukacji duchowej – musicie nauczyć 

się panować nad umysłem. Jak to się robi? Przez ciągłe sprowadzanie 

umysłu do tego samego miejsca. On wędruje po całym świecie, a wy musi-

cie pilnować go jak rozbieganego dziecka. Czekajcie! Zaczekajcie, aż wróci 

na swoje miejsce. On ciągle biega, a siłą nie możecie go powstrzymać; jeśli 

będziecie próbować, nie powiedzie się wam. Ale możecie nad nim zapano-

wać u źródła. Czym jest to źródło? Odetnijcie się od myśli, a umysł wróci na 

miejsce. 

Gdy przywiążecie się do jakiejś myśli, umysł będzie biegał w koło niej i 

pociągał was za sobą. Oderwijcie się od myśli, wtedy on wróci na swoje 

miejsce. Każde pragnienie zaburza umysł – każde. Nawet pragnienie przyj-

ścia tutaj na satsang i po błogosławieństwo Swamiego zakłóci umysł i 

stracicie doświadczenie tego miejsca, dla którego w ogóle tu przyszliście. 

Dlatego przychodźcie puści, przychodźcie bez oczekiwań. Można do tego 

dojść dzięki ćwiczeniom. 

Nie przywiązujcie się do niczego, wiedząc, że w ostatecznym rozra-

chunku wszystkie pragnienia są jak bańki na wodzie – któregoś dnia pękną. 

Gdy się pojawią, są przez jakiś czas, ale kiedyś rozpadną się jak ta bańka. 

Jaki sens ma trwanie przy czymś, czego jutro nie będzie? Czy nie byłoby 

niemądre, gdybyście wiedząc, że taka rzecz nie przetrwa, świadomie po-

święcili na nią cały czas, energię i pieniądze? 

Wielu ludzi zajmuje się interesami. Ilu z nich zainwestowałoby pieniądze 

w dany interes, gdyby przyjaciel powiedział im, że jutro inwestycja będzie 

bezwartościowa? Powiedzieliby: „Co ty mi radzisz? Czy naprawdę jesteś 

moim przyjacielem? Jeśli dam ci pieniądze, do jutra rana powinny się podwoić, 



Boska wizyta w Singapurze | Sierpień 2018 

 

26 

albo zwielokrotnić, a nie stać się zerem!” Tak też ja wam ciągle mówię: 

inwestujecie cały swój czas, wkładacie wysiłki i energię w iluzję, która w 

następnej chwili stanie się bezwartościowa – nie przetrwa nawet nocy. 

Właśnie dlatego Śankaraćarja powiedział: Ma kuru dhana dźana jauwa-

na garwam; hriti nimeszath kalah sarwam – nie pysznij się swoim 

bogactwem, potomstwem i młodością; czas może to wszystko zniszczyć w 

mgnieniu oka. Wielu chwali was i zadają się z wami – nie cieszcie się z tego. 

Nie poświęcajcie zbyt dużo energii na takie rzeczy. Niektóre rzeczy są 

potrzebne: „Muszę jeść, mam pożywienie,” „Muszę się ubierać, mam ubra-

nia,” „Potrzebuję schronienia, mam dach nad głową,” „Muszę jeździć tu i 

tam, mam w tym celu samochód,” „Gdy zachoruję, mam środki na leczenie,” 

„Mam środki na kształcenie dzieci i utrzymanie rodziny” – wszystko to jest 

dobre. Ale jeśli wykraczacie poza te potrzeby i pociągają was różne rzeczy i 

zaczynacie się do nich przywiązywać, umysł będzie wami kręcił i nigdy nie 

zaznacie spokoju. Wszystko się rozsypie. 

Zatem ćwiczcie w praktyce odcinanie się od różnych rzeczy. Ale nie-

przywiązanie wcale nie jest proste – umysł ma to do siebie, że jeśli uda się 

wam oderwać od jednej rzeczy, on będzie chciał przywiązać się do czegoś 

innego. Dlatego pierwszym krokiem powinno być oderwanie się od świata i 

przywiązanie do Boga. Ciągle odrywajcie się od myśli światowych i przywią-

zujcie do boskich. 

Dzieci, podobnie jak umysł, nie usiedzą cicho. Gdy robią coś głupiego i 

czynią wiele hałasu, a wy powiecie im, żeby siedziały cicho, nie będą mogły 

tego zrobić. Co kiedyś matki robiły w takiej sytuacji? Odrywały je od tego, co 

robią, dając im inne zajęcie, które mniej przeszkadza. 

Niestety dzisiaj matki tak nie postępują! 

Dają dzieciom telefony komórkowe, telewi-

zory i komputery, które wyrządzają o wiele 

więcej szkody. Lepiej, jeśli bawią się na 

zewnątrz i nawet zranią się, zamiast psuć 

się oglądaniem takich rzeczy. Ale takie są 

dzisiaj matki. Tradycyjny fortel polegający 

na odrywaniu uwagi dziecka innym zaję-

ciem był znacznie bezpieczniejszy. 

Umysł można potraktować podobnie. Jeśli zbytnio przywiązuje się do 

czegoś niepożądanego, oderwijcie go od tego przez skierowanie na coś, co 

jest dobre. Opowiem wam historyjkę, którą zwykł posługiwać się Rama-

kryszna Paramahansa. 
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Dwóch przyjaciół postanowiło, że ponieważ jest sobota i następnego 

dnia nie muszą iść do pracy, wieczorem zabawią się. Jeden z nich zapropo-

nował: „Pójdźmy do kina, a potem coś zjemy.” 

Drugi zauważył: „Wiesz, podobno do Singapuru przybywa Sai Baba i 

będzie satsang. Myślę, że powinienem tam pójść – to lepszy pomysł.” 

Pierwszy stwierdził: „Jak chcesz, ale jesteśmy młodzi, a satsangi są dla 

ludzi starszych. Na te rzeczy mamy jeszcze dużo czasu. Po co teraz tracić 

na nie czas? Gdy się zestarzejemy, zęby nam powypadają, wzrok i słuch 

osłabną, a ręce i nogi będą się trzęsły, wtedy będzie pora na spędzanie 

czasu z Bogiem. Teraz jest czas na cieszenie się życiem!” 

Podjęli decyzje i rozeszli się. Jeden z nich udał się prosto do centrum 

Singapore Mall, planując pójść do kina, zjeść coś i wypić, a potem może 

wstąpić do klubu. Drugi w rozterce przyszedł na satsang, usiadł tam i jed-

nym uchem słuchał, co mówi Sai Baba. Po jakimś czasie zaczął myśleć o 

przyjacielu oglądającym film, raczącym się jedzeniem i piciem. Z drugiej 

strony jego przyjaciel w kinie myślał: „Głupio postąpiłem. Mogłem też pójść 

na satsang i usłyszeć coś wartościowego i budującego.” 

Żaden nie był szczęśliwy, gdyż ich umysły były gdzie indziej! 

Umysł zawsze zajmuje się czymś innym, niż to, co robicie. Gdy robicie 

A, on powie, że byłoby lepiej zrobić B; jeśli robicie B, on powie, że lepiej 

byłoby robić A. To się nigdy nie kończy! Nieustannie się wierci – taką ma 

naturę. Jak mówiłem, jego naturą jest niestałość – jest on ćańćala. Jedyną 

na to radą jest praktykowanie odrywania go od złych rzeczy i przywiązywa-

nie do czegoś dobrego. Nie powiedzie się wam, jeśli będziecie próbować 

tylko oderwać go, bez skierowania na coś innego, gdyż on nie może pozo-

stać bez zajęcia. W sposób naturalny wróci do złych rzeczy. Musicie nie 

ustawać w odciąganiu umysłu od złych rzeczy i kierowania go na właściwe. 

Ćwiczcie to, ćwiczcie, aż przywiązywanie się do właściwych rzeczy nie 

stanie się dla umysłu naturalne. Z czasem zmieni się sama jego natura. 

 

Pytanie 2: Swami-dźi, powiedziałeś, abyśmy umysł stale przywiązywali do 

boskości. Jednym ze sposobów jest sadhana z mantrą, dlatego próbuję 

recytować mantry takie jak mantry bidźa (monosylabowe) – Śriwidja i Szo-

daśi. Niektórzy mówią, że mantry powinno się recytować tylko rano, po 

kąpieli, wraz z innymi czasochłonnymi rytuałami. Jako kobieta pracująca nie 

mogę z rana poświęcić na to pół godziny czy godziny, ale kiedy jadę do 

pracy i wracam w porze obiadowej, mogę recytować mantry bhidźa. Czy jest 

to dopuszczalne? Co byś poradził, Swami? 
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Swami: Nie jest to tylko jej problem – taki dylemat ma bardzo wielu ludzi, 

którzy są bardzo, bardzo zapracowani, wiodą nowoczesne życie. Jest to 

więc bardzo aktualne pytanie i odpowiedź będzie dla dobra wszystkich. 

Czym w ogóle jest mantra? Jest to zestaw sylab, który ma pewne zna-

czenie. Do czego ona ma służyć? Mananat trajate iti mantrah – mantrą jest 

to, co was wyzwala dzięki recytacji. Kontemplacja jej niesie wyzwolenie. Tym 

jest mantra. Prostą mantrą jest Aham brahmasmi, co znaczy „jestem Bo-

giem.” Trzeba stale to kontemplować. Chodzi o mananę (kontemplację), a 

nie śrawanę (słuchanie) czy waćanę (mówienie). Manana jest głębsza niż 

zwykłe słuchanie lub recytacja. 

Zatem mantra nie jest do wypo-

wiadania na głos – nie jest to 

potrzebne. Róbcie to, jeśli recyto-

wanie czy wypowiadanie pomaga 

wam, tak jak niektórym dzieciom, 

które czytają podręczniki na głos, 

gdyż to pomaga im skoncentrować 

się. Ale mantra w istocie ma obej-

mować mananat – coś, czego znaczenie musicie stale kontemplować. Taki 

jest cel mantry. Gdy to robicie, umysł stopniowo skupia się na znaczeniu 

mantry i to znaczenie zaczyna się wam ujawniać. Mantra otwiera się płatek 

po płatku, warstwa po warstwie i przejawia się przed wami. 

Postawcie się teraz w dawnych czasach i pomyślcie, jak te mantry były 

odbierane przez wielkich riszich (mędrców). Mędrcy ci byli nazywani mantra 

drasztami – tymi, którzy mantry widzieli, a nie słyszeli. Jak można zobaczyć 

mantrę? Znaczy to, że z mantrami nie wiąże się tylko słuchanie, mówienie i 

rozmawianie o nich. Mówi się, że mantra przejawia się z wnętrza – zarówno 

jako dźwięk i jako znaczenie. Fraza Sarwam Brahma majam – wszystko jest 

boskie – stała się mantrą. Ktoś recytował Sarwam Brahma majam i do-

świadczył jedności wszystkiego, boskości wszystkiego. 

Tak więc mantra jest jak ruch dwukierunkowy: można recytować mantrę 

i urzeczywistnić prawdę, lub można urzeczywistnić prawdę i recytować 

mantrę. Tamci riszi przygotowali wam ładną autostradę do Boga. Oni czegoś 

doświadczyli i wypowiedzieli to w formie mantr; ich doświadczenie prze-

kształciło się w pewne słowa. Gdy zobaczycie coś pięknego, mówicie” „Och!” 

„Och” nie jest mantrą, w istocie nie jest nawet słowem. Jest to tylko wyraże-

nie emocji, jaką w danej chwili przeżywacie. Podobnie riszi doświadczyli 

czegoś i wyrazili to w słowach w postaci mantr. 

W tamtych czasach nie był to język. Było to po prostu wyrażenie ich do-

świadczenia. Zatem guru daje wam mantrę, wiedząc, że tylko to konkretne 
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doświadczenie może wam pomóc – on lub ona widział waszą przeszłość i 

waszą przyszłość i na tej podstawie stawia diagnozę, tak jak lekarz ajurwe-

dyjski określa czy dana osoba ma skłonność do waty, pitty lub kaphy (wia-

(wiatrów, żółci i flegmy – dominujących stanów ciała) i na tej podstawie 

zaleca właściwe leczenie. 

Podobnie jest w przypadku mantry; guru daje ją, mówiąc, że pomoże 

wam. Zna on stan waszego umysłu, zobaczył jak jest niezdecydowany, jak 

głęboki i jak trudny, a mając to guru driszti (wgląd guru) może, jak lekarz, 

„przepisać kurację.” 

Waszym problemem jest to, że nie potraficie recytować w określonym 

miejscu i o określonej porze. Otrzymaliście mantrę, gdyż znani byliście z 

niezdyscyplinowania w życiu duchowym. Guru wie, która osoba jest niezdy-

scyplinowana. Lekarz każe wam przyjąć tabletkę lub inne lekarstwo zaraz z 

rana i potem drugą dawkę o określonej porze wieczorem. Powie też, że w 

międzyczasie powinniście jeść coś, a unikać czegoś innego. Mówią tak, aby 

wasze ciało mogło właściwie przyswoić lekarstwo, co wywoła pożądany 

skutek. Rytuały i inne nakazy działają podobnie – mają przygotować umysł 

do przyjęcia mocy mantry. Przede wszystkim zachowujcie czystość we-

wnętrzną i zewnętrzną – jak mielibyście siedzieć i koncentrować się na 

mantrze, gdybyście byli brudni i swędziała was skóra? Musicie byś czyści. 

Powinniście nosić śuddha wastram (świeże, czyste ubranie), a nie ubranie, 

które nosiliście przez cały tydzień. Jeśli czujecie się fizycznie nieswojo, nie 

możecie spokojnie siedzieć i odczuć skutków mantry. 

Sthana – miejsce, gdzie siedzicie – też powinno być czyste. Nie może-

cie skupić umysłu, jeśli wokół was jest zbyt wiele ruchu lub hałasu. Wszyst-

kie obrządki stworzono po to, aby najlepiej przygotować wasz umysł do 

przyjęcia skutków mantry – bez nich starania mogą być daremne. 

Nie potrzebujecie tych ubocznych warunków, jeśli już praktykowaliście 

na tyle, by dojść do stanu, w którym kontemplacja i powtarzanie mantry trwa 

w czasie, gdy rozmawiacie, spacerujecie, przemieszczacie się, gotujecie, 

śpiewacie i słuchacie. Te przygotowawcze ćwiczenia są potrzebne tylko na 

początku. Gdy chcecie nauczyć się jeździć samochodem, udajecie się na 

otwartą przestrzeń i uczycie się z pomocą doświadczonego kierowcy. Gdy 

opanujecie prowadzenie auta, możecie udać się w podróż bez potrzeby 

świadomego myślenia o panowaniu nad nim. W drodze auto jedzie, a wy-

możecie rozmawiać lub myśleć o czymś innym. Jak to się dzieje? To 

dlatego, że auto stało się częścią was. 

Podobnie, przez stałą kontemplację mantry wasz umysł stanie się goto-

wy do doświadczania jej w każdej chwili, w każdym miejscu; możecie 

recytować mantrę podczas kąpieli, gotowania czy spaceru. Obojętnie gdzie 
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jesteście, cokolwiek robicie, w każdej wolnej chwili możecie recytować 

mantrę. 

Są tacy ludzie, którzy chcą pokazać, że są duchowo zaawansowani, 

więc swoją mantrę recytują na głos – mogą ich słyszeć przez ścianę nawet 

sąsiedzi! Powiadam wam, tak rzeczywiście dzieje się w miastach – o 11:30 

przed południem wszyscy słyszą, że człowiek w sąsiednim mieszkaniu 

dzwoni dzwonkiem pudźy i zaczyna recytować; to jest dość powszechne, ale 

nie o to chodzi w we wszystkich obrządkach i mantrach. Róbcie to w ciszy! 

Bo widzicie, Bóg jest bardzo blisko was – nie jest kimś w sąsiednim pokoju, 

żebyście musieli krzyczeć, aby zostać usłyszani. Bóg jest wewnątrz was! 

Nawet nie musicie szeptać – tak blisko On jest. Po co więc mielibyście 

recytować na głos? 

Bóg słyszy wszystko, co mówicie. Bóg słyszy wszystko, więc nie musicie 

robić pokazu duchowego poświęcenia. Zachowajcie to jako bardzo osobiste 

doświadczenie, bardzo prywatny wysiłek. Zachowajcie to dla siebie. Jak 

powiedziałem, możecie recytować wszędzie, gdzie się znajdziecie – chodząc, 

rozmawiając, robiąc cokolwiek, ale niezbędna jest śraddha (szczerość).  

Niektórzy mówią, że do zdyscyplinowania 

konieczne jest wyrecytowanie mantry dwieś-

cie czy trzysta razy. Ale gdy już jesteście w 

tym względzie zdyscyplinowani, wtedy wyre-

cytowanie jej choćby jeden raz z pełną 

śraddhą może was wyzwolić. 

Dlatego porzućcie zewnętrzne aspekty 

tej ścieżki – one nie są tak ważne. Są ważne 

do czasu, gdy recytacja mantry staje się 

automatyczna. Użyłem porównania nauki 

jazdy, w której poczatkowo lepiej jest ogra-

niczyć się do ćwiczeń na otwartej przestrzeni, 

gdzie nie ma ruchu, ale gdy już jazdę 

opanujecie, możecie swobodnie wyruszyć na 

drogę; możecie postarać się o prawo jazdy i pojechać, gdzie zechcecie. Tak 

samo na poczatkowych etapach uczenia się mantry lepiej jest w sposób 

zdyscyplinowany przestrzegać pewnego porządku. To przygotuje wasz 

umysł do właściwego kontemplowania. Ale gdy już opanujecie utrzymywanie 

spokojnego umysłu, będziecie mogli recytować mantrę wszędzie, a wewnę-

trzne jej znaczenie samo się wam przejawi. Naprawdę przysłuży się wam nie 

tyle ilość, co jakość recytacji. Zatem nie wiń się, że nie możesz w pełni 

stosować się do zaleceń – nie jest to wielki problem. 
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Pytanie 3: Swami, jestem skonfundowany w sprawie odczuć poddania i 

bezradności. Na przykład, często, gdy Swami coś nam mówi, interpretujemy 

to na własny sposób i przeważnie to nie działa właściwie. Czujemy się 

bezradni, gdyż poddaliśmy się Swamiemu, a jednak zrobiliśmy coś innego. 

Czy poczucie bezradności oznacza, że jesteśmy o kamień milowy bliżej do 

poczucia poddania? Podobało mi się to, jak kazałeś Ardźunie zrobić to, co 

miał zrobić na polu bitwy, a on po prostu poszedł tam i zabił Bhiszmę i 

Dronę. Ardźuna po prostu zrobił to, co Ty mu kazałeś. W ostatnim dyskursie 

odniosłeś się do Ramakryszny i Wiwekanandy. Proszę, Swami, uczyń nas 

czymś na podobieństwo kukiełek – nie chcę mówić „instrumentów,” abyś 

miał pełną kontrolę. Czy mógłbyś pomóc tej bezradnej duszy? 

Swami: Poddanie jest wolicjonalne. Bezradność jest mimowolna. (Śmiech) 

Poddajesz się, gdyż tego chcesz; bezradność jest wtedy, gdy nic nie mo-

żesz zrobić. (Śmiech)  

Bezradność nie jest duchowa; duchowość to poddanie. W jaki sposób 

poddawać się? Na dworze Kaurawów próbowano rozebrać Draupadi. Po-

czątkowo była bezradna – była samotną kobietą przeciwko potężnym 

Duhśasanie i Durjodhanie oraz innym nikczemnikom. Jej mężowie siedzieli, 

oglądając show, gdyż przegrali ją w grze w kości. 

Co ona zrobiła? Najpierw próbowała bronić się, przytrzymując swoje sa-

ri, ale zdała sobie sprawę z tego, że nie wystarczy jej sił. Duhśasana był o 

wiele silniejszy. Potem wzywała swoich mężów: „Co z was za mężowie? 

Widzicie, jak jestem upokarzana, i co robicie?” – wołała do nich. Wszyscy 

mężowie tylko pochylili głowy ze wstydu, gdyż to oni podjęli decyzję, na 

której skutek stracili ją. 

Była tam też obecna starszyzna dworu, więc ona zwróciła się do nich: 

„Dlaczego nic nie robicie? Na oczach wszystkich tych mężczyzn poniżana 

jest wasza synowa; zróbcie coś.” Wszyscy aćarjowie (nauczyciele), włącznie 

z Bhiszmą, zwiesili głowy i nic nie zrobili. W tej sytuacji Draupadi była bez-

radna. Mogła poprzestać na użalaniu się nad swoim losem zgotowanym jej 

przez mężów i starszyznę, ale na szczęście przeważyło jej poczucie oddania 

i wybrała inne podejście. Uznała, że nie będzie polegała na sobie, mężach, 

starszyźnie ani nikim innym, natomiast wolicjonalnie poddała swój los Krisz-

nie. Pomyślała: „Jeśli On zechce uratować mój honor, zrobi to, co trzeba, 

inaczej zaakceptuję wszelkie konsekwencje, jakie wybierze.” 

Poddanie nie wiąże się z warunkami. Bezradna osoba powie: „Jestem 

bezradny; pomóż mi, proszę.” Tymczasem ktoś, kto poddał się, powie: 

„Jestem Twój; zrób to, co chcesz. Jeśli zachowa to moje dobre imię, niech 

tak będzie; jeśli przyniesie potępienie, niech tak będzie; jeśli rozsławi mnie i 
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da mi zdrowie, niech tak będzie; jeśli sprowadzi na mnie niesławę i chorobę, 

to też nie szkodzi.” Poddanie nie wiąże się ze stawianiem warunków.  

Draupadi podniosła ręce i powiedziała: „Kriszno, puszczam moje sari i 

unoszę ręce, poddając się Tobie. Niech się dzieje Twoja wola.” W tej samej 

chwili stał się cud! Obojętnie jak bardzo Duhśasana starał się ściągnąć z niej 

sari, sari wydłużało się bez końca. Stało się niewyczerpalne. 

Oto cud, jaki zachodzi, gdy poddaje-

cie się. W obecności bezradności, nie 

dzieje się żaden cud. Draupadi w stanie 

bezradności wołała do mężów i do star-

szyzny, ale nic się nie działo. Jednak w 

poddaniu, z nastawieniem, że jej honor 

leży w rękach Kriszny i niech On decydu-

je, stało się zupełnie inaczej. „Jeśli uwa-

żasz, że mam być zhańbiona, przyjmę to. 

Jeśli uznasz, że mam być uratowana, to 

też przyjmę.” 

Gdy wszystko w pełni złożycie w rę-

ce Boga, będzie to bezwarunkowe pod-

danie, ale jeśli dodacie warunki, nie 

będzie to poddanie. W poddaniu jesteś-

cie gotowi przyjąć każdy skutek, bez 

oczekiwania określonych rezultatów. Jeś-

li z waszej postawy wynika, że powinno 

być tak, jak chcecie, nie jest to poddanie. 

„Cokolwiek się stanie, niech tak będzie” – 

tym jest poddanie. Jest to najwyższy stan, jest to duchowy stan. Cała reszta 

wiąże się z narzucanie własnych warunków. 

Bezwarunkowa miłość, bezwarunkowe zaufanie do Boga – oto prawdzi-

we poddanie. „Cokolwiek się stanie, przyjmę bez szemrania.” Radha nie 

mówiła Krisznie, co On ma zrobić, na przykład że ma zostać w Gokuli – 

zostawiała to do Jego decyzji. „Niech się dzieje Twoja wola, nie moja” – oto 

poddanie. 

Musicie to zrozumieć. Wiele planujecie na swoje życie – co będziecie 

robili, co osiągniecie. Są to wszystko wasze osobiste idee. Ale one mogą nie 

być dla was dobre, gdyż nie potraficie widzieć przyszłości. Nie wiecie, co 

będzie dla was dobre, dlatego najlepiej będzie, jeśli powiecie do Boga: 

„Panie, dałeś mi to ciało, dałeś mi ten umysł, dałeś mi wszystkie uzdolnienia, 

dałeś mi życie. Nie wiem jak je wykorzystać, gdyż nie mam zdolności 
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podejmowania właściwych decyzji, nie mam nieprzywiązania niezbędnego 

do właściwego korzystania z nich. Dlatego, chociaż dałeś mi prawo podej-

mowania własnych decyzji w stosunku do nich, z własnej woli ofiaruję Ci je z 

powrotem. Użyj je w tak, jak chcesz – są Twoje. Jeśli ostatecznie doprowa-

dzi to do chwały, będę szczęśliwy; jeśli doprowadzi do czegoś, czego ja bym 

nie wybrał, zaakceptuję to, gdyż tylko Ty wiesz najlepiej, co jest dobre.” 

Gdy będziecie mieli tak pełne zrozumienie, gdy z własnej woli bezwa-

runkowo ofiarujecie Bogu siebie, swoją sytuację, swoje decyzje, będzie to 

prawdziwe poddanie. Nie będzie ono takie wtedy, gdy nie będziecie mieli 

żadnego innego wyboru. Bóg nie może być ostatnim wyborem w waszym 

życiu – musi być pierwszym wyborem. Ostatnia możliwość nie jest podda-

niem. Poddaniem jest pierwszy wybór Boga. Zróbcie to! 

 

Pytanie 4: Kiedy Swami pobłogosławi stan Tamil Nadu placówką edukacyj-

ną?  

Swami: Jeż wkrótce. Dobrze, że o to zapytałeś. Mam już plan. Chcę założyć 

coś bardzo blisko Maduraju, przy Dindigul Road, gdyż często tamtędy 

przejeżdżam w drodze do Kodaikanal. Tamtejsi wielbiciele wielokrotnie 

prosili mnie, aby coś tam zrobić, stworzyć im jakąś okazję do sewy. Już 

mam coś zaplanowane. Chcę otworzyć żeńską szkołę, która z czasem prze-

kształci się w pośredni koledż, a potem w koledż dający dyplomy. Będzie to 

w pobliżu Maduraju, a nie w samym Maduraju. Jest tam Minakszi Amman i 

to Ona zadba o wszystkie plany. (Oklaski) 

Możecie myśleć, że żadne takie plany nie istnieją, ale one istnieją. Tam-

ten obszar należy do Niej i to Ona tam rządzi. Dzisiaj rząd Tamil Nadu może 

utrzymywać, że stan ten jest pod jego jurysdykcją, ale prawda jest taka, że 

jest pod Jej jurysdykcją. Już złożyłem wniosek o Jej pozwolenie na niesienie 

przez nas pomocy dla dzieci. (Śmiech) 

Celem jest zapewnienie edukacji dzieci z odleglejszych obszarów – da-

lekich wiosek i plemion. Kształcenie będzie całkowicie bezpłatne, tak że ci, 

którzy inaczej nie mogliby pozwolić sobie na naukę dzieci, nie będą musieli 

wydać ani rupii na ubrania, wyżywienie ani zakwaterowanie – te rzeczy będą 

całkowicie darmowe. Gdy dzieci przyjdą do tej szkoły, będą mogły uczyć się 

aż do koledżu. Taki jest plan i tak będzie zrealizowany. Szkoła zostanie 

otwarta za dwa lata. Czy chcecie tam pracować? (Śmiech)  

Wielbiciel: Jak sobie życzysz, Swami. 

Swami: Musielibyście pracować z zewnątrz, gdyż jest to placówka dla 

dziewcząt. (Śmiech i oklaski) Każdy może pomóc, każdy może pomóc. W 
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Hajdarabadzie uczy się teraz wiele dziewcząt – przybyło ich od czasu, kiedy 

Swami tam był. Większość z tych dzieci z X klasy pochodzi z ubogich rejo-

nów. Ich rodzice albo je opuścili, albo są półsierotami lub sierotami, którymi 

zajmują się wujkowie lub ciotki. 

Dwa lata temu, kiedy spotkałem się z tymi dziećmi, one prosiły mnie: 

„Swami, ze swojej łaski zapewniłeś nam naukę do X klasy. Absolwentki 

Twoich placówek założyły tę szkołę i zapewniły nam darmowe kształcenie, 

ubiór, wyżywienie i wszystko inne, ale po X klasie nie mamy dokąd pójść.” 

Dlatego spytałem Arunę, jedną z naszych absolwentek, która kierowała tą 

placówką, czemu nie wprowadzić następnego poziomu kształcenia. 

Ona odpowiedziała: „To wykracza poza moje możliwości, Swami. 

Wszystko, co tu mamy i osiągnęliśmy, dokonałeś Ty. Nie możemy zrobić nic 

więcej.” Powiedziałem jej: „Przyłącz się teraz do mnie. Z Bogiem nic nie jest 

niemożliwe. Będziemy działać razem.” To ją bardzo ucieszyło. 

Wtedy założyłem koledż pośredni. Budynek wznieśli w ciągu roku, co 

było niełatwym zadaniem. W kolejnych latach koledż ten przemieni się w 

dyplomowy koledż. To samo stanie się w Maduraju, gdyż znam cierpienie 

wielu, wielu dziewcząt z Maduraju i na południe od niego, które mają bardzo 

utrudniony dostęp do edukacji. Wiele z nich wydaje się za mąż w bardzo 

młodym wieku. Już to samo prowadzi do wielu dalszych komplikacji, gdyż na 

małżeństwo nie są gotowe ani fizycznie, ani mentalnie. Są wydawane za 

mąż po prostu dlatego, że ich rodzice chcą mieć w domu jedno dziecko 

mniej do wyżywienia. „Ta dziewczyna nie pomoże nam; kiedyś i tak odej-

dzie, dlaczego więc mamy wydawać na nią pieniądze? Lepiej wydać je na 

chłopców, gdyż jest nadzieja, że gdy dorosną, zaopiekują się nami.” Z taką 

Myślą rodzice wydają córki za mąż. Tak się dzieje nawet dzisiaj, chociaż 

prawo tego zabrania. Prawda jest taka, że to, co się robi, jest bardzo różne 

od tego, co powinno się robić. 

Chcę ratować wszystkie te dzieci i umieścić je w szkole. Skoro rodzice 

nie mogą unieść ciężaru ich kształcenia, ja go poniosę. Jeśli wykształcenie 

otrzyma chociaż kilkaset dziewcząt, mogą później uratować kilkaset dal-

szych i w ten sposób będzie się to rozszerzało. Jest to bardzo potrzebne na 

zapadłych wiejskich obszarach, gdzie sytuacja jest naprawdę bardzo zła. 

Najbardziej cierpią dziewczęta – bardziej niż chłopcy, ponieważ najwy-

raźniej rodzice mają do nich inne podejście. Analfabetyzm i ubóstwo 

najbardziej dotyka dziewczynki. Chcę to zmienić. Zaczęliśmy od Hajdaraba-

du. Teraz pora na inny stan – Tamil Nadu – z kolejną placówką w Maduraju. 

Obie będą pomagać tym dzieciom. 
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Przygotowałem już plany, mam już ludzi – wszystko jest już postano-

wione, wszystko. Nie wie o tym nawet Narasimha Murthy. (Śmiech) Będzie 

się martwił: „Już są cztery, a On tu nagle zakłada piątą!” 

Kiedyś spytał mnie: „Po co ten wielki pośpiech? Nie możemy w pełni 

wyposażyć istniejących szkół. Swami, czy nie byłoby lepiej założyć tylko 

jedną szkołę? Jedna szkoła na rok byłoby ideałem.” 

Odpowiedziałem mu: „Czy powiedziałbyś to, gdyby to twoja córka znaj-

dowała się w tak trudnej sytuacji?” 

Współczuję im. Nie rzecz w tym, że natychmiast uratuję wszystkich, ale 

jeśli nie będę robił wszystkiego, co mogę, nie wypełnię swojego obowiązku. 

Wszyscy powinniście brać stąd przykład – czy rzeczywiście robicie dla 

innych wszystko, co możecie, czy robicie tylko tyle, by nie było to dla was 

trudne, niewygodne, nie wymagało prawdziwego wysiłku. To nie jest sewa – 

to tylko udawanie. „Stać mnie na tyle, ale dam tylko tyle pieniędzy; poświęcę 

tylko tyle czasu i wysiłku, gdyż w istocie nie mam obowiązku, a tyle nie 

zaburzy mojego stylu życia ani nie przeszkodzi w tym, co chcę robić.” Nie 

jest to właściwa postawa. 

„Dam z siebie wszystko; Ty musisz zrobić resztę” – taki był Karna. 

Kriszna zawsze chwalił Karnę – bardziej niż Ardźunę. Ardźunę bardzo to 

martwiło. Chociaż był on najbliższym przyjacielem Kriszny, Ten zawsze 

chwalił Karnę, który był jego rywalem w łucznictwie. Pewnego dnia Kriszna 

powiedział: „Pokażę ci, jaki jest Karna.” Przebrali się za braminów i poszli do 

Karny. Co wtedy robił Karna? Nakładał sobie oliwę na głowę, trzymając w 

lewej ręce naczynie z oliwą, a palcami prawej ręki smarując oliwą włosy. 

Gdy przebrany Kriszna i Ardźuna przyszli do niego, Kriszna powiedział: 

„Przyszedłem w poszukiwaniu słoika oliwy.” Karna mógł zwyczajnie kazać 



Boska wizyta w Singapurze | Sierpień 2018 

 

36 

służącemu przynieść słoik oliwy i dać ją przybyłym, ale on natychmiast podał 

braminowi-Krisznie naczynie z oliwą, które miał w ręce. 

Kriszna chciał wzmocnić tę naukę dla Ardźuny, więc zganił Karnę: „Czy 

nie wiesz, jak cokolwiek podawać? Święte pisma mówią, że ofiary nie 

powinieneś podawać lewą ręką – powinno się podawać ją prawą ręką.” 

Karna odpowiedział: „Gdybym zawahał się i przekładał naczynie z lewej 

ręki do prawej, moja chęć oddania go mogłaby odejść, dlatego musiałem 

podjąć natychmiastową decyzję. Nie chciałem rozglądać się za innym 

naczyniem ani zastanawiać się ile mogę oddać.” 

Widzicie, nie było rozważania za i przeciw. „Chociaż miałem to w lewej 

ręce, postanowiłem dać z niej, ponieważ nie należało pozostawić na zawa-

hanie się nawet czasu przekładania z ręki do ręki.” Oto podejście Karny. 

 Hastasja bhuszanam danam, satjam kantasja bhuszanam, 

 śrotrasja bhuszanam śastram; bhuszanajhi kim prajodźanam. 

(Ręce zdobi dawanie jałmużny, mówienie prawdy jest ozdobą szyi, 

 ozdobą uszu jest słuchanie świętych pism; jakich innych ozdób trzeba?) 

Inne ozdoby długo nie przetrwają. Najcenniejszym uczuciem jest „Dam z 

siebie wszystko, a resztę zostawię Bogu.” Jeśli nie zrobicie wszystkiego, co 

możecie, jak mielibyście rozwinąć poddanie? Każdy chce Boga, ale nie 

każdy chce porzucić wszystko, aby mieć Boga. Podobnie zachowują się 

muchy, które latają wokół szklanki soku, ale bojąc się wpaść do soku, nigdy 

go nie zasmakują. Wszyscy latacie wokół Boga, ale nie chcecie zanurkować! 

To ze strachu! Nie osiągniecie Boga, o ile w tym celu nie poddacie się, 

nie pozbędziecie się całego „ja.” Możecie mówić o teorii ile dusza zapragnie, 

ale jest to jak u tej muchy, która tylko słyszała o szklance soku, widziała ją, 

była w pobliżu niej, ale nigdy nie spróbowała soku. Teraz w swojej sadhanie 

musicie być bardziej nieustraszeni. Miejcie absolutne przekonanie, że Bóg, 

który kieruje całym kosmosem, który na swoich miejscach umieścił gwiazdy, 

słońce, księżyc, planety i nakszatry (hinduskie znaki zodiaku), niezawodnie 

zadba o kogoś takiego jak wy i wasza rodzina. 

Powinniście zadawać sobie pytania: „Czy powinienem martwić się lub 

obawiać? Czy powinienem wątpić w szczodrość Boga? Czy powinienem 

wątpić we współczucie i litość Boga?” Zawsze bądźcie gotowi dawać. Jeśli 

przyjdzie do was ktoś w potrzebie, dajcie mu to, co trzeba, bez namysłu, 

gdyż Bóg przygląda się wszystkiemu, co się dzieje. Nic nie stracicie – 

zawsze wróci to do was sto razy w rozmaity sposób zwielokrotnione. Nie 
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myślcie jednak: „Otrzymam za to sto razy tyle, co dałem!” (Śmiech) Musicie 

pomagać bezwarunkowo, bez oczekiwań, bez pragnień. Na pomoc wam 

Bóg znajdzie sto sposobów. 

OK, na tym skończymy. 

(Do swoich studentów) Jaki jest Singapur? 

Studenci: Bardzo ładny, Swami! 

Swami: Singapur to zdyscyplinowany kraj, ale głównie przymuszany do tej 

dyscypliny. (Śmiech) Wy też powinniście być zdyscyplinowani, gdyż jest to 

dobre zarówno dla was jak i wszystkich innych. Tutaj każdy ściśle przestrze-

ga prawa; widać, że wszędzie wszyscy przestrzegają przepisów ruchu 

drogowego; wszyscy okazują szacunek, wypełniają swoje obowiązki, ciężko 

pracują. Są to wszystko dobre cechy – musicie brać z tych ludzi przykład. 

Jedynie czego brakuje tutaj, w tym wielkim, bogatym kraju jest wiara w 

Boga. Ona stale maleje, co nie jest dobre. 

Możecie mieć wszystko, ale ostatecznie, jeśli w 

waszym życiu nie ma Boga, jeśli nie żyjecie w sposób 

motywowany duchowo, wtedy materialne powodzenie 

staje się dla was tylko szkodliwe, a nie pomocne.Tego 

ten kraj musi nauczyć się od Indii; innych rzeczy sami 

się nauczyli i wy możecie się ich od nich uczyć. Macie 

czego uczyć się od nich i macie coś, czego możecie 

ich uczyć. Oddanie, poddanie i duchowość to rzeczy, 

które muszą w tym kraju stać się bardziej powszech-

ne, bo inaczej zachłanność, materializm i konsump-

cjonizm kiedyś go zniszczą. 

Możecie zastanawiać się, dlaczego tak często przybywam do 

Singapuru. Przybywam tu, aby zapobiec temu zniszczeniu. Prawdę mówiąc, 

przybywam, aby ratować Singapur, nie Indie – nie dlatego, że Singapur 

może coś zrobić dla ratowania Indii lub Hindusów. Przybywam tu, aby uczyć 

was właściwego życia. Jeśli was niewielu przyjmie to i postanowi żyć w ten 

sposób, uratuje to cały kraj. W końcu to przesłanie miłości i oddania trafi do 

wszystkich – bez ich wiedzy. Nie musicie mówić ani słowa – nastąpi to 

poprzez wasze postępowanie; ludzie będą się uczyć przez samą waszą 

obecność. Tylko to może uratować ten kraj i potem cały świat. Przybywam tu 

i robię to, co robię, dla wyższego celu, dla dobra mieszkańców miasta-

państwa Singapuru. Nie możecie o tym zapominać. 

Bardzo szczęśliwy! 
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6 sierpnia 2018 

Satsang z „rodziną Kodaikanal” 

Singapur 

W większości krajów świata ludzie myślą, że kształcenie jest prawem z 

urodzenia, że każdy powinien mieć dostęp do nauki. Ludzie mieszkający w 

miastach nie myślą inaczej, uważają, że dla każdego dziecka jest to natural-

ny proces. Jednak w Indiach tak nie jest. 

Dlatego poleciłem naszym dyrektorom szkół i kierownikom internatów 

jeździć do najbiedniejszych rodzin, do ich domów, do wiosek i miast w 

poszukiwaniu dzieci i by powiedzieć tym rodzinom o naszych szkołach. Ci 

ubodzy ludzie często nie wiedzą, że coś takiego jak szkoły Sai istnieje. Oni 

nie czytają gazet i nie spotykają się z ludźmi spoza ich wiosek. Wielu nie 

stać nawet na zapłacenie 100 rupii za bilet autobusowy na dojazd do szkoły. 

Taka sytuacja dotyczy wielu rodzin. Matka bywa zmuszona sprzedać swoją 

mangalasutrę (naszyjnik jako symbol związku małżeńskiego), gdyż jest to 

jedyny sposób na posłanie dziecka do szkoły. 

Tak wiec nasi administratorzy jeżdżą do odległych wiosek i sprowadzają 

stamtąd dzieci. Tak postępuje się w dystryktach Bijapur i Gadag, gdzie 

znajdują się żeńskie kampusy. Wielu wielbicieli na całym świecie wspiera tę 

edukację dziewcząt. 

 

Kampus Gadag 
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(Pokazano wideo o równouprawnieniu kobiet.) 

Wszyscy nie możecie pójść do tych miejsc, do domów tych dzieci, dla-

tego do tych wiosek jeździ administrator, przedstawiając wiele prezentacji, 

aby szerzyć tam świadomość. W ten sposób wielu ludzi w odległych wio-

skach dowiedziało się o edukacji Sai. 

(Do Narasimha Murthy’ego) Ile teraz mamy kampusów? 

Narasimha Murthy: Swami, teraz włącznie z Hajdarabadem jest 19 kampu-

sów. 

Swami: Pięć szkół otwarto w tym roku. 

(Swami poprosił Śri Narasimha Murthy’ego, aby opowiedział o szkołach.) 

Narasimha Murthy: W tym roku otwarto cztery szkoły dla chłopców i jedną 

dla dziewcząt w Hajdarabadzie. Otwarto też uniwersytet. Swami teraz 

zadeklarował założenie nowych szkół dla chłopców w dystryktach Udupi, 

Mysore, Belgaum i Shimoga. 

W ciągu ostatnich 7 lat oglądałem około 100 działek w wielu miejscach 

stanu Karnataka. Gdy przyjeżdżamy do takich miejsc, zastajemy tam zupeł-

nie gołą ziemię, nic tam nie ma. Zaczynamy negocjacje, aby ją wykupić, ale 

czasem wieśniacy stają się bardzo chciwi. Spotykamy się także z innymi 

wyzwaniami. 

Gdy szkoły są już otwarte i jedziemy tam ze Swamim, mamy wielkie po-

czucie spełnienia, widząc bardzo głębokie oddanie Jemu. Mówi się, że jeden 

obraz jest warty tysiąca słów. (Odnosząc się do pokazanego właśnie wideo) 

Widzieliście setki zdjęć szkół. Myślę, że wszyscy wiecie, szczególnie moi 

singapurscy bracia i siostry, że jestem bardzo, bardzo wdzięczny za wasze 

wsparcie. 

Pierwszym krajem spoza moich ojczystych Indii, który odwiedziłem, był 

Singapur. Był to rok 2012. Wtedy Swami nie przejawiał się w Subtelnym 

Ciele. Później z Singapuru do Muddenahalli przyjechali Sudha, Yugu i 

Bhavesh. Razem z wami pomogli zbudować Sai Dham i Sai Vishvę. 

Gdy ogłosiliśmy, że będzie budowana nowa szkoła Sai, pierwszymi 

ludźmi, którzy się zgłosili, byli Thiaga, Shamini, gen. Ravinder Singh i Kohila. 

Podczas lunchu wyrazili zaciekawienie tym, co krążyło po całym świecie w 

mediach społecznościowych. Ludzie mówili o mojej wizji Swamiego, w której 

zostałem poproszony o założenie szkoły. Na ten lunch przyszedł dr Ravi 

Pillay i wręczył mi czek, mówiąc, że troje ludzi złożyło się na uniwersytet. 

Dzięki temu mogliśmy zapłacić za ziemię. 
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Gdy w dzieciach uczących się w tych szkołach widzi się transformację, 

odczuwa się wielkie spełnienie. Jest to końcowy efekt. Gdy po założeniu 

szkoły czy koledżu widzi się tak wiele korzystających z nich dzieci, które 

ulegają przemianie w prawdziwe ludzkie istoty i starają się stać boskimi, 

czuje się spełnienie mimo wszystkich napotkanych wcześniej trudności. 

Każda dobra praca, szczególnie praca dla dobra społeczeństwa, kraju 

lub świata, dokonuje się po pokonaniu wyzwań. Każdy naród i kraj musi 

pokonywać wyzwania, aby się utrzymać. Popatrzcie tylko na boskie inkarna-

cje: Rama napotykał wyzwania, to samo było z Kriszną, a nawet z Jezusem i 

Buddą. Swami też napotyka wyzwania. 

Prawdziwą tragedią jest to, że nasi ludzie w Organizacji czasem działają 

przeciwko nam. Swami powiedział: „Nich oni oburzają się na nas, niech 

krytykują i robią, co chcą, ale my zachowujmy się z godnością.” Pierwszą 

zasadą, o jakiej się nam wielbicielom mówi, jest niekrytykowanie nikogo za 

plecami. Jeśli chcecie powiedzieć o jakimś problemie z kimś innym, po-

wiedzcie mu to w twarz. Zachowujmy się odważnie i z godnością. Swami 

jest z nami, więc nie obawiajcie się. Kriszna jest z nami, a armia Kaurawów 

jest po drugiej stronie. 

Wczoraj Swami powiedział do nas: „Przybyłem tutaj, gdyż chcę zbawić 

Singapur.” Jeśli chodzi o finanse, Swami do swojej misji nie wybrał miliarde-

rów. Kiedyś wyjaśnił mi, że chce tylko czyste pieniądze zdobyte z trudem. 

„Dla tej świętej pracy potrzebuję czystych pieniędzy” – powiedział. Wielu 

wielbicieli nie ma nadwyżki funduszy, a mimo to oni dają pieniądze na te 

projekty. Pracują dla nas, pracują dla Swamiego. 

Swami: Teraz możecie zadawać pytania. 

 

Pytanie 1: Czy można jakichś Twoich uczniów i studentów umieszczać w 

sektorze państwowym, gdy skończą naukę? 

Swami: Niektórzy absolwenci – jeden czy dwóch – poszli do pracy pań-

stwowej, ale powiedziałem im, że tam nie będą mogli wiele się zmienić. 

Lepiej jest pracować z Bogiem niż z rządem – wtedy społeczeństwo się 

zmieni. 

Wiele z naszych dzieci pyta, czy mogą przejść do IAS (Indian Admini-

strative Services). Mówię im, że o wiele lepiej im będzie z SAI. 

Społeczeństwo można zmienić tylko wtedy, gdy nastąpi socjalna rewolucja, 

zmiana w postawie ludzi. Gdy dostatecznie dużo ludzi myśli właściwie, 

wtedy w końcu także rząd ulegnie transformacji. 
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Czym ostatecznie jest rząd? Są to ludzie, którzy chodzą do pracy. Nie-

którzy nabrali zwyczaju trzymania się złego towarzystwa. Nie próbujcie 

zmieniać innych. Karna nie potrafił zmienić Durjodhany; w końcu to Durjo-

dhana zaczął zmieniać Karnę. Po prostu bądźcie z Kriszną. Pandawowie nie 

rządzili – rządzili Kaurawowie. Kto w końcu zwyciężył? Ci, którzy byli z 

Bogiem. Uczniom i studentom mówię, żeby na razie pozostawali przy Bogu. 

Gdy struktura społeczna i myślenie ludzi ulegnie zmianie, wtedy jeśli pójdą 

do pracy państwowej, będzie to miało większy wpływ. 

Czasami dużo czasu zajmuje zatwierdzenie projektów z powodu biuro-

kracji w urzędach. Na początku chcieliśmy w ciągu roku otworzyć 

uniwersytet. Powiedziano nam, że takiego zatwierdzenia nie możemy otrzy-

mać. Nawet gdyby sam rząd chciał w ciągu roku założyć uniwersytet, nie 

byłoby to możliwe. Ale mimo to, dzięki ciężkiej pracy ziemia została zaku-

piona, wzniesiono budynek i nauczyciele byli gotowi do pracy. Aby to 

osiągnąć, mieliśmy kogoś walczącego o zatwierdzenie planu. Było to ko-

nieczne, gdyż wielu ludzi sprzeciwiało się budowie uniwersytetu. Tą jedną 

osobą był pan Jaychandra. Walczył w tej bitwie jak żołnierz. Dopiero na 

całkiem ostatnim posiedzeniu przed zmianą rządu stanu Karnataka udało 

mu się doprowadzić do zatwierdzenia odpowiedniej ustawy. 

To zakładanie uniwersytetu pokazuje, że trzeba odwagi, aby na czas re-

alizować takie projekty. Pozornie może wydać się, że ten uniwersytet został 

otwarty w ciągu zaledwie roku. Tak nie jest. Wszystko to trwało całe siedem 
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lat. Tyle czasu potrzeba było na wykupienie ziemi, wzniesienie niezbędnych 

budynków i przygotowanie nauczycieli. Wszystko przebiegło zgodnie z pla-

nem i zostało sfinalizowane akurat przed początkiem roku akademickiego. 

Muszę powiedzieć wam o pewnej zgodzie komitetu rządowego, której 

załatwianie jest jeszcze w toku. Ten komitet ma przeprowadzić inspekcję 

wszystkich obiektów, sprawdzić, czy wszystko jest gotowe, i dopiero potem 

będzie udzielona ostateczna zgoda na otwarcie uniwersytetu. Ta zgoda nie 

została udzielona na czas, gdyż była zmiana rządu Karnataki. Sformowano 

nowy rząd i teraz wnioskujemy o to niezbędne zezwolenie. 

Są też inne przeszkody. Zakup ziemi odbywa się między jednym trustem 

a drugim, a potem wszystko przechodzi do Prashanthi Bala Mandira Trustu. 

Jest to bardzo skomplikowana procedura. Ponadto te tereny rolnicze muszą 

zostać przemianowane na tereny pod zabudowę uniwersytetu. Na dodatek 

potrzebne są depozyty i gwarancje z banku, pokazujące, że możemy finan-

sowo zapewnić działalność tej instytucji. 

Ostatecznie przy poparciu kampusu Bijapur udało się zapewnić banko-

wą gwarancję w wysokości pięciu krorów (50 mln) rupii. Widzicie, jak jeden 

kampus pomaga innym? Także kampus Gulbarga potrzebował depozytu w 

wysokości 10 krorów. Ostatnio datki przekazali wielbiciele z Singapuru i 

niektórzy z zewnątrz. W zeszłym tygodniu wielu z was i innych z zagranicy 

przesłało pieniądze, aby złożyć się na te 10 krorów, na wypadek, gdyby ten 

nowy komitet przyjechał na inspekcję. 

Studenci tego uniwersytetu już przyjechali, ale jeszcze nie zostali zapi-

sani na studia. Nie mamy też jeszcze mianowanego Prorektora. Wszystko to 

będzie zrobione zaraz po inspekcji i zatwierdzeniu przez komitet. 

Widzicie więc, że dużo dzieje się w tle projektu takiego jak ten, szcze-

gólnie gdy w grę wchodzi praca dla dobra społeczeństwa. Wielu ludzi martwi 

się, gdy dzieje się coś dobrego. Mówi się: „Kali Purusza rządzi kali-jugą.” Nie 

chce stracić swojej władzy, dlatego ciągle wpływa na umysły ludzi tak, by 

przeszkadzać w tej pracy. Przeszkody pojawiają się od czasu do czasu, ale 

jaka to gra bez przeciwnika? Jeśli nie ma gracza z przeciwnej strony, a wy 

zdobywacie punkty, nie jest to żadne wyzwanie. Przeciwnik jest potrzebny. 

Gdy zdobędziecie punkty w jego obecności, usłyszycie oklaski. Życie jest 

również grą, w którą trzeba w ten sam sposób grać – czasem przeciwko 

graczom, którzy przeciwstawiają się waszym wysiłkom. Swoją grę życia 

musicie rozgrywać zgodnie z regułami dharmy – bez fauli, oszukiwania, 

grania w niewłaściwy sposób. 

Narasimha Murthy: Problemem jest to, że inni czasami grają niezgodnie z 

regułami. 
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Swami: Istnieje arbiter nadzorujący grę, nieprawdaż? Ten sędzia patrzy, kto 

fauluje, a kto gra fair. Stoi po stronie ludzi, którzy grają zgodnie z regułami. 

Najważniejsze jest to, że skończyliśmy pracę, która była przypisana 

Singapurowi. Potem od razu skierowaliśmy się na prace przydzielone Grecji, 

Dubajowi, Ameryce i Australii. Te kraje mają swoje prace do wykonania. Z 

czasem do tych ogólnoświatowych wysiłków będzie się włączać coraz więcej 

krajów. 

Każdy musi skończyć to, co jemu zostało przypisane. Tyle mam do po-

wiedzenia. Gulbarga i Bijapur zostały przydzielone wam i te projekty zostały 

zakończone. Prosiłem Thyagę, aby pomógł przy kwaterach dla pracowników. 

Audytorium w Gulbardze będzie budowane później. Mała sala bhadźanowa 

wystarczy na najbliższe kilka lat, gdyż obecnie mieszczą się tam wszystkie 

dzieci. Kiedyś trzeba będzie przekształcić ją w uniwersyteckie audytorium. 

W kampusie Bijapur trzeba dokończyć budynek sali modlitw. Obecnie 

parter służy zarówno za jadalnię, jak i salę modlitw. Wyższe piętro będzie 

samodzielną salą modlitw, a wszystkie inne pomieszczenia będą klasami. 

Teraz nie ma potrzeby budowania nowej szkoły – potrzebny jest tylko 

nowy internat. Cztery lata mieszkali tam uczniowie i pracownicy, ale teraz 

liczba uczniów wzrosła. Zamiast budować tymczasowe konstrukcje, lepiej 

postawić jeden wielki internat. Gdy ten projekt zostanie ukończony w Bijapu-

rze, przez następne pięć lat nie będzie trzeba wznosić nowych budynków. 

Kampus Bijapur  
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Tak wyglądają wszystkie potrzeby w ramach tych wielkich projektów eduka-

cyjnych. 

Proszę, abyście wszyscy usiedli i przedyskutowali, jak ukończyć to, o co 

poproszono. Narasimha Murthy zna wszystkie szczegóły. On martwi się tym, 

że z roku na rok koszty rosną. Indie rozwijają się i istnieje wielki popyt na 

budowy. Wszystkie te szkoły zbudowały tylko trzy czy cztery przedsiębior-

stwa budowlane. Często brakuje im pracowników. Przedsiębiorstwa te 

muszą wynajmować robotników i kucharzy oraz transportować ciężki sprzęt 

budowlany na miejsce kampusów. Bardzo trudno jest przekonać pracowni-

ków do pracy w obszarach wiejskich, gdyż w miastach mają mnóstwo pracy. 

Gdy jakaś liczba ludzi przerwie budowę i opuści miejsce, ciężko jest skłonić 

ich do powrotu. 

Wydałem polecenie, aby uniwersytet Gulbarga wyglądał jak uniwersytet. 

Drogi uległy zniszczeniu, więc muszą zostać poprawione. Boiska też już się 

wysłużyły. Były zadowalające, gdy była to szkoła średnia. Wszystko to 

trzeba przekształcić. Zbudujcie właściwe ogrodzenia i doprowadźcie do 

stanu nadającego się na uniwersytet. Nie ma on wyglądać jak szkoła. 

 

Pytanie 2: Swami, czy rozważyłbyś otwarcie kampusu w stanie Bihar? W 

tamtym rejonie panuje bieda i ludziom brakuje świadomości. 

Swami: Jeśli ciągle będziecie podsuwać mi pomysły i projekty, będę je 

wykonywał. Dla Biharu mamy plany otwarcia szkoły. Obecnie jest kilku 

studentów, którzy przyjeżdżają z Biharu odległego o prawie 2000 km. Jeż-

dżą aż na południe tylko po to, by studiować. Jeden z naszych absolwentów 

zwolnił się z pracy, aby cały czas poma-

gać w planowaniu tej szkoły. Dałem mu 

zadanie wybrania właściwego miejsca w 

Biharze. Szkoła będzie powstawać eta-

pami. 

Czasami on przejmuje się i zastana-

wia: „Jak ten projekt ma dojść do skutku 

w obecności wszystkich tych innych 

projektów?” Mówię mu, że w ręce mam 

latarnię i nie widzę końca drogi. Gdy idę, 

ukazuje mi się droga, pojawiają się nowe 

projekty i włączają nowi ludzie. Każę mu 

oprzeć się na fakcie, że siedem lat temu 

nie było nowych szkół Sai ani żadnych 

projektów, a jednak dzisiaj dzieje się tak 
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wiele. Już to samo powinno być dowodem i przekonać, że te projekty szkół 

zostaną zrealizowane tak jak poleciłem. Do tego potrzeba zaangażowania 

wielu ludzi, potrzeba wiele miłości i poświęcenia. Nie budujemy zwykłych 

szkół – są to świątynie. Będą szerzyły czystość i boskość. 

 

Pytanie 3: W świetle problemów z Organizacją Sai, kiedy zakończy się misja 

Subtelnego Sai, jak mamy zapobiec naszej negatywnej reakcji po ogłosze-

niu przyjścia Prema Sai? 

Swami: Kiedy żył awatar Kriszna, opiekował się wieloma królowymi, dziećmi 

i wnukami. Wszyscy oni mieszkali z Kriszną w jednym pałacu. Oddychali tym 

samym powietrzem co On i jedli to samo pożywienie co On. Przebywali z 

Nim dzień w dzień. Inaczej wyglądał układ z gopikami, niewykształconymi 

mleczarkami Brinadawanu. Ich związek z Nim opierał się na czystej miłości 

płynącej z głębi ich serc. Było to całkiem inne nastawienie. 

Kriszna udostępniał swoje towarzystwo i bliskość nawet członkom jego 

rodu – Jadawom. Jego żony, dzieci i wnuki żyli bardzo blisko Niego. I co się 

stało? Żyjąc blisko Kriszny, rozwinęli poczucie, że Kriszna należał do nich, 

że mają specjalne prawo zatrzymywania Go blisko siebie. Inaczej było z 

gopikami – one uznawały, że należą do Kriszny, że są Jego własnością i że 

On może z nimi robić, co chce. Ta różnica w postawach przyniosła różne 

końcowe skutki. 

Gdy długo przebywacie w bliskiej obecności Boga, doświadczacie maji 

(mocy łudzenia) Boga. Wisznu i wisznumaja nie są czymś oddzielnym. Gdy 

jest lampa, jest też ciemność pod nią. Gdy popadniecie w ciemną strefę, nie 

możecie oglądać wspaniałości lampy. Czasem korzystne jest pewne odda-

lenie, takie jak miały gopiki. Gdy w sercu pojawiają się negatywne uczucia, 

musicie przypomnieć sobie, że nie powinniście stać się tacy jak Jadawowie, 

którzy walczyli ze sobą i sami się unicestwili. Dharmo rakszati rakszitah – 

tego, kto broni dharmy, broni dharma. I odwrotnie – kto szkodzi dharmie, 

doznaje szkody z jej strony. Bóg nikomu nie szkodzi. Sędzia nie pragnie 

zaszkodzić przestępcy. On tylko przekazuje wyrok zgodny z czynami prze-

stępcy i wykonuje tylko swój obowiązek. Podobnie Bóg tylko wykonuje swój 

obowiązek. Gdy ktoś swoimi czynami zasłuży sobie na złe skutki, jest nimi 

obciążany. Bóg jest więc tylko świadkiem. 

Zawsze istnieli przeciwnicy awatarów. To teraz dzieje się w Puttaparthi. 

Gdy cofniecie się do czasów Ramy i Kriszny, zobaczycie, że oni tez mieli 

przeciwników. Nawet własna matka Ramy była Mu przeciwna. To właśnie jej 

czyny doprowadziły do historii z Ramajany. Później żałowała, ale krzywda 

została już wyrządzona. 
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Ci, którzy znajdują się w bezpośredniej bliskości Swamiego, czasem 

nabierają poczucia, że są szczególnie uprzywilejowani. Dlaczego tak się 

dzieje? To dlatego, że dana osoba nie rozwija się duchowo. Fizycznie może 

być blisko Swamiego ze względu na jakąś punję (zasługi). Jednak gdy 

duchowo nie wzniosła się i nie włożyła wysiłku sadhany, nie dołożyła starań 

o rozwój duchowy, w końcu tylko puchnie jej głowa. 

Kiedyś ci z Puttaparthi zrozumieją swój błąd, To się dokona dla każdego 

na jego sposób. Dla was płynie stąd nauka, że w miarę zbliżania się do 

Boga, wasza pokora musi się pogłębiać. Pokora to cecha, jaka Bogu najbar-

dziej się podoba. Pokora gopik sprawiała, że myślały, iż ich życie bez Pana 

Kriszny nie ma znaczenia. 

Kaurawowie myśleli, że są prawowitymi spadkobiercami chwały Kriszny 

i że łączy ich z Nim szczególny związek. Uważali, że Kriszna należał tylko do 

nich. Nie należy rozwijać takiego myślenia. Zawsze myślcie: „Jestem skrom-

nym sługą Boga. Należę do Boga, tak jak wszyscy inni. Bóg ma nade mną 

władzę, ale ja nad Nim nie mam.” To jest właściwe myślenie o własnym 

związku z Bogiem. 

Dźambawan początkowo był przeciwnikiem Kriszny. Jego walka z 

Kriszną ciągnęła się już od czasów Ramajany. Walczył z Kriszną przez wiele 

dni i nocy. O sobie myślał, że może ulec tylko Panu Ramie. W końcu jednak 

Dźambawan nabrał pokory i modlił się do Pana. Dopiero wtedy Kriszna dał 

się mu poznać. Gdy ktoś rozwija pokorę, Bóg mu się przejawia. 

Narasimha Murthy nie powiedział wam tego, ale zanim ogłosiłem swoją 

obecność w Subtelnej Postaci, najpierw udałem się do Puttaparthi i przed-

stawiłem plan kontynuacji mojej misji. Ego tamtych ludzi nie pozwoliło im 

dostrzec pożytku z tego, co planowałem i w jaki sposób to miało się przeja-

wić. Uważali też, że powinienem pracować tylko przez nich, a nie przez 

kogokolwiek innego. Właśnie to doprowadziło do tej złej sytuacji. Oni myśleli, 

że ponieważ przez 30 czy 40 lat przebywali w bezpośredniej bliskości mojej 

postaci, jeśli wrócę, objawię się najpierw im i będę pracował tylko przez nich. 

Musicie zrozumieć, że to, kogo Bóg wybiera do kontynuacji Jego pracy i 

ilu wybierze, jest Jego prerogatywą. Gdy w Muddenahalli przejawiłem się 

Narasimha Murthy’emu, on natychmiast i z najwyższą pokorą rozpoznał 

moją obecność. Uważał, że dopóki w jakikolwiek sposób będę obecny w 

Jego życiu, on będzie szczęśliwy. Ta pokora zdobyła mu łaskę Pana. Zaw-

sze należy pamiętać, że pokora ma największe znaczenie. Gdy myślicie, że 

jesteście sprawcami, wykonawcami i że tak wiele poświęciliście dla Swa-

miego, rosną wam rogi. Przy takiej postawie duchowy rozwój ustaje. 
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Narasimha Murthy: Gdy Swami udał się do Puttaparthi, spotkał się tam z 

jednym z członków Central Trustu. Następnego dnia ta osoba zadzwoniła do 

mnie i powiedziała, że w pełni wierzy, że spotkała się ze Swamim. Powie-

działa: „Niewątpliwie był to Swami. Nie chodzi tylko o radę, jakiej mi udzielił, 

ale też o sposób, w jaki to zrobił.” Niemniej później ta osoba jako pierwsza 

przeciwstawiła się planom założenia uniwersytetu w Gulbardze. 

Faktycznie Swami wielokrotnie posyłał nas do Puttaparthi, abyśmy spo-

tykali się z Central Trustem. Na ostatnim spotkaniu powiedziano mi jasno, że 

nie powinniśmy realizować planu szkoły w Gulbardze. „Jest to nasza sta-

nowcza decyzja” – usłyszałem. Członkom Trustu powiedziałem, że całe 

życie byłem posłuszny Swamiemu i że jeśli nawet cały świat będzie przeciw-

ko mnie, nie mógłbym Mu się sprzeciwić i nie zrobię tego. Opuściłem tamto 

spotkanie. Wtedy ostatni raz widziałem się z nimi. 

Kiedyś Swami posłał mnie na spotkanie z bardzo prominentnym człon-

kiem Trustu. Kazał mi zawieźć żonie tego dżentelmena sari. Zastałem ich 

obojga, męża i żonę. Swami powiedział, że na każde urodziny dawał jej sari. 

„Jedź tam i daj jej to sari” – polecił mi. Na tym spotkaniu oboje przyjęli sari z 

wielkim oddaniem. Ale w sprawie szkoły w Gulbardze bardzo się różniliśmy. 

Ten człowiek kierujący Central Trustem powiedział mi, że jest przekonany, iż 

Swami trzyma bardzo dużo pieniędzy i że Trust powinien otrzymywać z tych 

funduszy procenty, otrzymywać pieniężne wsparcie Uniwersytetu oraz 

szpitali w Whitefield i w Puttaparthi. Powiedział: „Jeśli założysz jeszcze jedną 

szkołę, kto o nią zadba?” Tak rozumowali. 

Swami: Wyobraźcie sobie teraz, jaka byłaby sytuacja, gdybym nie zostawił 

Trustowi tych 10 000 krorów (100 mld) rupii na kontynuację programów. 

Zanim opuściłem ciało zwołałem spotkanie członków Trustu. Wezwałem 

też Indulala Shaha. Wiedziałem, że wkrótce porzucę fizyczną powłokę. 

Powiedziałem tym członkom, aby zebrali wszystkie finanse w jednym miej-

scu. Było to 1000 krorów rupii. Tak zrobiono. Wiedziałem, że członkowie 

Trustu wpadliby w panikę, gdyby myśleli, że zabraknie środków na działal-

ność różnych instytucji i mogliby popełnić błąd, zamykając niektóre z nich. 

Na tym pierwszym spotkaniu, jakie z nimi miałem, powiedziałem im: 

„Popatrzcie, zostawiłem wam 1000 krorów.” Ani ten fakt, ani księgi rachun-

kowe Central Trustu nie zostały opublikowane w żadnej gazecie. 

Niektórzy członkowie Trustu martwili się, co się stanie, jeśli fundusze 

Trustu ulegną uszczupleniu. Zastanawiali się, kto zajmie się działającymi 

obecnie instytucjami. Pokazuje to ich brak wiary. 
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Gdy widzicie coś własnymi 

oczami i jesteście o tym przeko-

nani, jest to fakt, a nie wiara. Ale 

jeśli nic nie widać, a mimo to 

jesteście o czymś przekonani, 

jest to wiara. Gdybym powie-

dział, że na otwarcie nowej 

szkoły dostępne jest 100 krorów 

rupii, każdy mógłby taki projekt 

zrealizować. Ale gdybym powie-

dział, że teraz pieniędzy nie ma, 

niemniej chcę założyć nową 

szkołę, a pieniądze znajdą się później, wtedy tego zadania nikt poza Nara-

simha Murthym nie podjąłby się. Taka jest różnica między wiarą a faktem. 

Jak, ogólnie mówiąc, rozpoczynacie nowy interes? Z dostępnymi środ-

kami robicie plan, a potem otwieracie interes. Moje podejście jest odwrotne. 

Najpierw zaczynacie od planu, a z wiarą przyjdą fundusze. Musicie wierzyć, 

że ja wiem, co będzie w przyszłości. Wszystkie te projekty zostaną zrealizo-

wane. 

Czy dzięki wierze nie staliście się bardziej bezinteresowni niż byliście 

sześć lub siedem lat wcześniej? Czy nie staliście się bardziej nieustraszeni i 

bardziej oddani? Czy nie jest to ewolucja? To jest ewolucja. Krocząc ku 

Bogu, powinniście stawać się coraz bardziej tacy jak On: czystsi, bardziej 

bezinteresowni, mający mniej pragnień i mniej doczesnych ambicji i aspira-

cji. Jest to boskie życie – to dzieje się z każdym z was. Jesteście częścią 

ewolucji, która teraz zachodzi. 

Wiele dzieci korzysta z waszej hojności i poświęcenia. Będąc dobro-

czyńcami dla tych dzieci, wy także odnosicie korzyść. Każdy, kto dzieli się, 

wzrasta. Gdy ludzie w innych częściach świata widzą inicjowanie i realizację 

tych projektów, czerpią stąd inspirację. Rozumieją, że skoro takie projekty 

mogą być realizowane w jednym kraju, gdzie indziej też mogą być realizo-

wane. Przyłącza się wielu dalszych wielbicieli i na desce kreślarskiej 

pojawiają się dodatkowe projekty. 

Do tego programu dołączają wielbiciele z wielu miejsc świata – z Grecji, 

Australii, Rosji, z Afryki, Środkowego Wschodu i z USA. Wielbiciele ci stali 

się nieustraszeni, a wy tu w Singapurze daliście im przykład. Gdy jedna 

grupa daje przykład nieustraszoności, bezinteresowności, naśladuje go 

wielu innych na świecie. Gdy tak się dzieje, odczuwają to samo szczęście, 

radość i satysfakcję. 

Popatrzcie teraz na nasze dzieci – jakże ich to inspiruje. Zbierają po 10 

– 20 rupii i dają mi, mówiąc: „Swami, proszę wykorzystaj to w swojej pracy.” 

(Wiara a FAKT) 
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(Odnosząc się do Narayana, syna George’a Sioufasa) Ten mały chłopiec 

jest przykładem. Dzisiaj przyniósł zebrane monety i mi je ofiarował. Ta 

inspiracja zmienia świat. Jeśli wszyscy będą myśleli tylko o sobie, nic się nie 

zmieni – będzie tylko gorzej. Świat zmieni się, gdy więcej ludzi ulegnie 

przemianie, otworzy serca i zacznie dbać o siebie nawzajem. 

Rządy nie mogą zmienić świata – nie mogą nakazać: „Od jutra wszyscy 

powinni zacząć myśleć o wszystkich innych.” Nikt nie przestrzegałby takiego 

zarządzenia. Jednak gdy otworzycie serce, wszystko zmieni się dla dobra 

wszystkich. Nie mówię, że nagle miliardy ludzi ulegną przemianie. Ale 

pomyślcie o tych setkach i tysiącach ludzi, którzy w swoim życiu doznali 

transformacji. Gdyby nie było tych projektów, nie zmieniłyby się nawet te 

tysiące. Gdyby ci ludzie nie zostali zainspirowani do służebnej pracy na 

rzecz innych, nadal żyliby tak jak dotąd, bez ducha. Dzisiaj oni zmieniają się. 

Kto wie, może któregoś dnia spośród tych dzieci wyrośnie jakiś Wiwekanan-

da. Takie dziecko zrobi coś dla świata, czego nikt nigdy wcześniej nie zrobił. 

Dla zainspirowanej duszy wszystko jest możliwe. 

Nikt nie wie, co wyniknie z tych tysięcy dzieci. Wielu dorośnie i stanie się 

takimi jak Wiwekananda – liderami transformacji i jedności. Zauważcie co 

on, jeden człowiek, swoim przykładem potrafił dokonać. Bóg zawsze posyłał 

przykładnych inspiratorów, aby utrzymać świat na właściwym kursie. W 

przeciwnym razie ludzie by się pogubili i zeszli na inne drogi. Ktoś musi 

przychodzić i korygować świat, kierować jego uwagę ponownie na ścieżkę 

dharmy. Są to dozorcy sumienia świata. 

Te dzieci, gdy dorosną, zdumieją świat. Zobaczycie, jak w miarę dora-

stania będą stawały się takie jak wy i swoim życiem będą inspirowały innych. 

Nie będą chciały nic dla siebie. Wszystkim, co będą miały, będą chciały 

dzielić się z innymi. 

Tego rodzaju inspiracja ma 

miejsce w Bengaluru. Grupa ucz-

niów, którzy w ubiegłym roku ukoń-

czyli kurs przeduniwersytecki, orga-

nizuje zdarzenie nazwane One 

Nation (Jeden Naród). Uczniowie ci 

wynajęli audytorium w Christ Col-

lege, które może pomieścić 700 

osób. Ich celem jest zebranie wiel-

kiej grupy młodych ludzi i dzielenie 

się wizją przyszłości Indii. Chcą 

pytać tych ludzi o takie rzeczy jak: 

„Jak widzisz przyszłość Indii. Jakie 

jeden 
naród 

JEDNOŚĆ | RÓWNOŚĆ | TRANSFORMACJA 

Zdrowy naród | Bogaty naród 
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masz marzenia i nadzieje względem Indii? Czym chcesz, aby stały się 

Indie?” Idea ta okazała się tak nośna i zyskała taką popularność, że wszyst-

kie miejsca zostały już zarezerwowane! Wielu uczniów włożyło duży wysiłek 

w organizację tego wydarzenia, chodząc wszędzie i rozmawiając z innymi, 

zbierając coraz więcej młodych uczestników. To przedsięwzięcie i takie 

myślenie wynika z inspiracji. 

Wielu ludzi poczuło takie natchnienie i nadzieję podczas walki o niepod-

ległość Indii. Przywództwo w tamtym okresie opierało się na politycznej 

wolności. Dzisiaj widzimy działania młodzieży zainspirowanej do stworzenia 

lepszego społeczeństwa. Ta zmiana w młodych ludziach następuje teraz. 

Owoców tego ruchu możecie od razu nie zobaczyć, ale będą widoczne i 

odczuwalne w nadchodzących latach. 

Sprowadziłem tu nauczycieli, aby usłyszeli i zrozumieli to, co się planuje. 

Przybyło wielu nauczycieli, w tym Shiva Subramanya i Krishna. Oni za kuli-

sami niestrudzenie pracują dzień i noc. Każdy z nich mógłby stać się bogaty, 

gdyby tę samą energię i wysiłki włożyli w światową pracę dla siebie. Ale oni 

wybrali ścieżkę służby. Wkrótce ich dzieci wstąpią na uniwersytet. Będą 

studiowały, aby stać się przyszłymi nauczycielami, administratorami i liderami. 

Teraz widzieliście tylko uniwersytet zbudowany w połowie. Jest wspa-

niały! Gdy rozmawia się z uczniami, można dostrzec i odczuć kryjących się 

w nich potencjalnych Wiwekanandów. Każdy z nich może osiągnąć ten sam 

poziom natchnienia do transformowania społeczeństwa i świata. 
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7 sierpnia 2018 

Rejs wycieczkowy ze Swamim 

Singapur 

 

(Wskazując zachmurzone niebo) Gdzie jest słońce? Teraz go nie widzi-

cie. Chociaż go nie widzicie, wiecie, że tam jest. Czasami chmury zakrywają 

słońce, niemniej wiecie, że ono jest. Skąd to wiecie? Wiecie, ponieważ jest 

jasno. Tam, gdzie jest światło, musi być też słońce. Gdy nastaje ciemność, 

wiecie, że słońca nie można zobaczyć. Podobnie istnieje Bóg, ale czasami 

wasz umysł, wasze myśli, wasze idee i wasze pragnienia zakrywają tę 

boskość. 

Nawet gdy nie możecie zobaczyć Boga, ale rozejrzycie się wkoło i zo-

baczycie światło, znaczy to, że Bóg jest. Skoro świat nadal funkcjonuje, 

skoro ludzie oddychają, skoro dzieją się różne rzeczy, znaczy to że Bóg 

istnieje. Gdyby Go nie było, wszystko zostałoby unicestwione – nic by nie 

zostało. Bóg zawsze jest obecny, niezależnie czy Go widać, czy nie. Jego 

miłość, Jego światło i Jego łaskę można odczuć wszędzie. Podobnie jest ze 

słońcem – obojętnie czy je widzicie, czy nie, ono istnieje. 
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Dwóch naukowców w pociągu spierało się o to, czy Bóg istnieje, czy nie. 

Jeden był młody, drugi stary. Ten młody czytał Biblię. Starszy spytał: „Co to 

znaczy? Tracisz czas. Młodzi ludzie nie powinni ufać wierzeniom podawa-

nym przez religię – są to zabobony. Dlaczego, jako naukowiec, czytasz takie 

rzeczy, na które nie ma dowodu ani uzasadnienia?” W taki sposób stary 

naukowiec strofował młodego. 

Mody naukowiec odpowiedział: „Ja w to wierzę, takie mam przekonanie. 

Jestem szczęśliwy, czytając w Biblii o Bogu.” 

Starszy zdenerwował się. Stwierdził: „Oto jak młode pokolenie ulega ze-

psuciu. Zamiast skupić się na badaniach naukowych i eksperymentowaniu 

marnujesz czas na przesądy propagowane przez religie, na rzeczy niepraw-

dziwe.” Długo trwała taka argumentacja. 

Ponieważ starszy naukowiec uznał, że nie przekonał młodszego, zanim 

pociąg dojechał do stacji, powiedział: „Później odwiedzę cię i lepiej ci to 

wyjaśnię.” 

Gdy zjawił się w pracowni młodego naukowca, zwrócił uwagę na liczne 

modele i prowadzone doświadczenia, szczególnie na piękny model układu 

słonecznego. Słońce znajdowało się w centrum, a wokół niego krążyły 

planety, tak jak dzieje się w rzeczywistości. Widząc to, starszy naukowiec 

ucieszył się i zauważył: „Piękny model układu słonecznego – ze słońcem, 

księżycem i planetami. Kto go wykonał?” 

Młody odpowiedział: „Nikt.” 

Starszy spytał: ”Jak to możliwe? Ktoś musiał go zrobić, bo jak inaczej 

mógłby powstać?” 

Wtedy młody naukowiec wyjaśnił: „Skoro wierzy pan, że nasz układ sło-

neczny powstał bez niczyjego udziału, dlaczego ten model nie mógłby 

powstać podobnie? Widzi pan, tak jak ten model wymagał twórcy, ktoś 

musiał też stworzyć ten wielki model, jakim jest brahmanda, cały kosmos. 

Skoro jest stół, znaczy to, że wykonał go jakiś stolarz. Skoro są ubrania, 

jakiś krawiec musiał je uszyć. Skoro jest pożywienie, jakiś kucharz musiał je 

przyrządzić. Może pan nie widzieć stolarza, krawca czy kucharza i podobnie 

może pan nie widzieć boskości, która stworzyła cały kosmos, ale ona istnie-

je. Stwórca istnieje, chociaż go nie widać.” 

Dlatego „Bóg jest” jest najlepszą mantrą. 

Ludzie często pytają: „Która mantra jest najlepsza? Czy jest to mantra 

Pańćakszari, Szadakszari czy Dwadaśakszari (5-, 6- i 12-sylobowa) lub 

inna?” 
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Odpowiadam im: Dewudu unnadu (w telugu „Bóg jest”). Jeśli zrozumie-

cie tę mantrę, wszystko inne się ułoży. Jeśli wierzycie, że Bóg istnieje 

wszędzie – nie tylko tu czy tam, ale wszędzie – to wiecie, że Bóg jest jeden. 

Gdy wierzycie w „Bóg jest,” wtedy wszystko – całe wasze życie – staje się 

boskie, gdyż w żadnym miejscu ani w żaden sposób nie możecie nic zrobić, 

pomyśleć czy powiedzieć, o czym Bóg nie wiedziałby. Bóg zawsze jest w 

każdym miejscu, dlatego wszędzie, gdzie pójdziecie, wszystko, co pomyśli-

cie i co zrobicie – wszystko to jest Mu znane. Ale ważniejsze niż cokolwiek 

innego jest to, że On jest w was, więc zna was od środka. To przekonanie 

jest najważniejszym przekonaniem na świecie. 

Wierzycie w bardzo wiele innych rzeczy. Gdy idziecie 

do lekarza i widzicie jego tytuły i kwalifikacje, myślicie: „O, 

ten lekarz będzie dobry” i poddajecie mu swoje ciało, 

nawet pozwalając mu rozciąć je pod znieczuleniem, aby 

zrobił to, co trzeba. Postępujecie tak, gdyż ufacie mu i 

wierzycie w jego umiejętności, gdyż przynajmniej widzieli-

ście niektóre jego dyplomy, a być może nawet wcześniej 

rozmawialiście z jego innymi pacjentami. 

Co tu mówić o lekarzu – poddajecie swoją głowę na-

wet fryzjerowi! Idziecie do niego, schylacie przed nim 

głowę, chociaż ma w ręce wielki nóż i nie macie pewności, 

co za chwilę zrobi. Mimo to ufacie mu i poddajecie się. 

Wszędzie na świecie odbywa się wiele sporów o to, 

czy Bóg jest, czy Go nie ma, a w tej sprawie ludzie nawet 

walczą ze sobą. Ale jeśli tylko poddacie się Bogu, będzie-

cie wiedzieli, że „Bóg jest.” 

Na zewnątrz widzicie ocean. Gdy chcecie nauczyć się pływać, jak mo-

żecie to zrobić? Jeśli powiecie: „Naucz mnie pływać, wtedy skoczę do 

wody,” czy nauczycie się? Nie. Najpierw musicie skoczyć do wody, poruszać 

rękami i nogami i próbować pływać. Gdy zaczniecie to robić, wtedy powoli 

nauczycie się pływać. Jeśli zaś nie zrobicie tego, możecie teoretyzować: 

„Pływanie jest bardzo łatwe. Najpierw trzeba poruszyć rękami, a potem 

nogami. Po prostu powtarzaj tak, a będziesz pływał,” ale to nie sprawi, że się 

nauczycie. 

Tak samo, jeśli wierzycie, że Bóg istnieje i chcecie Go doświadczyć, 

musicie po prostu wskoczyć – musicie poddać się Bogu. Wierzycie w Para-

matmę, moc lub coś, co rządzi wszechświatem. Po prostu poddajcie się 

temu, myśląc: „Skoro jest jakaś tego rodzaju istota, poddaję się Jej,” co 
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znaczy, że zaczniecie doświadczać wszystkiego. Ale jeśli stawiacie waru-

nek: „Najpierw daj mi doświadczenie, wtedy poddam się,” to nie zadziała. 

Stale zmagacie się z umysłem. Najpierw oddajcie siebie Bogu, mówiąc: 

„Boże, Ty istniejesz; oddaję się Tobie. Poddaję się Tobie.” Wtedy zacznie 

dziać się wiele rzeczy, które umocnią waszą wiarę. Najpierw jest poddanie, 

potem przychodzi doświadczenie. 

Wiele dzieci pyta: „Swami, jak mamy rozwinąć oddanie?” Czym w ogóle 

jest oddanie? Jest to miłość. Czy jeśli ktoś w czymś wam pomógł, czy nie 

rozwinęlibyście do niego pewnego uczucia, wdzięczności lub miłości, nawet 

gdy jest to ktoś, kogo nie znacie? 

Powiedzmy, że idziecie do lekarza, który rozpoznaje u was jakąś choro-

bę i mówi: „Oto lekarstwo, jakie musisz przyjmować, aby poczuć się lepiej.” 

Co mu byście odpowiedzieli? „Bardzo dziękuję za zajęcie się mną.” Idziecie 

do kierowcy taksówki, który przewozi was z jednego miejsca na inne. Płaci-

cie za przejazd i mówicie: „Dziękuję za bezpieczne podwiezienie.” 

Dziękujecie wszystkim, ponieważ widzicie, co dla was zrobili. Tymczasem 

Bóg robi dla was tak wiele. Gdyby nie sprawił, że z rana słońce świeci, co by 

się stało z całym wszechświatem? Gdyby nie sprawił, że woda płynie, wiatr 

wieje, plony rodzą się czy ptaki latają, co by się z wami stało? Nie istnieliby-

ście nawet przez chwilę! Zatem uświadomicie sobie, że w każdej chwili Bóg 

istnieje, że rządzi wszystkim, wtedy także rozwiniecie wdzięczność do 

takiego Boga, który bez proszenia robi dla was tak wiele i nawet nie prosi o 

uznanie. Robi to bezinteresownie, w milczeniu, niewidzialnie i pośrednio. 

Gdy wierzycie w „Bóg jest,” rozwijacie miłość do Boga, gdyż uświadamiacie 

sobie, że On bardzo dużo dla was robi. Tym jest oddanie. 

Jak można rozwinąć miłość? Tam, gdzie jest wiara, jest też miłość. Gdy 

wierzycie, że „to jest moja matka,” rozwijacie do niej miłość. Gdy wierzycie, 

że „to jest mój ojciec,” rozwijacie do niego miłość. Gdy wierzycie, że ktoś jest 

waszym przyjacielem, rozwijacie do niego miłość. Tak samo, gdy wierzycie, 

że istnieje Bóg, który robi dla was tak wiele bez proszenia i mówienia wam o 

tym, wtedy automatycznie rozwijacie miłość. Ta miłość tylko do Boga jest 

oddaniem. Istnieją różne rodzaje miłości, takie jak watsalja, czyli miłość 

matki do dziecka, snehitam, czyli miłość między przyjaciółmi, którą nazywa-

cie przyjaźnią, albo bandhawjam, czyli miłość między braćmi – braterstwo. 

Miłość do Boga jest oddaniem. To tak proste. 

Obecnie nikt nie mówi dzieciom, że „Bóg jest,” ponieważ jeśli tak powie-

cie, one zapytają: „Gdzie On jest? Skąd to wiesz i czy możesz udowodnić, 

że Bóg istnieje?” Sami nauczyciele nie wiedzą, co powiedzieć, dlatego 

uznają, że lepiej milczeć, bo dzieci mogą zadawać pytania, na które oni nie 
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mają odpowiedzi. Jak mają odpowiedzieć, skoro sami nie doświadczyli? Czy 

można odpowiedzieć na coś bez bezpośredniego doświadczenia samemu? 

Nie. A dzieci mogą zadawać jeszcze dalsze pytania. Jak można odpowia-

dać, gdy samemu nie doświadczyło się pierwiastka Boga? Dlatego 

nauczyciele muszą włożyć wysiłek na urzeczywistnienie tego poczucia „Bóg 

jest” i rozwinięcie wielkiej wiary i oddania. Dzieci, patrząc na nich, także 

zaczną rozwijać ten rodzaj poczucia. Jeśli w naszych koledżach będziecie 

uczyć wszystkiego, ale nie nauczycie uczuć oddania, miłości i wiary w Boga, 

wtedy cała edukacja pójdzie na marne. Bez tego uczenie języka angielskie-

go, matematyki, nauk ścisłych, historii i ekonomii traci sens, gdyż doczesna 

wiedza donikąd was nie zaprowadzi. 

Śankaraćarja powiedział: Nahi nahi rakszati dukrinkarane (poznawanie 

gramatycznych reguł nie uratuje cię). Ocean sansary (doczesnego życia) 

możecie pokonać tylko wtedy, gdy znacie Bhadźa Gowindam, czyli gdy 

recytujecie imię Boga. Chociaż zostało to powiedziane tysiące lat temu, 

pozostaje ważne nawet dzisiaj. 

 

(Do młodzieży z Singapuru) Czy w szkole tu w Singapurze uczą was te-

go wszystkiego?  

Młodzież: Nie. 
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Swami: Uczą was zdobywać dobre oceny i stawać się lepszym, szybszym i 

inteligentniejszym, ale tych innych rzeczy nie uczą was wcale. Co to znaczy? 

Gdy uczycie przedmiotów materialnych bez wiedzy duchowej, edukacja taka 

nie ma wartości. Umieśćcie obok siebie dowolnie dużo zer, nawet sto czy 

tysiąc, jeśli nie będzie przed nimi „1,” pozostaną tylko zerem, bez wartości. 

Ale postawcie „1” przed zerami, a wszystkie nabiorą wielkiej wartości. 

Wartość będzie rosła z dodawaniem zer. Usuńcie „1,” a wszystkie zera staną 

się niczym. Tak samo jest z edukacją. Nawet jeśli poznacie wszystko, ale nie 

znacie Boga, wszystko staje się zerem. Jeśli natomiast znacie Boga, wtedy 

nawet jeśli nie znacie niczego innego, macie przynajmniej wartość „1.” Bez 

tego wszystko inne staje się bez znaczenia. Jeśli nie zrozumiecie tego 

pierwiastka, dhana, dźana, jauwana, czyli bogactwo, związki i młodość – 

wszystko to okaże się bez znaczenia. 

Bardzo wiele dzieci na całym świecie przeżywa depresję wywołaną 

wielką, nieustanną rywalizacją. Widzę tę ogromną depresję u dzieci. Dlacze-

go? Dlatego, że cały czas polegają tylko na świecie, a nie Bogu. Ponieważ 

świat stale się zmienia, one nie potrafią przyjąć i znieść tych zmian. Dlatego 

na świecie jest tyle zamętu. Ale ci, którzy znają Boga, znają spokój. Poznaj-

cie Boga, a zaznacie spokoju. Brak Boga to brak spokoju. Gdy ludzie znają 

Boga, żyją w spokoju. Porażki i sukcesy ciągle przychodzą – nie da się ich 

uniknąć, tak jak dnia i nocy czy zimy i lata. Oba aspekty muszą przychodzić 

– taka jest natura świata. Co więc trzeba robić? Gdy zdarzają się wam 

powodzenia i zyski, bardzo się tym cieszycie, ale gdy doświadczacie strat, 

stajecie się przygnębieni. Gdy zrozumiecie, że naturą świata jest dwoistość, 

zaczniecie akceptować to we właściwym duchu. Wtedy będziecie mieli wiarę 

w Boga i robiąc cokolwiek, dacie z siebie wszystko, a całą resztę zostawicie 

Jemu. Jest to poddanie – po prostu dawanie z siebie wszystkiego. 

Nie dawanie z siebie wszystkiego, a pozostawienie tego Bogu, nie jest 

poddaniem lecz lenistwem. Możecie myśleć: „Nie chcę nic robić. Oddam się 

filozofii Swamiego, która mówi, że Bóg jest sprawcą wszystkiego, więc po 

prostu pozwolę Mu to robić!” Czy zgodnie z taką filozofią nie poszlibyście 

jutro na śniadanie lub lunch? Czy siedzielibyście w jednym miejscu, licząc, 

że posiłek przyjdzie sam? Pobieglibyście do stołówki po swój posiłek! Każę 

uczniom uczyć się; jeśli oni pomyślą: „Ponieważ jest to wiedza doczesna, a 

Swami kładzie nacisk na wiedzę duchową, nie muszę się uczyć,” wywołają 

tym tylko zamęt! Nie wykorzystujcie tych nauk dla własnej wygody. 

Dajcie z siebie wszystko, włóżcie wysiłek – po to tu jesteście – potem 

zostawcie resztę, skutki, Bogu. Wtedy staniecie się bardzo szczęśliwi. Gdy 

zdarzy się coś dobrego, będziecie śpiewali o wspaniałości Boga: „Dałeś mi 

więcej niż na to zasługuję; obdarzyłeś mnie bardziej niż to, co mogłyby 
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przynieść moje wysiłki.” Gdy zdarzy się coś niepomyślnego, możecie powie-

dzieć Bogu: „W swojej wielkiej mądrości, sprawiłeś, że to się zdarzyło. Mogę 

dzisiaj tego nie rozumieć, ale wiem, że przyglądasz się tej sytuacji i wiesz, 

jak, kiedy i co powinienem dostać z tego, na co zasługuję. Będę na to 

czekał.” 

W obu przypadkach zachowacie stan spokoju. Gdy nie myślicie w ten 

sposób, wtedy w obecności zysków stajecie się aroganccy. Gdy zdobywacie 

władzę, zyskujecie dobrą reputację, jakieś bogactwo albo myślicie, że 

jesteście piękniejsi od innych, stajecie się aroganccy. Skutek jest taki, że nikt 

nie żywi do was przyjaźni – ludzie próbują trzymać się od was z dala. Gdy 

coś się nie wiedzie, popadacie w przygnębienie i myślicie: „Jestem do 

niczego.” Dzisiaj wiele dzieci nawet popełnia samobójstwo. Są to kompletnie 

błędne idee. 

Zawsze podkreślam to, że jeśli rodzice wierzą w Boga, mają oddanie 

Bogu i kroczą za Nim, automatycznie przejdzie to na dzieci – jeśli nie przej-

dzie wszystko to przynajmniej część. Później ta postawa może się rozwijać. 

Dlatego najważniejsze jest rozwijanie oddania. Gdy dzieci pytają, musicie 

dawać im właściwe odpowiedzi z praktycznego punktu widzenia, a nie w 

oparciu o samą teorię. Gdy rozwiniecie oddanie i poddanie, wtedy będziecie 

rozumieli pierwiastek Boga, więc będziecie mogli o nim mówić. Jest to 

bardzo ważne w naszych koledżach – musimy tego dopilnować. 

(Odnosząc się do swoich studentów, którzy towarzyszyli Swamiemu) Ci 

studenci mają bardzo wielkie szczęście, że stale przebywają w tak dobrym 

środowisku – bez hałasu, bez zanieczyszczeń i bez zewnętrznych wpływów. 

Wszyscy są szczęśliwi, spokojni i cieszą się życiem w najwłaściwszy spo-

sób. Niemniej taki rodzaj wycieczki jest czasem dla nich dobry, gdyż będą 

rozumieli, co dzieje się na świecie i jak ten świat ciągle się zmienia. 

Spytajcie matek – powie-

dzą, że nikt nie lubi krajać 

warzyw, ale każdy lubi gotować. 

Kto więc ma oczyszczać, obie-

rać i krajać warzywa, skoro 

wymaga to tyle wysiłku? Ale o 

ile nie wiecie, jak gotować, nie 

będziecie w stanie nic ugotować. Przygotowywanie was jest jak ta nauka 

krajania warzyw – jak pokrajać do właściwych rozmiarów i we właściwych 

proporcjach. Tego uczycie się teraz. Czasem może to być mało ciekawe, ale 

gdy się nauczycie, przyda się to wam później – wtedy przyniesie wam 

wielkie szczęście. 
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Ilu z was umie pływać? Dziewczęta? Nikt nie umie pływać? Tylko jedna 

osoba, dwie, trzy … dziesięcioro umie. Gdzie nauczyliście się pływać? W 

swojej wiosce? Wiejskie dzieci są bardzo bystre. Mają wszystkie 

umiejętności, takie jak gotowanie, pływanie i produkcja żywności, gdyż jest 

to ich naturalny styl życia. W mieście jesteście uzależnieni od innych, gdyż 

nic nie wiecie – praktyczna wiedza jest tam zerem. W wiedzy teoretycznej 

jesteście wielcy, wiecie wszystko, ale w praktycznej wiedzy jesteście wielkim 

zerem. Nikt nie wie, jak przyszyć guzik do koszuli albo zawiązać sznurówki. 

W miastach nie znają tak prostych rzeczy. Do wszystkiego muszą wołać 

matkę lub służącego. Ale wy musicie wiedzieć, jak wszystko robić. 

Ilu z was umie gotować? Powinniście dobrze gotować. Gotowanie to też 

sztuka. Powinniście wiedzieć jak coś gotować, wiedzieć ile potrzeba na to 

czasu – w gotowaniu wszystko wymaga perfekcji. Krajanie warzyw też jest 

ważne. Jedzenie powinno być dobre – zapach dobry i smak dobry. Powinno 

być dobre pod każdym względem. Ilu mężów umie gotować? Panowie, czy 

znacie się na gotowaniu? Tylko jeden, Gary, mówi, że umie gotować. Pewnie 

myśli, że zagotowanie wody to gotowanie. (Śmiech) To nie jest gotowanie. 

Kiedyś w Ameryce spytałem pewną dziewczynę: „Czy umiesz gotować?” 

Ona odpowiedziała: „Tak.” 

Gdy spytałem ją, co umie, ona powiedziała: „Umiem gotować makaron! 

Bierze się wodę, zagotowuje ją, wsypuje makaron, miesza i danie gotowe.” 

Nie o takim gotowaniu mówię! 

Frances: (Odnosząc się do męża, Gary’ego) On umie zrobić sałatkę.  

Swami: Jest to krajanie, a nie gotowanie! Gotowanie oznacza, że przygoto-

wane artykuły są stawiane na ogniu. To, co się potem dzieje, jest gotowaniem 

– wcześniej jest to tylko krajanie. Wszyscy ludzie, włącznie z panami, po-

winni umieć gotować, gdyż gdy to opanują, będą doceniać wysiłek wkładany 

przez kobiety w przygotowanie posiłku. Inaczej będą ciągle doszukiwać się 

wad we wszystkim, co spróbują, i narzekać: „To jest niedobre, tamto jest 

niedobre.” Gdy sami będą gotować, dowiedzą się, jak jest się wyczerpanym 

po wyjściu z kuchni! Nie będzie się im chciało nawet usiąść do stołu, by jeść 

– pójdą prosto do łóżka! Szybko będą mieli dość gotowania. Tak więc każdy 

powinien znać pracę wszystkich innych – wtedy docenicie to, co inni robią. 

Wiedząc jak ciężko inni pracują, będziecie darzyli ich współczuciem i empatią. 

Kobiety wykonują bardzo dużo pracy domowej, ale mężczyźni tego so-

bie nie uświadamiają, myśląc, że wcale nie ma żadnej pracy. „Co to za 

praca? Pójście do pracy zarobkowej to ważna praca” – myślą. W domu 
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kobiety muszą zadbać o wiele spraw, a gotowanie to tylko jedna z nich. 

Muszą utrzymywać dom w czystości i w dobrej prezencji, zapewnić, że jest 

elektryczność i woda, dopilnować napraw itd. – jest wiele rzeczy, o które 

kobiety muszą zadbać! Ponieważ mężczyźni nie widzą, co robią kobiety, nie 

rozumieją wszystkiego, o co o trzeba zadbać. A powinni wiedzieć. 

 

(Do Evanthii, żony George’a) Czy George umie gotować? 

Evanthia: Niektóre rzeczy. 

Swami: Gdy coś ugotuje, czy możesz to jeść? 

Evanthia: Nie! (Śmiech) 

Swami: Jeśli ona nie może jeść tego, co on ugotuje, jaki to gotowanie ma 

sens?! Mam nadzieję, że przynajmniej on może jeść to, co ugotuje. 

 (Odnosząc się do George’a) On codziennie wstaje o godz. 4 rano i me-

dytuje, chociaż jest prawnikiem bardzo obciążonym pracą. Byłem w jego 

domu i widziałem pokój medytacji na najwyższym piętrze naprzeciwko 

pokoju Swamiego. Obok pokoju medytacji jest biuro, więc on może praco-

wać w domu, chociaż ma duże biuro w pracy. W domu ma pokój medytacji i 

codziennie, niezależnie od wszystkiego, chodzi tam i medytuje. Jakże 

szczery on jest! Bardzo szczęśliwy. 

Nie chcę przez to powiedzieć, że taki jest cel, że jest to jedyna droga. 

Ale gdy tak będziecie praktykować, powoli, nie uświadamiając sobie, wasz 

umysł będzie cały czas nastawiony na Boga. W każdej chwili, obojętnie co 

robicie, będzie medytacja. Jest to bardzo ważne. Początkowo musicie mieć 

pory medytacji jako technikę przestrzegania dyscypliny. Gdy już do tego 

przywykniecie, będzie to jak prowadzenie samochodu. Najpierw, gdy chce-
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cie nauczyć się jazdy, udajecie się w miejsce, gdzie nikogo nie ma, i tam 

ćwiczycie z pomocą kogoś, kto umie jeździć. Jeździcie powoli, aż kiedyś 

opanujecie tę umiejętność. Wtedy możecie pojechać na główną drogę i 

bezpiecznie podróżować. 

Podobnie wszystkie te duchowe praktyki wymagają odosobnienia, czasu 

i dyscypliny. To pomaga umysłowi lepiej się skupiać. Gdy to już opanujecie, 

wtedy obojętnie gdzie będziecie, czy chodzicie, rozmawiacie, jecie lub 

robicie coś innego, wasz umysł stale będzie nastawiony na Boga. Utrzymy-

wanie umysłu na Bogu to medytacja. Tak powinniście postępować, do tego 

powinniście dążyć i w końcu dojść. Taka jest ścieżka, taka droga. Kiedyś, 

gdy umysł dojdzie do takiego stanu wyciszenia i skupienia, powiem wam, że 

nie musicie dalej praktykować. Wszędzie, gdzie będziecie, po prostu postę-

pujcie w ten sposób. Jest to bardzo ważne. 

W swoim biurze George ma też miejsce dla Swamiego i wszędzie zdję-

cia. Jego rozumowanie jest takie, że gdziekolwiek popatrzy, tam powinno 

być coś dobrego. Jeśli nawet przypadkowo spojrzy się na coś dobrego, do 

głowy przyjdą jakieś dobre myśli. Tak on do tego podchodzi. Gdy odwiedzi-

cie jego biuro, sami zobaczycie. Tak on postępuje. 

Zauważcie, że on mieszka w Grecji, bardzo daleko stąd, a jednak bar-

dzo chce poznawać duchowość. To bardzo młody człowiek. Wielu ludzi 

myśli, że Bóg jest na stare lata, na emeryturę, że wtedy można pójść do 

Boga. Bóg jest dla wszystkich i na każdy czas. Im wcześniej zbliżycie się do 

Boga, tym lepsze stanie się wasze życie. Duchowość jest dla wszystkich. 

(Do Ryana, jednego z młodych ludzi z Singapuru, który niedawno się 

ożenił) Jesteś więc szczęśliwy? Czy nauczyłeś się techniki bycia szczęśli-

wym? Jaka to technika? Powiedziałem ci; dałem ci bardzo ważną radę. 

Powiedziałem ci przed ślubem, że cokolwiek żona mówi, masz mówić „tak.” 

W ten sposób ty będziesz szczęśliwy, ona będzie szczęśliwa i wszyscy będą 

szczęśliwi! 

(Do żony Ryana, Nishy) Czy on mówi „tak”? 

Nisha: Czasami, Swami!  

Swami: Zatem może być szczęśliwy tylko czasami.  

Nisha: Swami, on dobrze gotuje. 

Swami: Potrafi gotować? Czy przygotowuje potrawy japońskie i zachodnie? 

Ach, on zna wszystkie te rzeczy. To dobrze. Znaczy to, że masz bardzo 

dobrego, wyszkolonego męża! 
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Dawniej, gdy kobieta wychodziła za mąż, teściowie pytali, czy potencjal-

na żona umie szyć, gotować i o tym podobne rzeczy. Teraz te sprawy 

odwróciły się! Dla mnie nie stanowi to różnicy, gdyż oboje są równi. Gdy Bóg 

stwarzał człowieka, nie stworzył lepszych mężczyzn i gorsze kobiety, czy 

mniej u jednego, a więcej u drugiej. Oboje mają swoje role do odegrania, ale 

żadne nie jest lepsze czy gorsze. Ryby umieją pływać w wodzie; ptaki 

umieją latać w powietrzu. Czy można mówić, że ptak jest gorszy, gdyż nie 

umie pływać, lub ryba gorsza, gdyż nie umie latać? Nie można tak mówić, 

ponieważ każde z nich ma własną rolę, tak jak mężczyzna i kobieta. Mąż i 

żona mają swoje role do odegrania i zawsze powinni być traktowani jako 

równi. 

 

Na początku wszyscy jesteście atmą. Jakże wiec moglibyście być różni? 

Wszyscy mają tę samą jakość. Zewnętrznie macie różne atrybuty i różne 

funkcje do wypełniania. Ryba ma robić coś szczególnego, a ptak – co 

innego. Pod tym względem są różnice, ale wewnętrznie powinniście zawsze 

szanować siebie nawzajem i wierzyć, że druga osoba jest także Bogiem. 

Właśnie dlatego, jak powiedziałem parę dni temu, gdy wypowiadacie słowo 

namaskar, co robicie? Kłaniacie się boskości w tej drugiej osobie – nie po 

prostu fizycznej osobie, ale boskości, atmie. Gdy kłaniacie się z takim 

odczuciem, nie ma ego. To bardzo piękny zwyczaj. 

Wszyscy mówili „Sai Ram,” co znaczy „Sai we mnie i Ram w tobie po-

zdrawiają się.” Z takim uczuciem wymieniali pozdrowienia. Skutkowało to 

bardzo pięknymi uczuciami. Proste pozdrowienie Hello (Cześć) można 

uczynić duchowym, jeśli w wypowiadanie włoży się tę myśl. Inaczej, jeśli 

mówicie tylko Hi i Hello, jak stale robi to większość ludzi, nie ma w tym 
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żadnego znaczenia. Na robienie wszystkiego istnieje właściwy sposób. 

Róbcie właściwie. 

Czy wszyscy przyszliście z pracy, z urzędów, czy w ogóle dzisiaj nie by-

liście w pracy? Czy najpierw poszliście do Swami Home, a potem 

przyszliście na to spotkanie? Bardzo dobrze. Swami Home jest bardzo 

dobry, wykonuje pracę wysokiej jakości. Prowadzą tam służbę bardzo, 

bardzo wysokiej jakości. Robią to bardzo szczerze i dokładają starań. We 

wszystkim, co robią, możecie dostrzec jakość – łóżka, pożywienie i wszyst-

kie działania są najwyższej jakości, a jest to najważniejsze. 

Służba nie oznacza, że możecie wykonywać prace pośledniej jakości. 

Faktycznie służba powinna być prowadzona z najwyższą jakością, gdyż 

pracę tę wykonujecie dla Boga. Gdy jecie coś i uznacie, że więcej już nie 

chcecie, a nie wiedząc, gdzie wyrzucić resztę, dajecie to jako jałmużnę, nie 

jest to służba. Gdy nie chcecie czegoś już jeść i wiecie, że się zepsuje, 

dawanie tego jako jałmużny nie jest służbą. 

Kiedyś, po wojnie Mahabharaty, Dharmaradźa, najstarszy z braci Pan-

dawów, uznał, że musi odpokutować za grzechy zabicia tak wielu krewnych. 

W tym celu postanowił odprawić jadźnię, wielki obrządek ofiarny prowadzony 

przez wiele dni, podczas których modlono się, odprawiano homy (ofiary w 

ogniu) i inne rytuały, jak również rozdawano ludziom ubogim, braminom i 

ludziom potrzebującym ziemię, krowy, złoto i inne dobra. On, jako król, chciał 

odprawić właśnie taką jadźnię. 

Król zaprosił wszystkich, włącznie z królami sąsiednich obszarów, w tym 

także Krisznę. Każdy włączył się do jakiejś działalności oprócz Kriszny. 

Wszyscy mówili do Niego: „Jesteś Jadźńa Puruszą, przewodnim bóstwem, i 

Bogiem, dlatego nie możesz pracować.” 

Kriszna stwierdził: „Nie. Podczas jadźni każdy powinien coś robić. Dajcie 

mi więc jakieś zajęcie.” 

Wtedy Dharmaradźa powiedział: „Nie mam dla Ciebie żadnej pracy. Je-

steś najwyższym; sam decydujesz, co zechcesz robić. Jak miałbym kazać Ci 

cokolwiek robić?” 

Jeśli chodzi o samą jadźnię, cała praca została rzeczywiście rozdzielona 

– nic nie zostało do zrobienia. Ale Kriszna zauważył: „Nie wszystko zostało 

przydzielone – zostało jeszcze jedno zadanie. Tą pracą jest zbieranie liści 

(używanych w charakterze talerzy) i resztek, które ludzie zostawią po jedze-

niu. Ja zajmę się tą pracą.” 

Dharmaradźa zaprotestował: „Jest to najniższa praca! Proszę, rób coś 

innego.” 
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Kriszna odrzekł: „Nie. Postanowiłem, że będę wykonywał tę pracę.” 

W tej sytuacji nie mieli wyboru, gdyż gdy Kriszna raz coś postanowił, nikt 

nie mógł Mu się sprzeciwić. Musieli więc przystać na tę pracę. Po pierwszym 

dniu, gdy skończono odprawiać rytuały, ludzie pożywiali się. Kiedy skończyli 

jeść, Kriszna chodził wszędzie i zbierał resztki, czyszcząc liście, na których 

podano jedzenie. W pewnej chwili zobaczył mangustę, która przyszła nie 

wiadomo skąd. Zwierzę zaczęło tarzać się w resztkach pożywienia. Wyglą-

dała dziwnie, gdyż miała ciało w połowie złote i w połowie naturalne. Kriszna 

i inni dziwili się widząc taką mangustę. Ludzie spytali ją: „Co to za dziwaczne 

stworzenie? Co robisz?” 

Mangusta odpowiedziała: „Jestem wpółzłota. Chcę być cała złota, dlate-

go tarzam się w tych liściach.” 

Ludziom nie wystarczyła ta informacja i dopytywali się o wyjaśnienie ta-

jemnicy, Wtedy ona opowiedziała swoją historię. 

Kiedyś wystąpiła wielka klęska głodu. Nigdzie nie było ani wody, ani po-

żywienia. Wszyscy umierali z głodu. Żyła wtedy rodzina bramina składająca 

się z męża, żony, syna i córki. Oni też nie jedli od wielu dni, więc byli bardzo 

głodni. Zdarzyło się tak, że ojciec otrzymał w darze trochę pożywienia. Gdy 

bramin usiadł do posiłku, usłyszał krzyk głodnego człowieka na zewnątrz 

domu. Człowiek wołał: „Proszę, daj mi coś do zjedzenia; inaczej umrę!” Mąż 

uważał, że nigdy nie powinien odsyłać nikogo, kto przychodzi do progu ich 

domu.  

Zwróćcie uwagę, 

jak wielka była nasza 

kultura. Dana (datek) 

była najważniejszym 

aspektem życia ro-

dzinnego – nie można 

było jeść bez dzielenia 

się. Taka była reguła. 

Bramin pomyślał: 

„Ach, przyszedł jakiś 

człowiek; co mam po-

cząć?” Podzielił jedzenie na cztery porcje, wziął swoją część i dał przyby-

szowi. Ten zjadł wszystko, ale dalej był głodny. Powiedział: „Jestem jeszcze 

głodny; daj mi więcej pożywienia.” W tej sytuacja wstała żona i dała żebra-

kowi swoją porcję. On również to zjadł, ale nadal był głodny. Widząc to, ich 

syn bez proszenia wstał i oddał temu człowiekowi swój przydział. Żebrak i to 
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zjadł i wciąż był głodny. Wtedy także córka oddała mu swoją porcję, czym 

wreszcie zaspokoił swój głód. Przybysz pobłogosławił wszystkich i odszedł. 

Wałęsająca się mangusta zobaczyła okruchy pożywienia zostawione 

przez owego człowieka, a gdy ich dotknęła, jej ciało stało się w połowie 

złote. Mangusta pomyślała: „Przydarzyła mi się wspaniała rzecz!” Dowie-

działa się, że stało się tak z powodu czystego poświęcenia ludzi, którzy 

oddali jedzenie komuś, kto potrzebował je bardziej niż oni. Dlatego mangu-

ście pozostało poszukać jeszcze jednego takiego poświęcenia, aby przez 

dotyk resztek stać się w pełni złotą. 

Kończąc opowiadanie powiedziała: „Szukałam takiego poświęcenia 

wszędzie, ale nie znalazłam ani jednego o takiej jakości, że mogłoby uczynić 

mnie całą ze złota. Teraz usłyszałam, że Dhramaradźa szczodrze i z wielkim 

poświęceniem rozdziela datki w postaci złota, krów i ziemi, więc pomyśla-

łam, że tu przyjdę. Liczyłam, że jeśli tutaj wytarzam się w resztkach, stanę 

się cała złota. Niestety, tarzałam się i tarzałam, ale nie stałam się złota!” 

Wtedy Dharmaradźa zrozumiał, jaki błąd popełnił, rozdając te rzeczy, 

których miał pod dostatkiem, a nie dając tego, czego brakowało. Ponieważ 

Kriszna chciał Dharmaradźy udzielić nauki w sprawie darowizn, powiedział: 

„Dobroczynności nie należy tak prowadzić. Ty to robisz dla siebie, chcesz w 

obecności wszystkich innych królów zasłużyć sobie na dobre imię i sławę, 

starając się pokazać, że potrafisz zorganizować wielką ofiarę z rozdawaniem 

wielkich dóbr. Jednak robienie tego na pokaz, dowodzenie, że jesteś bogat-

szy i potężniejszy, nie jest właściwe. Poparz na tę rodzinę, która miała tylko 

talerz pożywienia. Oni oddali całe to pożywienie obcemu człowiekowi. Tak 

wygląda czysta dobroczynność. Gdy będziesz dawał z takim uczuciem, 

wtedy to poświęcenie trafi do Boga. Inaczej wszystko staje się tylko rytuałem 

i nie jest duchowe – jest to tylko jakiś czyn.” Dzięki temu Dharmaradźa 

dowiedział się, jak powinno się postępować. 

Gdy nadarzy się wam okazja, gdy ktoś czegoś potrzebuje, nie powinni-

ście się namyślać. Przede wszystkim powinniście dawać, gdyż pomoc 

komuś jest potrzebna. Potem możecie sobie pomyśleć: „Co dzieje się z tymi, 

którzy pomagają innym? Bóg zaczyna o nich myśleć: ‘Ach, on tyle oddał; 

zrobił tak wiele dla innych, więc muszę dla niego coś zrobić. Muszę mu 

pomóc.’” Potem przyjdzie Bóg, przyjdzie Śripati (Pan bogini bogactwa, 

Lakszmi) i może dać wszystko! Nieprawdaż? 

Nad rzeką Godawari Ramadasu chciał dla Ramy zbudować świątynię. 

Był on swego rodzaju poborcą podatkowym na dworze króla. Niezależnie od 

tego zajęcia na budowę zebrał dużo pieniędzy z datków, chodząc po oko-

licznych miastach i wsiach i śpiewając imię Ramy. Niestety pewna zawistna 
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osoba poskarżyła królowi, że Ramadasu oszukał go, zabierając pieniądze z 

podatku na budowę świątyni. On tego nie zrobił. W istocie oddał wszystkie 

pieniądze, jakie zebrał na podatek, ale ktoś doniósł fałszywie. To tak roz-

gniewało króla, że wtrącił Ramadasu do więzienia. 

Ramadasu nic na to nie mógł poradzić. Ciągle tylko płakał i żalił się do 

Pana Ramy na chłostę i inne kary. Któregoś dnia tak rozzłościł się na Ramę, 

że powiedział: „Czy ogłuchłeś? Ja płaczę. Nie słyszysz mnie?” Czasami 

wielbiciele podobnie postępują w stosunku do Swamiego. Pytają: „Co to 

znaczy, Swami? Modlę się i modlę, czy Ty mnie słuchasz?” Tak samo płakał 

Ramadasu. 

Rama postanowił udzielić ludziom 

lekcji pokory. Pojawił się wprost w sypial-

ni króla jako bracia Rama i Lakszmana. 

Gdy król przebudził się i podniósł na łożu, 

obaj bracia powiedzieli do niego: „Mar-

twisz się o pieniądze i myślisz, że 

Ramadasu użył ich na rzecz świątyni. 

Zwracam ci je z procentem. Oto one.” Dali 

królowi dwa worki pełne złotych monet. 

Jakie były to monety? Nie pochodziły z 

czasów tego króla, Tani Szaha, ale z 

czasów Ramy. Monety te były tysiąc razy 

cenniejsze niż współczesne królowi – 

były z czystego złota! Król, który był 

muzułmaninem, spytał: „Kim jesteście 

chłopcy i jak weszliście do mojej sypialni? 

Jeden z nich powiedział: „Jestem Ramaiah; on jest Lakshmaiah. Jeste-

śmy bliskimi Ramadasu i przyszliśmy zwrócić ci pieniądze z procentem, 

abyś uwolnił Ramadasu.” Zostawili pieniądze i znikli. 

Chociaż był to sen, kiedy król obudził się, zobaczył mnóstwo złota leżą-

cego na podłodze. Przyglądając się złotym monetom, stwierdził, że 

pochodziły z czasów Ramy! Były o wiele cenniejsze niż jego własne monety. 

To go poruszyło; zrozumiał, że odwiedził go nie byle kto, ale sam Rama z 

Lakszmaną. Nie jest to tylko jakaś historia sprzed dziesięciu tysięcy lat (lecz 

kilkuset). Ta świątynia ciągle tam stoi. Zwróćcie uwagę na to, jak Bóg przy-

szedł i ochronił swojego wielbiciela. 

Pan przyszedł do Ramadasu i spytał: „Czego pragniesz? Chodź, zabiorę 

cię do Wajkunthy, gdzie otrzymasz najwyższy piedestał i będziesz cieszył 

się wszystkimi przyjemnościami nieba!” 
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Ramadasu odpowiedział: „Nie chcę tego wszystkiego. Jestem szczęśli-

wy, gdy mogę słuchać, jak ludzie śpiewają o Twojej chwale i gdy sam o niej 

śpiewam. Chciałbym na stałe zamieszkać w tym miejscu, w świątyni Ramy w 

Bhadrachalam. Zawsze będę tu siedział i przyjmował Twoich wielbicieli, 

którzy śpiewają o Tobie.” 

Odmówił pójścia do nieba! Powiedział: „Nie chcę iść do nieba, gdyż nie-

bem jest dla mnie ta świątynia. Miejsce, gdzie śpiewa się o Twojej chwale, 

gdzie przychodzą Twoi wielbiciele, jest dla mnie niebem.” Dlatego zamiesz-

kał w świątyni w Bhadrachalam, gdzie nawet dzisiaj jest tak samo. Świątynia 

zyskała taką sławę, że uważa się ją niemal za Ajodhję południa Indii. Ma 

taką energię, że przyciąga wielu ludzi. Wszystko to dzięki nieustraszoności i 

poświęceniu tylko jednego człowieka. 

Jeśli oddacie się Bogu, Bóg zacznie o was myśleć i przejmować się wa-

szym dobrobytem. Gdy będziecie przejmować się ludźmi Boga, Bóg zadba o 

wasze dobro. W tym zawiera się piękno tego związku. Ale jeśli będziecie 

martwić się o siebie, Bóg odsunie się, mówiąc: „Niech robi, co trzeba.” Z 

drugiej strony, jeśli poddacie się, Bóg przyjdzie do was. Koniecznie musicie 

to zrozumieć. 

(Odnosząc się do wielbiciela imieniem Thiagarajan) Co znaczy słowo 

tjagaradźan? Tjaga to „poświęcenie,” a radźan – „ten, kto opanował tę 

sztukę poświęcenia,” mistrz poświęceń. 

(Do swoich studentów) 

Powinniście wiedzieć, że oni 

wszyscy to bardzo wielcy lu-

dzie – nie dlatego, że są 

dobrze usytuowani w społe-

czeństwie, piastując takie czy 

inne stanowisko w Singapu-

rze. Nie! Są wielcy, ponieważ 

mimo, że są w Singapurze, ich 

umysły są zawsze u stóp 

Swamiego. Przebywając w 

Muddenahalli czy w aśramie albo w tej szkole bardzo łatwo można myśleć o 

Swamim. Ci wielbiciele robią wszystko, co trzeba, prowadząc swoje biura, 

zajmując się klientami i licznymi innymi sprawami. Ile uda się im w ten 

sposób zarobić, wszystko oszczędzają i bez wahania oddają. Dzięki temu 

powstały wszystkie te instytucje. Ich poświęcenie znaczy dla mnie tym 

więcej, że oni, mimo rozmaitych obowiązków, robią to, co Swami chce. 
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Musicie wiedzieć, że właśnie dzięki nim mogliście wyruszyć w tę podróż. 

Nie myślcie, że wszystko dzieje się samo z siebie. To prawda, że wszystko 

dzieje się z woli Boga, ale On robi to w określony sposób. I w tym przypadku 

działa właśnie w taki sposób. 

Na ogół to wielbiciele śpiewają o chwale Pana, ale tu jest odwrotnie – ja 

wszędzie, gdzie się udam, ciągle śpiewam o ich chwale. Mówię wszystkim 

na całym świecie, że są tacy a tacy. Oni stanowią przykład dla wszystkich 

innych wielbicieli. Wszyscy muszą się o was dowiedzieć. Ludzie na całym 

świecie pamiętają o „gangu z Singapuru” i to ich inspiruje. Oto jak dobrą 

przysługę zrobiliście. 

Czy powinniśmy teraz pójść na kolację? Czy będzie teraz, czy później? 

Która jest teraz godzina? Szósta trzydzieści – zbyt wcześnie na kolację. 

Znaczy to, że do czasu kolacji muszę was zabawiać! (Śmiech) 

Tu jest tak, jakbyście wszyscy siedzieli na wielkiej huśtawce. 

(Odnosząc się do siostry Kamatha, Nagaratny) Nagaratny tu nie ma. 

Czy była tu wcześniej? Następnym razem ją tu sprowadzę. Ojciec Kamatha 

prowadził mały hotel w Chikkaballapurze. Gdy był małym chłopcem, otrzy-

mał skromne wykształcenie. W tamtym czasie, w brytyjskich czasach, 

brakowało jedzenia i pracy. On przyjechał do Chikkaballapuru z północy, z 

Shimogi. Pracował w małych hotelach, zmywając talerze. Przy zmywaniu 

nauczył się gotować, a potem sam założył małe miejsce w Chikkaballapurze 

– bardzo małe, połowa tego miejsca. Była tam mała kuchnia z pokojem na 

jeden stół. Wszystko, co ugotował, kładł na ten stół i z niego sprzedawał. 

Nawet w tamtym czasie, gdy ktoś przychodził głodny i bez pieniędzy, on 

po prostu dawał zapakowane jedzenie za darmo – nie prosił o pieniądze 

nawet wtedy, gdy sam nie miał wystarczająco, aby nakarmić siebie i swoją 

rodzinę. Miał trzy siostry, ale był jedynym synem. Wszyscy uczyli się w 

miejscowych szkołach. Gdy coś ugotował i do jego małego zakładu przy-

chodził ktokolwiek głodny – żebrak, dziecko lub staruszek – on nie prosił o 

pieniądze. Po prostu zawijał to, co miał – ryż, dosę lub co innego – dawał i 

mówił: „Idź i zjedz.” Nigdy nie prosił o pieniądze. Jest to prawdziwe poświę-

cenie. Inaczej jest w przypadku kogoś prowadzącego 5-gwiazdkowy hotel, 

kto rozdaje jeden lub dwa talerze posiłku, szczególnie pozostałego z po-

przedniego wieczora, którego nie ma gdzie wyrzucić. Ten ojciec natomiast 

przygotowywał i rozdawał świeże jedzenie. Oto poświęcenie, z jakim on żył. 

Matka też jest taka sama. W swoim domu co tydzień prowadzi Narajana 

sewę i rozdaje dużo pożywienia. Oni umieją tylko to: gotować i podawać 

jedzenie ludziom głodnym. Te dzieci wychowywały się, dzień w dzień widząc 
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takie postępowanie swoich rodziców. Teraz dorosły. Dwie córki zostały 

bankierkami z własnymi domami w Bengaluru, gdzie ich dzieciom dobrze się 

powodzi. Trzecie dziecko przyszło tutaj, do aśramu. Ten chłopiec tu konty-

nuował naukę, a teraz pracuje na pół etatu w administracji akademika. Jest 

jeszcze jedna młodsza siostra, Nagaratna, która także pracowała w banku, 

ale zwolniła się z pracy, gdy Swami powiedział jej, że potrzeba księgowej. 

Zostawiła wszystko i przyszła tutaj. 

Pewnego dnia mówiłem o niej, chwaląc ją do dzieci. Powiedziałem: „Po-

patrzcie na poświęcenie tej dziewczyny! Ona jest niezamężna, nie ma 

nikogo, nie ma dzieci, nie ma męża, który mógłby się nią opiekować. Cokol-

wiek zarabia, daje Swamiemu, mówiąc: ‘Swami, Ty się mną opiekuj.’” 

Ona natychmiast zareagowała: „Swami, skoro tak powiedziałeś, nie 

chcę popełnić błędu. Chociaż dałam trustowi pieniądze, mam trochę ukry-

tych na koncie w banku, na wszelki wypadek. Teraz z tego powodu jest mi 

wstyd.” Następnego dnia rano także te pieniądze podjęła z banku i dała mi je. 

 Wtedy powiedziałem jej: „Twoja pomyślność jest teraz moim obowiąz-

kiem, gdyż nie zatrzymałaś dla siebie ani jednej rupii. Wszystko, co miałaś, 

dałaś mi. Jest to poddanie. Od teraz biorę za ciebie odpowiedzialność. 

Nawet gdybyś zachowała te ukryte pieniądze, nie pozwoliłbym ci ich wyko-

rzystać.” 

Następnego dnia przyszła i wszystko to dała Swamiemu, mówiąc: 

„Swami, to także jest Twoje – weź to.” 

Spytałem: „A co z tobą?” 

Ona odrzekła: „Powiedziałeś, że zadbasz o mnie.” 

Ananjaś ćintajanto mam je dźanah parjupasate, 

teszam nitjabhijuktanam joga-kszemam wahamy aham.  

(Tylko tych, którzy medytują o mnie i z oddaniem 

właściwie mnie czczą, tych zawsze niezachwianych 

potrzeby biorę na siebie.) 

 Nie miała nawet samochodu – do Chikkaballapuru jeździła motorem. 

Jeździ tam i z powrotem od trzech lat. Wyjeżdża codziennie o godz. 8 rano, 

a czasem wraca dopiero o 8 wieczorem – pracuje dziesięć-dwanaście 

godzin na dzień. Zaraz powiedziałem trustowi, żeby kupili dla niej samochód 

i wynajęli kierowcę, gdyż nie jest dobrze dla niej, jako kobiety, jeździć samej 

i wracać późnym wieczorem. O to zadbałem najpierw. Ją to bardzo ucieszy-

ło. Powiedziałem: „Poddałaś się; spłyną na ciebie bogactwa.” 
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Trzeba mieć tego rodzaju nieustraszoność. Bez tej odwagi nie będziecie 

cieszyli się Bogiem. Możecie, ale tylko teoretycznie. Jest to wtedy jak oglą-

danie obrazu gulab dźamunu, burfi, laddu czy innych słodyczy, ale nie 

dostępując jedzenia. Tak samo jest, gdy mówi się lub czyta o Bogu – jest to 

bardzo miłe, ale nic z tego się nie „je.” Jeśli nie poddaliście się, dostajecie 

tylko obraz Boga, ale nie Jego samego.  

Tak wygląda ich historia. Jakie te dzieci mają bogactwa? Ich bogactwem 

jest ich życie. Innego bogactwa nie mają. Ich bogactwem jest to życie, które 

dał im Bóg – to wszystko, co mają na własność. Wszystko inne, co mieli, 

oddali, mówiąc: „Weź to ode mnie; zaopiekuj się mną, a ja zajmę się każdą 

pracą, jaką mi dasz.” Tylko to mogą zaoferować. Co więcej mogliby zrobić? 

Ponieważ wszystko dali mi, teraz moim obowiązkiem jest zadbanie o nich. 

Czy nie opiekuję się wami lepiej niż wasi rodzice? 

Studenci: Tak, Swami. 

Swami: Powinniście mieć taki rodzaj wiary. Wtedy, gdy zwrócicie się do 

Boga, On zaopiekuje się wami jak królewiczem lub królewną, gdyż On jest 

Królem. Jego dzieci naturalnie stają się książętami i księżniczkami. 

Możecie myśleć, że wasi rodzice będą martwić się o to, jak sobie w ży-

ciu dacie radę, jeśli będziecie pracować w misji czy truście. Nie obawiajcie 

się! Powiedzcie im: „Mamy Swamiego. Swami ma bardzo wielu wielbicieli – 

nie jest sam. Nie będzie żadnego problemu. On zajmie się wszystkim, czego 

będziemy potrzebowali i da nam nawet więcej, niż będziemy chcieli!” Tak im 

to wyjaśniajcie. Teraz, skoro już widzieliście tych wielbicieli, powinniście 

wrócić z jeszcze większą wiarą. Powinniście wrócić i bez cienia wątpliwości 

myśleć: „Swami zajmie się nami lepiej niż ktokolwiek inny.” Wtedy będziecie 

mogli bezinteresownie służyć innym. 
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(Do uczennic, które Mu towarzyszyły) Ile prezentów otrzymałyście na tę 

podróż? Te dziewczęta otrzymały bardzo dużo prezentów. Czy potrzebujecie 

drugą walizkę? One już mają dodatkową torbę na wszystkie te rzeczy – tak 

wiele prezentów otrzymały! Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że w ciągu 

jednego tygodnia otrzymałyście trzy sari? 

Uczennice: Cztery sari, Swami. 

Swami: Cztery sari! Tak nigdy się nie zdarzyło. OK, być może podczas 

jakiegoś święta z wielkimi planami rodzice powiedzieli: „Kupmy jej nowe 

ubranie.” Być może podczas Dipawali, Daśary lub Urodzin – ale tylko wtedy. 

Cztery albo pięć sari; cztery albo pięć sztuk odzieży – bardzo dużo pre-

zentów, a wszystko to dlatego, że jesteście z Bogiem i On się wami 

opiekuje. Zgoda? 

(Odnosząc się do zagranicznych wielbicieli) To jest ich rola – muszą od-

grywać tę rolę, mieszkając w Singapurze, Ameryce, Grecji, Australii lub 

gdzie indziej, gdzie mają wykonywać swoją pracę. Jest to ich praca, ale też 

praca Boga. Taką macie pracę. 

Wczoraj powiedziałem wszystkim wielbicielom, że ich poświęcenie po-

szłoby na marne, gdybyśmy w naszych placówkach nie mieli właściwych 

ludzi – uczciwych, odważnych, prawych i posiadających wielkie umiejętno-

ści. Popatrzcie ile w Indiach prowadzi się prac państwowych. Ileż pieniędzy 

z podatków idzie na te rządowe prace! Gdy widzicie jak niszczeją drogi, jak 

mosty nie są dość mocne, w jak kiepskim stanie są państwowe szpitale i 

wszystko inne związane z państwowymi pieniędzmi, rozumiecie jak marnuje 

się poświęcenie ludzi. Dlaczego? Nie dlatego, że w Indiach brakuje pienię-

dzy – jest ich dostatecznie dużo. Co się dzieje z tymi pieniędzmi i 

wykonanymi pracami? Istnieją ludzie, którzy nie są uczciwi, nie są dobrzy. 

Co oni robią? Nadużywają środków, co skutkuje tym, że zbudowane struktu-

ry są niskiej jakości. Jest też mnóstwo złodziejstwa. 

Dlatego mówiłem, że podczas gdy wy tak się poświęcacie, pracując tak 

ciężko, ja też tam w domu muszę dopilnować, by wszystko zostało wykorzy-

stane we właściwy sposób i na właściwe cele. Wszyscy odpowiadacie za 

właściwe wykorzystanie dla dobra uczniów z ubogich rodzin, aby pomóc im 

wyrosnąć na lepszych ludzi, nie ludzi samolubnych, aby oni z kolei dalej 

pomogli dziesięciu innym. Mówiłem im, że dla mnie otwieranie szkół, łożenie 

na dzieci i rozdawanie wielu rzeczy nie liczy się po stronie kosztów. Dla 

mnie nie jest to koszt, lecz inwestycja. 
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Inwestuję w przyszłość świata. Jeśli teraz inwestuję te pieniądze w to 

pokolenie, to robię tak dlatego, że wiem, iż ci ludzie staną się bezinteresowni 

i w ten sposób rozszerzą tę pracę, pomagając wielu innym. Czym jest 

inwestycja? Inwestycja powinna przynosić dochód. Jaki to dochód w przy-

padku mojej inwestycji? Pierwszy to to, że wy stajecie się lepsi. Przez was 

setki innych staną się lepsi. Przez te setki lepsze staną się tysiące. Dzięki 

tym tysiącom skorzystają lakhy (setki tysięcy) ludzi. Zauważcie, że moja 

inwestycja ciągle rośnie – nigdy nie idzie na marne. Wy nie możecie liczyć 

na innych – dzisiaj możecie coś mieć, a jutro możecie to stracić. Ale w mojej 

pracy nie ma strat, tylko zyski, zyski, zyski i jeszcze wiele razy zyski – zyski 

ukierunkowane na lepszą przyszłość i lepsze społeczeństwo. Taka jest też 

wasza rola, dlatego musicie odgrywać ją dobrze i etycznie, z uczciwością i 

szczerością. 

Nie mówię, że macie głodować i zmagać się – nie o to mi chodzi. 

Wszystkie podstawowe rzeczy, jakich potrzebujecie, powinniście mieć; 

raczej nieco więcej, nie mniej. Ale bez zachłanności, bez niepożądanych 

pragnień i niepożądanych idei – te wszystkie powinniście porzucić. Proste 

życie i wzniosłe myślenie. Proste życie to jedzenie, ubranie i wykonywanie 

obowiązków tak, by jednocześnie pomóc dziesięciu innym. Tylko tyle musi-

cie zrozumieć. Taką macie rolę. Potrzebne jest zarówno proste życie, jak i 

wzniosłe myślenie. Jedno bez drugiego nie przyniesie powodzenia. 

Ci to są studenci ostatniego roku. Przed nimi kończyły dwa roczniki 

chłopców i teraz poszli do pracy do niemal wszystkich kampusów. Prawie 25 

studentów poszło do dziewięciu kampusów. W Muddenahalli są trzy instytu-

cje, zatem nasi absolwenci są już w 12 kampusach. Dochodzą do tego 

starsze dzieci, takie jak Kamath i Rajashekhar, którzy byli od samego po-

czątku. W każdym kampusie jest dwóch lub trzech naszych ludzi, którzy 
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administrują i uczą obok nauczycieli z zewnątrz. Już teraz można zauważyć 

poprawę wyników. 

Teraz czekam na ukończenie nauki przez te dziewczyny. Dlatego na ra-

zie nie otwieram więcej żeńskich kampusów. Tylko jeden taki kampus 

otworzyliśmy w Chikkaballapurze, który był tam już od początku, obok 

Gadagu i Jayapury. Potem nie było nowych. Gdy te dziewczęta ukończą 

naukę, niektóre z nich będą musiały być umieszczone w tych kampusach. 

Powinniście wiedzieć, że one będą pracowały rok lub dwa lata, aby zdo-

być praktyczną wiedzę, a potem wrócą do nauki pomaturalnej. Bez tej 

praktyki pokarm byłby niestrawiony. Jeśli do tego zjecie coś więcej, będzie 

tylko kłopot. Wykorzystajcie ten uzyskany stopień do uczenia dzieci. Zoba-

czycie, ile zrozumiałyście, a także ile nie zrozumiałyście. Ile nie zostało 

strawione, tyle zostanie strawione dzięki praktycznemu nauczaniu. Wtedy 

możecie wrócić do dalszej nauki. Do tego czasu kolejny rocznik ukończy 

naukę. Po powrocie ukończycie studia pomaturalne i potem będziecie mogły 

uczyć w koledżu przeduniwersyteckim (PU). Po otrzymaniu dodatkowego 

stopnia będziecie mogły uczyć uczniów w koledżu dyplomowym. Z czasem 

będziemy tworzyli kolejne poziomy nauczania – od szkoły średniej, przez PU 

do koledżu dyplomowego. Gdy będziecie gotowe, możecie zacząć służyć. 

(Do jednej ze studentek) Czy wszystko dobrze u twoich rodziców? 

Studentka: Tak, Swami. 

Swami: Czy wzięłaś wszystkie ich pozwolenia?  

Studentka: Tak, Swami.  

Swami: Większość z nich przyszła z małych miast; ich rodzice nie są zbyt 

zamożni ani wysoko postawieni w społeczeństwie. Ona studiuje medycynę. 

Jej ojciec pracował jako kucharz w naszej kuchni, a ona chciała zostać 

lekarką. Jak mogła tego dokonać? Powiedziałem: „Pracuj ciężko, a ja zrobię 

z ciebie lekarkę.” 

 (Odnosząc się do innej studentki) Ta dziewczyna także studiuje medy-

cynę. Wczoraj otrzymała wyniki egzaminów – była najlepsza w swojej klasie. 

Przed egzaminami złamała rękę. Jej matka jest dyrektorką kampusu Gadag. 

Dała córce samochód, ale ona nie umie jeździć. Ruszyła i wjechała do rowu, 

łamiąc sobie rękę. Egzaminy pisała ze złamaną ręką. Teraz masz ręce w 

porządku. Dla chirurga ręce są najważniejsze, gdyż muszą być bardzo 

pewne. Jeśli wyrwiesz pacjentowi niewłaściwy ząb, będziesz miała kłopoty! 

Dla chirurga oczy i ręce są bardzo ważne. Ravi Pillay jest chirurgiem – spytaj 

go! Ręce muszą być bardzo pewne – nie możesz popełnić błędu. Cięcie nie 
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może być większe ani mniejsze niż trzeba, ani wykonane w niewłaściwym 

miejscu. Tak wiec ręce muszą być silne i pewne. Zawsze dbaj o ręce, palce i 

oczy – dla chirurga są one bardzo ważne. 

(Odnosząc się do jeszcze jednej studentki) Ta dziewczyna też uczy się, 

by zostać chirurgiem. Kto jeszcze? Kto jest na kursie CA (dyplomowanego 

księgowego)? Inżynieria? Oni studiują nauki inżynieryjne, gdyż gdy buduje-

my kampusy, ktoś musi dobrze dbać o konstrukcje. Kampusy wymagają 

ludzi ze stopniami w finansach, budowie, ogólnej edukacji, ale potrzebujemy 

też lekarzy dla naszych szpitali. 

Córka C. Sreenivasa już skończyła swoje kursy pomaturalne. Powie-

działem jej, żeby przyszła do pracy. Inny Srinivas z Mumbaju ma córkę, 

która także jest na kursach pomaturalnych i wkrótce włączy się do pracy w 

szpitalu. Każdy ma swoją rolę. 

Czy któryś z chłopców studiuje inżynierię? Oni nie przyjechali. Mogliście 

ich także zabrać. Acha, oni byli w ubiegłym roku? Więc nie ma potrzeby. 

Następna grupa tych studentów powinna przyjechać. Wszyscy ci studenci są 

na kierunkach BA i BSc (licencjat z nauk humanistycznych i ścisłych). 

Wielbiciel: Swami, gdy będziesz gotowy, możemy zejść na dół.  

Swami: Och, jestem gotowy. Chodźmy, bo inaczej będę musiał dalej mówić! 
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