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Wstęp 
 

W marcu 2015 r. Bhagawan po raz pierwszy odwiedził Malezję. Na zakończenie 

oświadczył: „Wrócę tu jeszcze.” Nikt nie myślał, że stanie się to po zaledwie sze-

ściu miesiącach, 30 września 2015 r. Zgodnie z Jego boskimi wskazówkami zorga-

nizowano dwudniowy program w aśramie Sai Ananda w Selayong w Malezji. 

Do tej boskiej wizyty Swamiego przygotowywano się przez miesiąc. Wcześniej Swami 

pobłogosławił budowę trzypiętrowego budynku Medicare Centre, który miał powstać 

obok Sai Ananda. To centrum medyczne będzie przeprowadzać dializy nerkowe oraz 

zapewniać inne usługi medyczne. 

Mamy też plany rozbudowy tego centrum na usługi dentystyczne i okulistyczne obok 

alternatywnej terapii, poradni dla kobiet i dzieci oraz zapewnienie pomocy medycznej. 

Większość prac poprzedzających wizytę Swamiego we wrześniu miała na celu zapew-

nienie, że budynek będzie gotowy do czasu przybycia Swamiego. 

W końcu nadszedł długo wyczekiwany dzień. Malezja i Sai Ananda zostały pobłogo-

sławione boską wizytą Swamiego. Wszyscy uczestnicy tych dwudniowych wydarzeń 

przybyli z pustymi rekami, ale odeszli z sercami pełnymi miłości, żołądkami pełnymi 

smacznego pożywienia i rękami pełnymi darów od naszego ukochanego Bhagawana. 

Ta broszura została przygotowana na polecenie Bhagawana i obejmuje pełny zapis 

boskich dyskursów oraz wyjątki z wystąpień osób towarzyszących Swamiemu, w tym 

Śri B.N. Narasimha Murthy’ego, Śri C. Sreenivasa, Isaaca Tigretta i V. Kumara. 
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Dzień 1 – 30 września 2015  

Sesja wieczorna w aśramie Sai Ananda 

 
Wyjątki z wystąpienia Isaaca Tigretta 

Pewna wielka maharani mieszkała w aśramie Swamie-
go, w Brindawanie. Kiedyś jej córka opowiedziała mi, 
jak jej matka była blisko Swamiego i zawsze się z Nim 
spierała. Była naprawdę twarda, ale była blisko związa-
na ze Swamim. 

Któregoś dnia spierali się i Swami spytał: „Nie boisz się 
mnie?” Ona odrzekła: „Nie, Swami, Ciebie się nie boję, 
ale boję się Twojej maji.” 

To była moja pierwsza nauka w ciągu tych 17 lat, w których Swami nie odzywał 
się do mnie. On starał się wtedy przekonać mnie do swojego twierdzenia: „Je-
stem bez postaci; ty jesteś bez postaci. Nie przywiązuj się do ciała.” 

Szukać Go na zewnątrz, albo choćby próbować zrozumieć ten fenomen, to strata 
czasu. Ważne jest, aby odnaleźć wewnętrznego Mieszkańca i zrozumieć swoją 
bezpostaciową naturę i boskość. 

Trudno nam uznać, że jesteśmy boskimi istotami ze względu na wszystkie nasze 
słabości – nienawiść, zawiść, żądzę. Myślimy: „To niemożliwe! Jak, mając 
wszystkie te uczucia, mogę być boską istotą?” Żyjemy w wieku błędnego utoż-
samiania. Jest to kali-juga, najciemniejszy wiek, w jakim człowiek kiedykolwiek 
żył – tak daleko od duchowej świadomości, jak nigdy wcześniej. 

Swami uczy, że możemy robić coś, co może wyrwać nas z tego błędnego utożsa-
miania się z ciałem – jest to bezinteresowna służba i bezinteresowna miłość. 

 

Wyjątki z wystąpienia Śri C. Sreenivasa 

Trzydzieści lat temu Swami powiedział: „To, co widzi-
cie, jest skończone i ograniczone. To, czego nie możecie 
zobaczyć, jest nieskończone i nieograniczone.” Zawsze 
ciekawiło mnie, co istnieje w tym niewidzialnym, nie-
znanym i nieskończonym obszarze. 

Dzisiaj mam wielki szacunek do tego, co widzę w was. 
A jeszcze większy respekt do tego, jak nieskończoność 
może przejawiać się w postaci oddania, miłości i służ-
by, które widzę tutaj w każdym z was. 
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Co niesie ze sobą oddanie? Oddanie sprawia, że podejmujemy podróż, która w 

istocie jest misją i życiem Swamiego. Nic nie przemienia bardziej niż głębokie 

uczucie oddania. 

Przemiany w medycynie, szkolnictwie i w społeczeństwie są przejawami miłości, 

która ma korzenie w głębokim oddaniu. Oddanie może przynieść indywidualną 

transformację, a wasze przejawianie miłości w formie służby jest zasiewaniem 

nasion transformacji społeczeństwa.  Dzisiaj, żyjąc w świecie automatycznych 

połączeń, naszą służbą zasiewamy ziarna mega-transformacji ludzkości. Jest to 

doniosła, historyczna chwila w waszym życiu, gdyż Ten nieskończony, nieogra-

niczony, niewyobrażalny postanowił wybrać was ze względu na wasze oddanie, 

waszą miłość i waszą gorącą chęć służby.  

 

Wyjątki z wystąpienia Śri Narasimha Murthy’ego 

Poznać Boga możemy jedynie dzięki temu, co On 

mówi o sobie, objawia o sobie, kiedy zstępuje na zie-

mię w ludzkiej postaci. Gdy awatarowie ogłaszali coś 

o sobie, wielu ludzi w to nie wierzyło. Właśnie dlatego 

Rama musiał walczyć o swoją małżonkę, dlatego 

Kriszna musiał przewodzić w wielkiej wojnie Maha-

bharaty i dlatego Jezus Chrystus został ukrzyżowa-

ny? 

Wynika to z tego, że gdy dzieje się coś nadzwyczajnego, pojawiają się skrajne 

reakcje. Gdy przyszedł Rama, był Hanuman, ucieleśnienie pełnej wiary, ale był 

też niegodziwy Rawana. 

Swami wyjawił, że Prema Sai już się narodził. Około roku 2022, gdy Sathya Sai 

Baba zakończy wyznaczony sobie okres 96 lat działalności, ogłosi się Prema Sai 

Babą. 

Prema Sai jest innym awatarem. Niedawno Swami powiedział: „Mówię, wygła-

szam dyskursy, buduję instytucje. Ale Prema Sai będzie mówił milczeniem. Jeśli 

chcecie rozumieć to milczenie Prema Sai, teraz musicie stosować w praktyce to, 

co wam mówię. Stańcie się bezinteresowni. Wznieście się ponad samolubstwo. 

Utożsamiajcie się z atmą. Wtedy będziecie mogli komunikować się z Prema Sai.” 

Tak Swami mówi. 

Mamy szczęście tylko wtedy, gdy wierzymy w to, co On mówi. Nikt nie może 

mówić nam, w co wierzyć, a w co nie wierzyć, z wyjątkiem Boga. 
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Dzień 1 – 30 września 2015  

Sesja wieczorna w aśramie Sai Ananda 

 
Boski dyskurs 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 
 
 

Porzucenie domu i rodziny i pójście do lasu nie jest sannjasą (wyrzeczeniami), nie jest 

tjagą (poświęceniem). Poświęceniem jest porzucenie wszystkiego, co jest w was złe. 

Taka osoba jest naprawdę człowiekiem poświęcenia, joginem. (Wiersz telugu) 

 Oto słowo Sai – słowo prawdy. 

Wielu ludzi, którzy uznają świat za ciężar, aby dojść do Boga, ucieka do lasu. Jeśli nie 

potraficie znaleźć Boga, żyjąc wśród najlepszych istot stworzenia Boga, czyli wśród 

ludzi, jak mielibyście znaleźć Go wśród dzikich zwierząt dżungli? 

Jeśli ktoś nie może znaleźć Boga w swoich bliźnich, jak ma Go znaleźć w głębi ciem-

nego lasu? 

Ani prowadzeniem medytacji, 

ani recytacją imienia, 

ani chodzeniem na pielgrzymki, 

– żadnym z tych sposobów, 

lecz tylko służeniem można osiągnąć Boga. 

Boga można osiągnąć przez porzucenie tego, co jest samolubne i rozwinięcie bezintere-

sowności. 

Przed chwilą Narasimha Murthy powiedział: „Jeśli chcecie Swamiego, módlcie się do 

Niego, tęsknijcie za Nim, a na pewno znajdziecie Go.” Tak, to prawda. 

Kiedyś, gdy Śri Ramakryszna Paramahansa zaczynał być znany jako mistrz duchowy, 

wielu wątpiących Tomaszów przychodziło do niego i zarzucało go pytaniami: „Czy 

widujesz Matkę (Kali)?,” „Czy ona mówi coś do ciebie?,” „Jakimi słowami przema-

wia?,” „Jakie nosi szaty?” itp. On cierpliwie odpowiadał na te pytania, chociaż wie-

dział, że są to jałowe dociekania. 

Jednak pewnego dnia przyszedł ktoś, kto później stał się bardzo bliski Śri Ramakrysz-

nie Paramahansie. Nazywał się Rakhal. On spytał: „Swami, słyszałem o tobie; niektó-

rzy mówią, że rozmawiasz z Matką, że ona przychodzi, gdy ją wzywasz, że mówi do 

ciebie i je z twoich rąk. Ja też chciałbym doświadczyć radości obcowania z Matką. Czy 

mogę tego doświadczyć? Czy możesz pokazać mi Boga?” 

Śri Ramakryszna Paramahansa był bardzo praktycznym nauczycielem. Nie chciał mar-

nować słów, więc tylko powiedział: „Chodź, pokażę ci Boga.” 
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„Gdzie jest Bóg” – spytał Rakhal. 

„Jest na zewnątrz w ogrodzie” – odparł Ramakryszna. 

Wziął chłopca za rękę i kazał mu zajrzeć do studni, mówiąc: „Bóg jest w tej studni.” 

Chłopiec był zaskoczony, ale ponieważ powiedział to Śri Ramakryszna, nachylił się, 

aby zajrzeć do studni. I wiecie co Ramakryszna zrobił? Wepchnął chłopca do studni! 

Chłopiec zaczął szamotać się, walcząc o życie, a Śri Ramakryszna stał przy studni i 

śmiał się. 

Chłopiec skarżył się: „Powiedziałeś, że pokażesz mi Boga, a przyprowadziłeś mnie 

tutaj i wrzuciłeś do tej studni. Co robisz?” 

Ramakryszna odpowiedział: „Jeśli będziesz modlił się o zobaczenie Boga równie żar-

liwie, jak teraz walczysz o oddech, jak bardzo pragniesz żyć, na pewno będziesz mógł 

zobaczyć Boga.” 

Bóg nie jest zabawką, którą zabawicie się, gdy nie będziecie mieli nic do roboty – po-

modlicie się, zabawicie i wrócicie do własnego światowego życia. Do Boga nie macie 

zwracać się w chwilach potrzeby. Bóg powinien być waszą stałą potrzebą – wtedy Go 

zobaczycie i doświadczycie. 

Wielbiciele chcieliby drogi na skróty do 

Boga. Drogi na skróty mogą być w świecie, 

ale w duchowości ich nie ma, o ile nie po-

rzuci się wszystkich pragnień. Po takim 

porzuceniu zostaje tylko jedno dążenie – 

zobaczyć i doświadczyć Boga. Nie ma in-

nego sposobu na zrozumienie Go. 

Gdy jesteście zdolni do tak intensywnego 

pragnienia i tak żarliwej modlitwy, Bóg 

przyjmuje fizyczną postać i zstępuje na 

ziemię, wchodząc pomiędzy swoich wielbi-

cieli, aby pomóc im doświadczyć rzeczywi-

stości Boga, natury boskości, i sprawiając, 

że tęsknią za staniem się takimi jak On. 

Ten, który jest nieskończony, który nie ma 

formy, który jest niewidzialny, przyjmuje 

postać, którą można zobaczyć, usłyszeć, 

dotknąć i doświadczyć. Ale ma to dać wam 

tylko mgliste pojęcie, czym Bóg jest. 

Ostatecznie porzuca On ciało fizyczne i wraca do swojej postaci czystej boskiej jaźni. 

Przychodzi powiedzieć wam, abyście dochodzili do Niego i oglądali Go tam, gdzie 

naprawdę się znajduje, gdzie wy już jesteście. 

Bóg już wykonał swoją część transakcji, przychodząc tam, gdzie wy jesteście. Teraz 

waszym obowiązkiem jest dostrzec Go tam, gdzie On naprawdę jest. 
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Gdy chcenie złapać Krisznę, który kradnie masło, musicie pójść po maślanych śladach 

stóp Kriszny– właśnie tak matka Jaśoda zdołała złapać niegrzecznego Krisznę. 

Jeśli chcecie dojść do mnie, musicie też iść po śladach moich stóp. Musicie iść po mo-

ich śladach miłości i służby. Gdy tak postąpicie, na pewno mnie osiągniecie. 

Zstąpienie Boga pośród was jest pierwszą częścią tej historii. Wasze wzniesienie się do 

obcowania z Bogiem jest tą drugą częścią. Z nią koło się zamknie, będzie pełne. Nieza-

leżnie jak dobitnie będziecie opisywać pożywienie, śpiewać o nim, dyskutować i wy-

obrażać je sobie, o ile nie włożycie kęsa do ust, nie zaspokoi ono waszego głodu. Gdy 

jesteście rzeczywiście, naprawdę głodni Boga, zadowolić was może tylko doświadcze-

nie. Nikomu nie pomogą opisy i niekończące się rozmowy o Bogu. 
 

 

Bóg już wykonał swoją część obowiązku, zstępując do was. 

Teraz waszym obowiązkiem jest znaleźć Boga i spotkać się z nim tam, gdzie On jest. 

 

Moi wielbiciele powinni pragnąć stać się mi drogimi. Jeśli będziecie mi drodzy, bę-

dziecie też mi bliscy. Sama bliskość nie znaczy bycie drogim. Wielu ludzi przez wiele 

lat żyło przy mnie i wyrosły im rogi, gdyż myśleli, że są mi drodzy. Prawdę mówiąc, 

muszę takich ludzi trzymać blisko siebie, aby na zewnątrz nie chodzili i nie sprawiali 

innym kłopotów! Nie zawsze jest tak, że oni zawsze są tacy drodzy – muszę znosić 

brzemię zatrzymywania pewnych ludzi przy sobie, aby oszczędzić moich wielbicieli na 

zewnątrz, tak jak Śiwa na swojej szyi trzyma węża, aby nie kąsał innych! 

Musicie pamiętać, że bycie drogim Bogu, jest o wiele ważniejsze niż bliskość. 

Jeśli jesteście drodzy Bogu, nie musicie próbować udać się do miejsca, gdzie On prze-

bywa, gdyż Bóg będzie u waszego boku tam, gdzie jesteście. gdyż On chce być z wami 

o wiele bardziej, niż wy chcecie być z Nim. Wielbicielem nie jest ten, kto mówi: „Bóg 

mieszka w moim sercu.” Chociaż jest to prawda, gdyż Bóg mieszka w każdym sercu, w 

każdym atomie, ale prawdziwy wielbiciel to taki, który mógłby powiedzieć: „Ja miesz-

kam w sercu Boga” – wtedy naprawdę jest wielbicielem. 

Kiedyś Narada stał się bardzo zarozumiały. Myślał, że jest najlepszym wielbicielem 

Pana. Któregoś dnia żartem powiedział do Narajany: „O Narajano! Kto jest Twoim 

największym wielbicielem?” Narajana wiedział, że to ego Narady kazało mu zadać to 

pytanie i że chciał mieć świadectwo potwierdzone przez Pana Narajanę, o tym, że Na-

rada jest największym wielbicielem, które mógłby pokazywać wszędzie na świecie, 

dokąd się udawał. 

Żadne świadectwo nie jest potrzebne – wasze postępowanie jest świadectwem oddania. 

Pana Narajana powiedział: „Na ziemi jest pewien rolnik – on jest moim najdroższym i 

największym wielbicielem.” 
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Bardzo to zasmuciło Naradę. Pomyślał: „Pójdę i sam to sprawdzę,” i udał się na ziemię 

do miejsca, gdzie mieszkał ten rolnik. Przyglądał się mu przez cały dzień. Gdy rolnik 

rano budził się, wspominał Pana Narajanę, odmawiał poranne modlitwy i ablucje i 

szedł w pole. 

W południe przed spożyciem posiłku znów myślał o Panu Narajanie. Potem jeszcze raz 

wspominał Pana Narajanę przed pójściem spać. 

Narada liczył: jeden, dwa trzy. Pomyślał: „Farmer pamiętał o Panu tylko trzy razy w 

ciągu dnia, ja tymczasem recytuję Jego imię cały czas. Najwyraźniej jestem większym 

wielbicielem!” 

Poszedł do Pana, aby zaprotestować. Pan Narajana postanowił udzielić mu lekcji. Dał 

mu garnek pełen oliwy, kazał położyć go sobie na głowie i obejść świat, mówiąc: „Jeśli 

nie uronisz ani kropli oliwy, to rzeczywiście jesteś największym moim wielbicielem.” 

Narada pomyślał, że jest to całkiem łatwe. Położył naczynie z oliwą na głowę i, dbając 

o równowagę, wyruszył w drogę wokół świata. W tej podróż bardzo zważał, by nie 

wylać ani kropli oliwy, gdyż zależało mu na zasłynięciu jako największy wielbiciel. 

Po okrążeniu świata dumnie stwierdził: „Panie, wykonałem to, co mi kazałeś. Nie uro-

niłem ani jednej kropli oliwy z naczynia!” 

Narajana powiedział: „To bardzo dobrze. Ale powiedz mi, ile razy wyrecytowałeś moje 

imię, wykonując to zadanie?” 

Narada wyznał, że ani razu nie wspomniał imienia Pana. 

Narajana wyjaśnił: „Nie masz rodziny, nie masz dzieci, nie prowadzisz interesu, nie 

masz pożyczek do spłacenia – nie masz nic do roboty poza siedzeniem i recytacją mo-

jego imienia przez cały dzień. Popatrz na tego rolnika – musi zajmować się swoim 

gospodarstwem, swoją rodziną i dziećmi, a jednak potrafi pamiętać o mnie trzy razy na 

dzień. Jest on więc większym wielbicielem.” 
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Porzucenie wszystkiego, ukrycie się w lesie i recytowanie mojego imienia nie obdarzy 

was darśanem. Łaskę Pana zaskarbi wam życie w społeczności, praca na jej rzecz, 

sumienne wypełnianie obowiązków i bycie życzliwą osobą. 

Róbcie wszystko dla Swamiego. Zadawajcie sobie pytanie: „Czy, jeśli to zrobię, mój 

Swami będzie zadowolony, czy nie?” Jeśli będę zadowolony, zróbcie to. Jeśli serce 

mówi: „Swami nie ucieszy się,” nie róbcie tego. Choćby zadanie było bardzo trudne, 

jak skomplikowane może się nie wydać, jeśli wasze serce mówi, że to zadowoli mnie, 

miejcie odwagę podjąć się go. Jeśli serce mówi, że to mnie nie ucieszy, zbierzcie od-

wagę i tego nie róbcie. 

Jest to jedyny sposób na wasze życie. Bądźcie na tym świecie, a będziecie mogli urze-

czywistnić Boga. Poznanie i doświadczenie Boga nie jest czymś bardzo skomplikowa-

nym, gdyż boskością już jesteście – tym jest prawda o was. Tylko że jest zakryta 

wieloma warstwami „ja” i „moje.” Usuńcie wszystko warstwa po warstwie i podążajcie 

przez „my” i „nasze” do „On,” czyli do boskości. 

Jedna ręka pamięta Pana, druga służy Panu – oto właściwe postępowanie. 

Jak macie mi służyć? Gdy miałem ciało mogliście przynajmniej przyjść i służyć mi – 

mogliście dotknąć moich stóp, mogliście ofiarować mi pożywienie i zadbać o moje 

osobiste wygody. Ale nie ma już ciała Swamiego. Niemniej wszystkie ciała są moimi 

ciałami. Mieszkam we wszystkich. Zatem komukolwiek służycie, służycie mi. 

Z takim podejściem będziecie mogli naprawdę kochać mnie i służyć mi. W ten sposób 

doświadczycie mnie. 

Wielu ludzi bardzo ciężko pracowało, aby powstało to centrum medyczne. Znam pro-

blemy i kłopoty, przez jakie każdy z was przeszedł. To, co wydawało się niemożliwe, 

dokonało się nie tylko dzięki mojej łasce, ale poprzez wasze szczere wysiłki. Gdy wasz 

wysiłek spotyka się z moją łaską, wszystko jest możliwe. Musicie w to wierzyć. 

Ja jestem gotowy z moją ręką, ale wasza musi połączyć się z moją. Aby klaskać, po-

trzeba dwóch rąk. 

Niezmiernie się cieszę, że już niedługo w tym centrum rozpocznie się służba. Zapew-

niam was, że rozwinie się ono w ośrodek wspaniałej służby i duchowości. Błogosławię 

wszystkim wielbicielom, którzy połączyli wysiłki dla dobra mieszkańców tej ziemi, do 

której wszyscy jesteście przypisani. 

Matka i ojczyzna stoją wyżej niż niebo. Gdy służycie swojej matce i swojej ojczyźnie, 

jest to równoważne doświadczaniu nieba. 

Radość służenia sprawi, że zapomnicie o wszystkich chwilowych przyjemnościach. 

Tak jak ptak ćataka czeka tylko na czyste krople deszczu i nie pije brudnej wody z 

kałuż ani stawów, tak samo wy musicie doświadczać błogości boskości i nie psuć sobie 

smaku innymi niskimi, światowymi przyjemnościami. Żyjcie w sposób godny waszej 

natury, waszej boskości. 

Jeśli macie jakieś pytania, coś, co chcecie wyjaśnić, możecie o to teraz pytać. 
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Dzień 1 – 30 września 2015  

Sesja wieczorna w aśramie Sai Ananda 

 
Sesja pytań i odpowiedzi 

Pytanie 1: Swami, dlaczego jest tak wiele zamętu wśród wielbicieli Sai w sprawie 

uznania Ciebie w Subtelnej Postaci? Jak ten dramat może pomóc w Twojej misji? 

Odpowiedź: Byłem mieszkańcem wszyst-

kich serc jeszcze zanim przyszedłem jako 

Sathya Sai Baba; będę dalej mieszkańcem 

wszystkich serc także, kiedy przestanę ist-

nieć jako Sathya Sai Baba, gdyż Sathya Sai 

Baba jest przejawieniem nieprzejawionego. 

Prawda jest nieprzejawiona i cały czas jest 

obecna we wszystkich istotach. 

Czy wszyscy uznawali mnie za swojego 

Mistrza nawet wtedy, gdy przyszedłem jako 

Sathya Sai Baba w fizycznym ciele, będąc 

jednocześnie mieszkańcem każdego serca? 

Nie; na całym świecie ciągle było bardzo wielu ludzi, którzy nie mogli mnie zrozumieć 

i zaakceptować jako boskiego Mistrza. Do dzisiaj są ludzie, którzy nie skończyli oskar-

żania Sai Baby o nieprawdziwe rzeczy. Powiadam wam, Bóg jest mieszkańcem 

wszystkich serc i podpowiada wam z wnętrza niczym dobry przyjaciel, ale skorzystacie 

na tym tylko wtedy, gdy posłuchacie Jego rad. Jeśli będziecie słuchać swojego umysłu, 

nie wyjdziecie na tym dobrze. 

Jeśli na targowisku zechcecie rozmawiać z przyjacielem, panujący tam hałas zagłuszy 

głos przyjaciela i nie będziecie klarownie go słyszeć, a to może spowodować, że źle 

zrozumiecie to, co on powie. Gdy weźmiecie go na stronę, w spokojne miejsce, gdzie 

nie ma hałasu, będziecie wyraźnie słyszeli jego głos. 

Są ludzie, którzy słuchają jedynie umysłu. Umysł czyni wiele hałasu i zawsze skłania 

was do akceptowania tego, co on mówi, jako prawdy. Niektórzy próbują słuchać serca, 

ale w obecności hałaśliwego umysłu, dlatego słyszą coś, co mówi serce, ale nie słyszą 

wszystkiego i są zdezorientowani. Są też tacy, którzy odważają się wyłączyć umysł, 

zagłębić się w swoje serce i słuchać tego, co ono mówi; dzięki temu mogą podejmować 

właściwe decyzje i znać prawdę. 

Nauczyciel prowadzi lekcję w klasie. Czy wszyscy uczniowie otrzymują najwyższe 

oceny? To samo serce przemawia do każdego – ten sam Bóg mówi z wnętrza do 
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każdego – ale wszystko zależy od tego, ile praktykujecie i czy posłuchacie tego, co mówi 

serce, tak jak powodzenie na egzaminach zależy od wysiłku włożonego przez ucznia. 

Nauczyciel nie rozróżnia – uczy tej samej lekcji każdego ucznia, ale skutek zależy od 

tego, kto jaki wkłada wysiłek, kto słucha nauczyciela, a kto nie. 

Słońce świeci jednakowo na wszystkie kontynenty. Jeśli zamkniecie drzwi i okna, co 

można poradzić na ciemność, jakiej doświadczycie? Deszcz pada z nieba, ale jeśli bę-

dziecie trzymać naczynie dnem do góry, jak możecie zebrać wodę? Wiatr wieje cały 

czas, ale jeśli postanowicie nie oddychać i z tego powodu cierpieć, kto może wam po-

móc? Musicie dokonać wyboru między słuchaniem mnie, wewnętrznego mieszkańca, a 

słuchaniem umysłu, który jest bardzo zdradliwy. Gdy wielbiciele dokonają właściwego 

wyboru i naprawdę będą słuchać swojego serca, cały zamęt zniknie i przyjdzie pewność. 

Przed chwilą powiedziałem, że sama moja obecność nie wystarczy – wasza obecność 

jest równie ważna. Tylko dobrzy uczniowie skorzystają z lekcji prowadzonej przez 

dobrego nauczyciela. Ci, którzy ćwiczą i praktykują, poznają prawdę. Ćwiczcie słucha-

nie serca – to wam pomoże. 
 
 

 

Pytanie 2: W 2011, gdy wystąpiła katastrofa elektrowni jądrowej w Fukushimie w 

Japonii, miałem szczęście intuicyjnie odebrać wiadomość, że gdy w tym czasie porzu-

ciłeś swoje fizyczne ciało, wziąłeś na siebie tę jądrową katastrofę. Później dowiedzia-

łem się, że jest pewna osoba, której się ukazałeś i poinformowałeś ją, iż musiałeś 

odejść, aby zapobiec fukushimskiej katastrofie. Chciałbym usłyszeć Twój komentarz w 

tej sprawie. 

Mam też drugie pytanie. Zostałem wychowany jako chrześcijanin i mamy bardzo zde-

cydowany pogląd na temat homoseksualizmu. Dużo dyskutuje się o o małżeństwach 

ludzi tej samej płci. Czy mógłbyś coś poradzić w tej sprawie? 

Odpowiedź: Katastrof jest bardzo dużo – tak wiele, że już straciłem rachubę, ile z nich 

wziąłem na siebie. Nie mam w swojej naturze pamiętania, ilu w różny sposób pomo-

głem. Miłość po prostu daje i przebacza. Nie liczy tego, co robi i dla kogo to robi. Bądź 

jednak pewien, że każdą osobę, która się uratowała, uratowała wyłącznie łaska Boga. 

Były sytuacje, że z powodu nagromadzenia samolubnych czynów ludzi i konsekwencji, 

jakie powinni ponieść, ziemia rozpadłaby się na dwoje – w Japonii, Ameryce, Indiach 

czy Malezji. Nie liczę tych rzeczy, bo nie mam takiej natury. Wiem tylko jak dawać. 

Swami musiał wcześniej odejść, ponieważ musiał przyjąć na siebie wiele takich kata-

strof, które w innym przypadku sprowadziłyby na świat bardzo, bardzo ciężkie czasy. 

Obojętnie co robicie, ze strony natury jest reakcja, odbicie i oddźwięk waszych myśli, 

słów i czynów. Zatem natura bez wątpienia zareagowałaby na to, co zrobiliście. Karma 

to prawo tego wszechświata – każda akcja musi mieć reakcję i ktoś musi ją znieść. 
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Gdy ktoś nie zapłaci za posiłek, musi to zrobić ktoś inny – nikt nie dostaje go za darmo. 

Skutki wszystkich waszych karm muszą zostać doświadczone. Jedyną karmą, której 

skutków nie musicie doświadczać, to ta wynikająca z czynów bezinteresownych, gdyż 

nie ma konsekwencji z takich czynów; jedynym ich skutkiem jest błogość i miłość. 

Każde samolubne działanie ma szkodliwą reakcję. 

Tak, jeśli będziesz szczęśliwszy, wiedząc, że wziąłem na siebie te katastrofy, niech tak 

będzie, ale prawda jest taka, że uświadomienie sobie, że tak wiele razy zsyłacie na 

kogoś innego skutki swoich czynów powinno wywołać wstrząs na ludzkości. Kiedy 

staniecie się bezinteresowni i zadbacie o to, żeby wszyscy mogli żyć w pokoju i har-

monii? Ilu awatarów będzie musiało przychodzić i ponosić konsekwencje waszych 

czynów? Pamiętacie o Swamim tylko wtedy, gdy przychodzą ciężkie czasy. Gdybyście 

pamiętali o Bogu w każdej chwili, nigdy nie popadlibyście w kłopoty. Nigdy nie mu-

sielibyście cierpieć żadnych negatywnych skutków, gdyż nigdy nie zrobilibyście nic 

negatywnego. Wszystko byłoby pozytywne i pełne błogości. 

Ludzkie ciało otrzymaliście tylko w celu osiągnięcia Boga. Jest to łódź, w której może-

cie przepłynąć przez ten ocean (sansary). 

Jeśli ciało traktuje się jedynie jako nośnik zmysłów, a jego zadaniem ma być dostar-

czanie fizycznych przyjemności, nie jest to właściwe podejście. Nóż może zostać użyty 

w czasie operacji do uratowania życia pacjenta, albo przez złodzieja do zranienia ko-

goś. Ciało jako takie nie jest winne – to umysł kieruje ciałem. 

Wszystko ludziom zostało dane w określonym celu: usta mają służyć do mówienia, 

uszy – do słuchania, oczy – do widzenia. Podobnie każdy zmysł ma swój cel i dopóki 

korzysta się z niego do tego celu, jest to właściwe wykorzystanie. Jeśli zmysłów używa 

się tylko dla czerpania przyjemności, jest to złe użycie. Język może odczuwać słodycz 
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pajasam (puddingu). Może on też delektować się jedzeniem mięsa, ale język nie jest 

dany po to, by coś zabijać, jeść to i czerpać stąd przyjemność. 

Uszy otrzymaliście, aby słuchać imienia Boga. Można je użyć też do wysłuchiwania 

wszelkiego rodzaju złych rzeczy, ale właściwe ich użycie to słuchanie dobrych rzeczy. 

Oczy damo wam, abyście widzieli piękno przyrody, abyście zrozumieli, jak Bóg prze-

jawia się w naturze i cieszyli się tą błogością. Ale te same oczy mogą oglądać i cieszyć 

się rzeczami, które nie są boskie – to nie jest właściwe ich użycie. 

W taki sam sposób każdy zmysł ma swoje szczególne zastosowanie, odgrywa szcze-

gólną rolę. Dopóki jest używany w zgodnie ze swoim przeznaczeniem, nie ma w tym 

nic złego, ale gdy go używacie tylko dla przyjemności, jest to złe. Zatem trzeba zrozu-

mieć sam cel własnych narodzin. Gdy zrozumiecie, że celem tym jest urzeczywistnie-

nie waszej boskiej natury, automatycznie uzyskacie odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Gdy myślicie, że waszym celem jest życie wypełnione chwilowymi przyjemnościami, 

wtedy będą niekończące się nieporozumienia. 

Zmysły są jak ogień – im więcej dokładacie drewna do ognia, tym więcej się on go 

domaga. Jedynym rozwiązaniem jest nie dokładać żadnego drewna, aby sam zgasł. 

Człowiek minus pragnienia równa się Bóg. Jeśli znacie właściwe korzystanie z ciała, 

którym jest angażowanie go w dharmę – w dharma sadhanę – czyli zajmowanie go do-

brymi działaniami prowadzącymi do osiągnięcia Boga, wtedy nie zboczycie z właści-

wej ścieżki. Wszystkie odpowiedzi leżą w odpowiedzi na pytanie, czym jest cel życia. 

Czy celem tym jest życie jak zwierzęta? Czy jest nim życie jak boskość? Jeśli zniżycie 

się do zwierzęcia, wtedy waszym przeznaczeniem będzie zwierzę. Jeśli zdołacie 

wznieść się do boskości, waszym przeznaczeniem będzie boskość. 

Człowiek jest połączeniem zwierzęcia i człowieka. Dlatego gdy mówicie: „Jestem 

człowiekiem,” jest to połowiczna prawda. Pełna prawda jest w stwierdzeniu: „Jestem 

człowiekiem, a nie zwierzęciem.” Myślcie w ten sposób, a będziecie znali wszystkie 

odpowiedzi na pytania z codziennego życia. 
 
 

 
Pytanie 3: Bhagawanie, w wielu rodzinach pojawiły się konflikty na tle Twojej obec-

nej Subtelnej Postaci. Czasem jest nam bardzo smutno słyszeć wszystkie te zarzuty. Jak 

długo potrwają te lile (boskie gry)? 

Odpowiedź: W rodzinach będą konflikty między wierzącymi w moją Subtelną Postać i 

niewierzącymi w nią dopóki ci ludzie będą mieli ego. Nikt nie zaradzi temu, jeśli my-

ślą, że właściwe jest tylko to, co oni myślą, że prawdą jest tylko to, co oni znają, że 

słuszne jest tylko to, co oni słyszą. Często konflikty takie występują miedzy mężem i 

żoną. Gdyby oboje mówili prawdę, nie byłoby mowy o konflikcie. Gdy naprawdę słu-

chacie serca, nie ma konfliktu. Jeśli niektórzy słuchają umysłu, oczywiście są konflikty.  
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Gdy wszyscy członkowie rodziny naprawdę słuchają swoich serc, nie tylko w tej spra-

wie, ale w każdej związanej z rodziną, nigdy nie wystąpią konflikty, gdyż na takie sa-

mo pytanie wszyscy mają taką samą odpowiedź. Tak więc to nie ja wzniecam konflikty 

– to wy je stwarzacie. Ja zawsze niosę pokój. 

Gdy jednak jest ktoś, komu jest z tego powodu naprawdę trudno, kto cierpi, jak mu 

pomóc? 

Jeśli uważacie, że ja towarzyszę wam, że ja podpowiadam wam, jak żyć i rozwijać się 

przez zmianę postawy, zmianę postępowania, myśli i słów, możecie to im przekazać. 

Gdy wrócicie do domu z tego satsangu, a wasz mąż lub wasza żona spyta, co się działo, 

i zobaczy miłość, spokój i życzliwość, z jakimi odpowiadacie, wtedy ta miłość i życz-

liwość, z jaką od teraz będziecie wieść życie zarówno w domu, jak i poza nim, będzie 

dowodem obecności Swamiego. 

Mówi się, że gdy coś zetknie się z kamieniem filozoficznym, zamieni się w złoto. Jeśli 

rzeczywiście mnie doświadczyliście, zmienicie się i ta zmiana będzie dowodem mojego 

istnienia. Nie ma sensu prowadzić słownych utarczek w domu. Zamiast tego zacznijcie 

się zmieniać i od teraz naprawdę zacznijcie żyć w sposób, w jaki oczekuję. Widząc 

transformację, jaka w was nastąpiła, inni też się zmienią. Ognia nie da się zgasić przez 

dodawanie oliwy – musicie zrobić to wodą. Argumentowanie nie rozwiąże żadnego 

konfliktu. Każdy konflikt będziecie mogli rozwiązać tylko wtedy, gdy będziecie słu-

chali swojego serca i zachowywali się uprzejmie. 
 

 

 



17 

 

 

Pytanie 4: Swami powiedział, że Bóg panuje nad naturą, czasem i karmą. Człowiek ma 

ograniczoną wolną wolę, a Bóg rozdaje prawdę i czyny – człowiek jest różny od Boga. 

Nie zawsze prawdą jest to, że jednostka i Bóg są jednym i tym samym. Z jednej strony 

są różni, a z drugiej są nierozdzielni. 

Ten związek różnicujący i jednoczący wykracza poza pojmowanie intelektu. Można go 

zrozumieć jedynie przez Wedy i ich przesłanie. Swami, czy możesz nam pomóc to zro-

zumieć? 

Odpowiedź: Woda spada w postaci deszczu. Deszcz staje się rzeką. Ktoś napełnia 

naczynie wodą z rzeki. Teraz nazywasz to „wodą z naczynia,” a wcześniej była  to „wo-

da z rzeki.” Dalej ktoś nabiera z naczynia szklankę wody. Teraz nazywa się to „szklan-

ką wody.” Woda w rzece jest tą samą wodą, która jest w naczyniu i w szklance. Nie ma 

różnicy – natura wody jest taka sama, chociaż ilość lub kształt i rozmiar naczynia, które 

ją zawiera może być różny. 

Podobnie mając deha-bhawę (cielesną świadomość), tj. kiedy jeszcze nie jesteście w 

stanie pokonać przywiązania do ciała, jesteście jak woda w szklance i określacie ją 

„pitną wodą.” Swoje ciało nazywacie „ja,” ale ciało też jest boskie. Gdy trochę rozwi-

niecie się duchowo, będziecie myśleć, że jesteście częścią boskiej jaźni – kryształkiem 

cukru w górze cukru, jaką jest Bóg. 

Gdy poczujecie wewnętrzną jedność, znaczy to, że macie dźiwa-atma-bhawę (poczucie 

indywidualnej atmy). Jest to jak bycie „naczyniem wody.” W końcu, gdy szklanki i 

naczynia zostaną rozbite i woda znów połączy się z rzeką, jest to stan atma-bhawy 

(atmicznej świadomości), w którym czujecie, że wy i rzeka jesteście jednym. 

Jezus początkowo mówił: „Jestem posłańcem Boga,” później: „Jestem synem Boga,” a 

na końcu stwierdził: „Jestem Bogiem. Mój Ojciec i ja jesteśmy jednym.” 

Wszystko zależy od waszego duchowego zaawansowania. Dla dziecka ze szkoły pod-

stawowej słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie. Dla niego jest to 

prawda, gdyż tylko tyle może zrozumieć. Dla dziecka ze szkoły średniej słońce ani nie 

wschodzi, ani nie zachodzi – jest to prawda, jaką on rozumie. Dla naukowca słońce jest 

skutkiem reakcji gazów – wodoru i helu. Tak on rozumie słońce. 

Wasze rozumienie zmienia się zależnie od duchowego rozwoju, ale prawda nie zmienia 

się. Tylko jej pojmowanie zależy od waszej ewolucji. Rzeczywistą prawdę poznacie, 

doświadczając jej. Brahmawid brahmajwa bhawati – ten kto pozna brahmana, staje się 

brahmanem. Tak więc, jeśli postrzegacie zewnętrzne różnice, dzieje się tak nie dlatego, 

że są tam rzeczywiste różnice, lecz dlatego, że nie rozwinęliście się dostatecznie, aby 

zrozumieć jedność wszystkiego. 

Gdy w miarę duchowych postępów odrzucicie dehatma bhawam i dźiwatma bhawam, 

dojdziecie do paramatma bhawam i to wtedy urzeczywistnicie Boga. 

Jest to podobne do tego budynku – jest w nim parter, pierwsze piętro i drugie piętro. Z 

parteru wznosicie się na pierwsze piętro, a z niego na drugie piętro. Wszystkie piętra 
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należą do tego samego budynku. Różnice wynikają z tego, że jesteście na parterze i w 

tej chwili możecie widzieć tylko to piętro. 

Gdy będziecie się wznosić, zobaczycie pierwsze piętro, a potem – samą górę. Gdy doj-

dziecie do szczytu, zrozumiecie, że wszystkie piętra są częściami tego samego domu. 
 

Trzy poziomy istnieją dlatego, że są trzy 

piętra. Jeśli usuniecie wszystkie ściany i 

płyty, na parterze i obu poziomach prze-

strzeń będzie ta sama. Wszystko zależy od 

stanu duchowej ewolucji. 

Abyście lepiej zrozumieli tę ideę, powie-

działem: „Porzućcie ciało – ono jest bańką 

na wodzie; nie podążajcie za ciałem. Umysł 

jest szaloną małpą; nie podążajcie za umy-

słem. Podążajcie za sercem.” Gdy stale bę-

dziecie podążali za sercem, będziecie się 

wznosić, polepszy się wasze rozumienie i w 

końcu będziecie widzieli wszystko jako 

jedno. Nie będziecie widzieli ścian i filarów, 

które rozdzielają ten obszar – całą przestrzeń 

będziecie postrzegali jako jedną. 

Najprostszą ścieżką jest „Nie ja, nie ja.” Gdy 

służycie, wasze ego kurczy się, przywiązanie 

do umysłu maleje i wtedy możecie lepiej 

zrozumieć prawdę. 
 
 

 

Pytanie 5: Czy wystarczy, że ktoś zapracowany służy tylko rodzicom i najbliższej 

rodzinie, bez angażowania się w bezinteresowną służbę na rzecz społeczności? 

Moje drugie pytanie: kiedyś wspomniałeś, że teraz wprowadzasz nas w Złoty Wiek i że 

będzie on trwał bardzo długo. Co się stanie ze światem po tym Złotym Wieku? 

Odpowiedź: Służbę można świadczyć każdemu. Nawet uprzejme słowa wypowiadane 

w stosunku do starszych są służbą. Nawet gdy cierpliwie wysłuchujecie innych, jest to 

służba. Na tym świecie zapracowaniu nie ma końca. Każdy stale jest coraz bardziej 

zajęty. Popatrzcie na własne życie. Gdy byliście dziećmi, nie byliście tak zajęci; w 

koledżu już było mniej czasu; dojrzeliście i staliście się głową rodziny, staliście się 

jeszcze bardziej zajęci. To się nie kończy. 

Jednakże, gdy służycie rodzicom, jest to tylko obowiązek z miłością. Służenie rodzi-

com jest waszym obowiązkiem. Obowiązek bez miłości jest godny ubolewania. Obo-

wiązek z miłością jest pożądany, ale miłość bez poczucia obowiązku jest boska. 
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Prawdziwa służba jest wtedy, gdy nie ma w niej poczucia obowiązku – to pragnienie 

miłości, to chęć służenia, gdyż czujecie, że wszyscy są wasi. 

Służenie rodzicom jest służbą, ale niższego gatunku. Najwyższa służba jest wtedy, gdy 

nie wiąże się z poczuciem obowiązku. Jeśli nie służycie rodzicom, nie jesteście synem 

czy córką, gdyż nie wypełniacie swojego obowiązku, a to jest grzechem. Służenie ro-

dzicom nie oznacza, że naprawdę służycie – wykonujecie to w ramach swoich obo-

wiązków. Chociaż wykonujecie swój obowiązek z miłością, co jest pożądane, 

najwyższą jest miłość bez żadnego poczucia obowiązku. 

Kochanie wszystkich, służenie wszystkim bez żadnych oczekiwań i gdy nie ma żadne-

go pokrewieństwa jest najwyższym rodzajem służby i tylko taka służba może was wy-

zwolić. Dlatego musicie znaleźć czas na takie służenie, które nie wiąże się z żadnym 

poczuciem obowiązku. Tylko on naprawdę wam pomoże. 

Gdy jest wola, jest też sposób. Gdy będziecie pracowali troszkę mniej, troszkę mniej 

zarobicie – to wszystko. Ale w tym dodatkowym czasie będziecie mogli służyć. 

Po co się rodzicie? Celem narodzin nie jest gromadzenie dóbr, nie jest po prostu posia-

danie wielkiej rodziny, nie jest zdobycie sławy czy popularności – wszystko to zniknie 

w jednej chwili. Nie bądźcie dumni ze swojej młodości, swoich pieniędzy ani swoich 

ludzi. Wszystko to jest tymczasowe i w jednej chwili może zniknąć. Jeśli poznacie cel 

swojego życia, będziecie wiedzieli, jak właściwie dzielić swój czas i czynić postępy. 

W ten sposób powinniście myśleć o służbie. Wasz brak czasu nie jest wytłumaczeniem. 

Jakkolwiek bardzo jesteście zapracowani, musicie też oddychać, nieprawdaż? Musicie 

też jeść. Służba powinna stać się jak oddech – powinna być automatyczna. Powinna 

trwać cały czas – w pracy i poza nią; w domu i poza nim. 

Każda wasza czynność powinna stać się służeniem bez oczekiwań, wtedy stanie się 

boska. Gdy zaczniecie w ten sposób spędzać życie, gdy wszyscy zaczną żyć w ten spo-

sób, wtedy zaświta Złoty Wiek. 

Złoty Wiek nie jest jakimś szczególnym czasem ani miejscem. Podróżując po tych 

krajach, widzimy, że w Australii słońce wschodzi najpierw, nieco później w Singapu-

rze, później w Indiach i długo potem w Londynie. 

Jest to to samo słońce. Czas wschodu słońca określa tylko miejsce, gdzie się znajduje-

cie. Złoty Wiek nastaje w każdej chwili, zależnie od waszej duchowej ewolucji. Dla 

osoby, która urzeczywistniła swoją boską naturę, Złoty Wiek jest tutaj i teraz. Dla oso-

by, która musi jeszcze ten stan osiągnąć, wiek ten dopiero może przyjść. 

Gdy większość ludzi na świecie będzie wiodła czyste życie, życie boskiego urzeczy-

wistniania, wtedy wszędzie będziecie widzieli ludzi, którzy czują Złoty Wiek, gdyż 

mają złote serca. 

Taki wiek będzie trwał wiecznie dla tych, którzy będą w stanie zawsze żyć w ten spo-

sób. Nie ma sensu przejmować się czasem trwania – jest to nieistotne. 
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Ważniejsze jest to, co ten Złoty Wiek satja-jugi dla was znaczy, jakie niesie konse-

kwencje, co w tym kierunku robicie. W kali-judze (obecnym wieku) możecie urzeczy-

wistnić Złoty Wiek, ale Złoty Wiek może także zmienić się w kali-jugę. Wszystko 

zależy od was i waszych czynów. Dla kogoś, kto zamknie oczy i śpi w ciągu dnia, 

dzień jest nocą. Dla kogoś, kto ciężko pracuje i coś osiąga, noc staje się dniem. 

Wszystko zależy od tego, jacy jesteście – od tego zależy Złoty Wiek. 
 
 

 

Pytanie 6: Jak odróżnić siebie, ego od atmy?  

Odpowiedź: Gdy macie poczucie „ja’ i „moje,” wtedy jest to wasze ego, wasze poczu-

cie oddzielnej jaźni. Gdy myślicie, że wszystko jest „my” i „nasze”, wtedy utożsamia-

cie się z boskością bądź atmą. Tylko taka jest różnica. 

Gdy myślicie samolubnie, czyli „ja” i „moje,” utożsamiacie się tylko z ciałem i umy-

słem. Gdy myślicie, że jest to dla „nas,” jest „nasze,” utożsamiacie się z boską atmą.  

Gdy cokolwiek myślicie, mówicie lub robicie powodowani jedynie samolubstwem, 

utożsamiacie się z ciałem i umysłem. Gdy robicie to bezinteresownie, utożsamiacie się 

z atmą. Tylko taka jest różnica. 

Ile osób z tu obecnych po wysłuchaniu wszystkiego tego jest pewnych, że odejdzie stąd 

i rzeczywiście zastosuje to w praktyce? To jest moje pytanie. 

Każdy powinien powiedzieć: „Tak, jestem pewny!” Tak jak myślicie, takimi się stanie-

cie. Zasiejcie myśl, a zbierzecie czyn; zasiejcie czyn, a zbierzecie nawyk; zasiejcie 

nawyk, a zbierzecie skłonność; skłonność kształtuje charakter, który kształtuje przezna-

czenie. 

Zatem wszystko zaczyna się od pierwszej myśli i kończy na przeznaczeniu. Jeśli teraz 

przyznacie, że Swami tylko z miłości pofatygował się przybyć aż tutaj i zabrać ze sobą 

z Indii tych bardzo zajętych ludzi tylko po to, aby rozmawiać z wami i powiedzieć 

wam, jak macie wieść życie, czy nie powinniście podjąć się wysiłku transformacji sie-

bie już od tej chwili? Czy od jutra waszym najbliższym nie powinniście jawić się in-

nymi ludźmi? Życzliwszymi, bardziej współczującymi? Bardziej bezinteresownymi? 

Myślcie w ten sposób, podejmijcie postanowienie i dotrzymajcie go. Nie odkładajcie na 

inny dzień. Najlepszy dzień to dzisiaj. Najlepszy moment to teraz. 

 

Po boskim dyskursie Bhagawana zaśpiewano bhadźan „Hari bhadźana bina.” Potem 

młodzież z Sai Ananda miała okazję zaprezentować Swamiemu trzy utwory muzyczne 

(„Nee Naninthal,” „Sejahtera Malaysia” i „Teri Bin Suni Lage Zindagi”). Między 

pieśniami recytowano wiersze dedykowane Swamiemu, w które były wplecione piękne 

wyjątki z wcześniejszych dyskursów Swamiego. 
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Dzień 2 – 1 października 2015 

Sesja poranna w domu Ayavoo 

 
Wyjątki z wystąpienia Śri V. Kumara 

Kiedyś, kiedy uczyłem się w Parthi, pewien starszy dżen-
telmen wygłaszał wykład na jakiś głęboki duchowy te-
mat. Po dziesięciu minutach wszyscy drzemali! Jako 
uczeń nie mogłem tego w ogóle strawić. Tego dnia wie-
czorem Swami przyszedł i wyjaśnił całą tę naukę w kilku 
krótkich zdaniach. Powiedział: „Po prostu kochajcie 
mnie. Po prostu myślcie o mnie. To wystarczy.” 

Codziennie mamy różnorodne doświadczenia – przyja-
ciele mówią nam o różnych rzeczach; martwimy się; spo-
tykamy się z wykładowcami i szefami. Często czujemy, że 
ci ludzie urodzili się tylko po to, by pognębić nas w życiu! 

Musimy więc pytać siebie: „Czy dość dużo myślałem o Swamim?” On jest pana-
ceum na wszelkie choroby. On jest początkiem i końcem. Jest też podróżą. Za-
tem powinniśmy myśleć o Bhagawanie naprawdę od rana do wieczora. Wtedy, 
obojętnie co robimy, Bóg zadba, byśmy nie zboczyli z właściwej ścieżki. Zapew-
ni, że wszystko przemieni się w świętą ofiarę. Jest to praktyczna duchowość – 
po prostu myślmy o Nim nieustannie, ciągle zwiększając intensywność i każdą 
chwilę spędzając z Nim. Dzięki temu będziemy Mu drodzy. 

 

Wyjątki z wystąpienia Śri B.N. Narasimha Murthy’ego 

W tych dniach Swami wypowiada mocne słowa: „Kiedy 
byłem w fizycznym ciele, znano was dzięki mnie. Ludzie 
rozpoznawali was, ponieważ odwiedzali Sathya Sai Babę. 
‘O, On jest wielkim boskim Mistrzem, a ci ludzie są Jego 
wielbicielami.’” Zatem społeczeństwo rozpoznawało was 
jako wielbicieli Sathya Sai Baby. Dalej Swami mówi: „Dzi-
siaj ja powinienem być znany dzięki wam.” 

Mogę was zapewnić, że dzisiaj ktokolwiek przyjdzie i zobaczy, co tu w Malezji w 
Sai Ananda się dzieje, będzie wiedział, że wasz Mistrz jest bardzo wielki. „Skoro 
ci ludzie mają takie oddanie i tyle robią, jakże wielki musi być ich Mistrz.” 

Kriszna powiedział: „Każdego, kto praktykuje moje nauki – bezinteresowną 
miłość i bezinteresowną służbę – kto poddał swój umysł mnie, obdarzę chwałą 
zarówno w tym materialnym życiu, jak i w duchowym życiu.” To samo mówi też 
Baba – zapewnia, że da nam obie te rzeczy. 
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Dzień 2 – 1 października 2015 

Sesja poranna w domu Ayavoo 

 
Boski dyskurs 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 

Gdy rodzi się dziecko, myśli, że właściwe jest prosić ojca o rzeczy, które ono chce. I 

jest to prawda – obowiązkiem ojca jest zapewnienie tego, co dziecko potrzebuje. Ale 

gdy to samo dziecko dorośnie, a ojciec się zestarzeje, to ojciec ma prawo prosić swoje 

dziecko o to, czego potrzebuje, a obowiązkiem dziecka jest zapewnienie tego ojcu. 

Jeśli ojciec wywiązuje się ze swoich obowiązków względem małego dziecka, na pewno 

będzie miał zaspokojone potrzeby, gdy się zestarzeje. Jeśli rodzice właściwie dbają o 

swoje dzieci, na starość dzieci na pewno o nich zadbają. Tak jak dajecie, tak otrzymu-

jecie. Faktycznie, gdy dajecie, bądźcie pewni, że otrzymacie o wiele więcej, gdyż za 

dawaniem kryje się sekret otrzymywania. 

Na rodzicach spoczywa wielka odpowiedzialność, nie tylko względem ich dzieci, ale 

także względem społeczności i narodu. Gdy na ten świat sprowadzają dziecko, sprowa-

dzają także obywatela tego kraju i kolejną ludzką istotę. Dlatego kluczowo ważne jest 

nie tylko urodzenie dziecka, ale także wychowanie go we właściwy sposób, aby stało 

się dobrym, odpowiedzialnym mieszkańcem kraju. 

Narasimha Murthy pytał: „Co każe mieszkańcom Malezji tak dużo pracować teraz dla 

Swamiego?” Dzieje się tak dlatego, że gdy oni potrzebowali mnie, zrobiłem wszystko, 

czego oni potrzebowali. W potrzebie dawałem im moją miłość i „dobrze ich wychowa-

łem” niczym boski rodzic. Teraz, gdy dorośli, zrozumieli swoją odpowiedzialność i 

wywiązują się z obowiązków wobec mnie – wobec społeczeństwa. 

Obecnie rodzice są bardzo zabiegani. Ojciec jest zajęty, matka jest zajęta – wszyscy są 

bardzo zapracowani. Matki, aby wesprzeć rodzinę i zarobić kilka dodatkowych rupii, 

podejmują się bardzo trudnych prac, w związku z tym oddają swoje dzieci do żłobków i 

przedszkoli, gdzie dziećmi tymi zajmują się inne kobiety. 
 

 

Istnieje tylko jeden cel waszych narodzin  – urzeczywistnienie własnej boskości. 

 

Gdy oddajecie dzieci do takich miejsc i nie opiekujecie się nimi bezpośrednio, gdy one 

dorosną, także oddadzą was do domu starców i także wami będą opiekować się inni. 

Dzieci jedynie prześlą pieniądze do takiego miejsca na wasze utrzymanie i wydatki. O 

ile nie rozwiniecie z dziećmi związku serce-serce, nie otrzymacie też tej miłości, kiedy 
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się zestarzejecie. One nabiorą wdzięczności tylko wtedy, gdy zajmowaliście się nimi 

bezinteresownie i dobrze je wychowaliście. Widzę tutaj pokolenia wielbicieli – są 

dziadkowie, ojcowie, a nawet prawnuki. Tak jak dziadek żył i wychował swojego syna, 

tak syn kroczy w jego ślady. 

Podobnie nie będzie trudności, jeśli staniecie się drodzy Bogu, jeśli pójdziecie w ślady 

Boga. Musicie dopilnować, aby wasze dzieci także tego się nauczyły i by one również 

poszły w wasze ślady. Dzieci widzą i uczą się ze wszystkiego, co rodzice robią. Nie 

wystarczy, że coś mówicie, gdyż dzieci widzą i uczą się z tego, co robicie. One idą w 

wasze ślady. Bardzo ważne jest, aby rodzice wiedli przykładne życie – życie pełne 

miłości i służby. Tylko wtedy dzieci nauczą się i podążą w wasze ślady. 

Einstein był wielkim uczonym. Był bardzo inteligentny, ale brakowało mu zdrowego 

rozsądku. Takimi jest większość wysoko wykształconych ludzi. Mają głęboką wiedzę, 

ale bardzo mało praktycznego czy zdrowego rozsądku. Ten uczony miał ulubioną kot-

kę. Pozwalał jej przebywać ze sobą wszędzie – kotka siedziała koło niego nawet pod-

czas eksperymentów w pracowni. Kotka urodziła kilka kociąt. Ponieważ gdy kotka 

chciała wejść do pracowni, przeszkadzała Einsteinowi w pracy, zrobił jej mały otwór w 

drzwiach, aby mogła sama wchodzić i wychodzić. 

Gdy się okociła, Einstein pomyślał: „Muszę teraz zrobić w drzwiach więcej otworów 

dla kociąt.” Zaczął więc robić mniejsze otwory. Przechodząca żona spytała, co robi, a 

on odpowiedział: „Muszę teraz zrobić więcej otworów, aby kocięta mogły wchodzić i 

wychodzić. Nie chcę ciągle je wpuszczać i wypuszczać, bo to mi przeszkadza w pracy.” 

Żona powiedziała: „Jesteś wielkim naukowcem, ale nie masz za grosz zdrowego roz-

sądku. Nie widzisz tego? Gdy kotka przejdzie przez istniejący otwór, kocięta podążą za 

matką i będą wchodzić i wychodzić przez ten sam otwór. Nie musisz więc robić dodat-

kowych otworów.” 

Istotą tej opowiastki jest to, że dzieci idą za rodzicami wszędzie, gdzie oni chodzą. Jeśli 

rodzice prowadzą dzieci ku Bogu, dzieci także pójdą ku Bogu. Jeśli rodzice prowadzą 

dzieci ku światu, dzieci także pójdą ku światu. 

Zaprawdę, jeśli jutro dzieci nie będą wiodły życia służby i poświęcenia, wina będzie 

leżała po stronie rodziców, którzy nie pokazali im właściwej drogi. Rodzice chcą, żeby 

ich dzieciom dobrze się wiodło, żeby zdobyły dobre stopnie, znalazły dobrą pracę, 

dobrze zarabiały i wszystkiego miały pod dostatkiem. Takie pragnienia same w sobie 

nie są złe. Obowiązkiem rodziców jest dopilnowanie, aby ich dzieci stały się niezależne 

i potrafiły radzić sobie samym, aby miały wykształcenie, wiedzę i sensowną pracę na 

tym świecie, ale najważniejsze jest to, aby podążały ku Bogu.  

Różni ludzie wyrażają różne opinie zależnie od głębi ich rozumienia. Ale spytam was: 

ile z nich wiedzie naprawdę radosne życie? Czy sądzicie, że gromadzenie materialnych 

rzeczy przyniesie im szczęście? Czy osiągną je kupując większy samochód i jeszcze 

większy, budując większy dom i jeszcze większy, stale powiększając rodzinę? To się 

nigdy nie kończy. Im więcej próbujecie osiągnąć, tym mniej stajecie się zadowoleni i 
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całe swoje życie spędzacie na tych próbach uszczęśliwienia siebie, ale nie możecie być 

szczęśliwi. 

Szczęśliwi możecie być tylko wtedy, gdy uszczęśliwiacie innych. Jeśli uszczęśliwicie 

Boga, wszyscy wokół was będą szczęśliwi i wy też będziecie szczęśliwi. Szczęście to 

jedność z Bogiem. Trwałe i prawdziwe szczęście możecie osiągnąć tylko wtedy, gdy 

będziecie wiedli życie w jedności z Bogiem. Inaczej będzie ono niczym gonitwa za 

cieniami – przez chwilę wyda się wam, że uchwyciliście cień, ale w następnej chwili 

wymknie się wam przez palce i znów będziecie nieszczęśliwi, goniąc za kolejnymi 

cieniami. Nie będzie temu końca. 

Jak coś, co jest nierzeczywiste, co nie istnieje, miałoby dać wam prawdziwą czy trwałą 

radość? Jeśli chcecie zjeść wegetariański posiłek w restauracji, musicie pójść do restau-

racji wegetariańskiej. Musicie popatrzyć na szyld na zewnątrz niej i jeśli widnieje tam 

napis „wegetariańska,” możecie wejść i zjeść taki posiłek. Gdy wejdziecie do niewegeta-

riańskiej restauracji i poprosicie o potrawy takie jak idli, dosa czy sambar, kto je wam 

poda? Na pewno ktoś spyta: „Nie widziałeś szyldu na zewnątrz, zanim tu wszedłeś?” 

Świat nosi wielki szyld, mówiący: „Tymczasowy, efemeryczny, przelotny – nie można 

otrzymać tu niczego trwałego.” Jeśli na tym przelotnym świecie zażądacie stałych rze-

czy, oczywiście nie otrzymacie ich. Wiedzcie, że wszystko, co tu widzicie, jest tylko 

chwilowe. Utrzyma się jedynie tak długo jak wasze ciało. Ale wy żyjecie dalej w pa-

mięci ludzi dzięki dobru, jakie im uczyniliście. 

Nawet jeszcze dzisiaj ludzie kochają, wielbią i oddają cześć Sai Babie. Chociaż jest 

fizycznie nieobecny, ale jest obecny w sercach ludzi, którym służył bezinteresownie, 

których kochał bezinteresownie. Cała przelana miłość i bezinteresowność wraca do 

Niego na zasadzie odbicia, reakcji i oddźwięku. 

Bóg nie ma jakiejś szczególnej formy, kształtu, rozmiaru ani innych atrybutów. Jawi się 

wam zgodnie z waszym wyobrażeniem. Jeśli myślicie, że Bóg jest miłością, czujecie 
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nic innego jak tylko miłość. Jeśli myślicie, że Bóg nie jest miłością, nie czujecie miło-

ści. Jaka jest wasza percepcja, taką postać On przyjmuje. 

W czasach Kriszny żył wielki artysta, który był bardzo dumny ze swojej wiedzy i zdol-

ności malowania. Rzucił wszystkim wyzwanie, twierdząc że nikt nie potrafi malować 

lepiej od niego. Aby upuścić mu trochę ego, Kriszna dał mu zadanie. Spytał go: „Czy 

możesz namalować, mnie?” 

Artysta odpowiedział: „Oczywiście, mogą namalować Twój portret.” 

Kriszna powiedział: „Więc przyjdź jutro.” 

Artysta przyszedł ze swoimi kanwami, farbami i pędzlami i zaczął szkicować Krisznę. 

Po wykonaniu podstawowej pracy powiedział: „Pozwól mi pójść do domu – tam skoń-

czę pracę i jutro przyniosę portret.” Kriszna zgodził się. Następnego dnia przyniósł 

rezultat swojej pracy, ale gdy popatrzył na Krisznę, obraz okazał się zupełnie różny od 

Niego. Tego dnia podjął ponownie próbę malowania, ale gdy skończył, malunek znów 

nie pasował do wyglądu Kriszny. Spróbował trzeci raz, ale z podobnym skutkiem. 

Wtedy zrozumiał. Myślał, że potrafi pojąć Pana. Miał takie ego, że myślał, iż wie, jak 

Pan wygląda i że potrafi Go namalować, ale w istocie nic nie wiedział. 

Kolejnego dnia przyszedł i powiedział: „Panie, jestem pewien, że dzisiaj Twój obraz 

będzie Cię odzwierciedlał. Będzie naprawdę taki jak Ty” i pokazał, co przyniósł. Nie 

było kanwy, nie było malunku – było to po prostu lustro. Gdy Kriszna uśmiechnął się, 

Jego odbicie także uśmiechało się, gdy śmiał się, odbicie także śmiało się. W lustrze 

mógł odzwierciedlić prawdziwego Krisznę. 

Wasze serce jest jak lustro. Jeśli jest czyste, możecie rzeczywiście odbijać w nim Boga. 

Każde inne podejście do zrozumienia Boga jest po prostu marnowaniem czasu. Przez 

samo wyśpiewywanie Jego chwały, opisywanie Go, rozmawianie o Nim nigdy nie 

będziecie w stanie uchwycić prawdziwej esencji Boga. Możecie Go zobaczyć tylko 

wtedy, gdy macie czyste serce; wtedy się w nim odbija – wtedy zrozumiecie Go. 

Nieczystością jest wszystko samolubne. Jest jak kurz, który osadza się na lustrze i nie 

pozwala wam widzieć własnego odbicia. Jeśli usuniecie cały kurz samolubnych nieczy-

stości, lustro stanie się czyste. Wycierajcie je do czysta bezinteresownymi czynami; 

usuwajcie kurz samolubstwa, a lustro stanie się błyszczące i czyste i będzie mogło od-

bijać Boga. Wasze życie stanie się pełnym odzwierciedleniem Jego życia. 

Istnieje tylko jeden cel waszych narodzin – urzeczywistnienie waszej boskości. 

Wszystko, co robicie, powinno pomagać wam osiągnąć ten cel, a nie odciągać od tej 

ścieżki. Jeśli chcecie pojechać z Indii do Malezji, musicie kupić bilet do Malezji. Jeśli 

kupicie inny bilet, traficie do innych miejsc, ale nie do Malezji. Jeśli chcecie osiągnąć 

Boga, potrzebujecie tylko jednego biletu – bezinteresownej służby i bezinteresownej 

miłości. Tylko dzięki nim możecie mnie osiągnąć. Mając inne bilety, możecie dotrzeć 

do innych celów, ale mnie nie osiągniecie. 
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Wszyscy ci młodzi ludzie muszą nadal służyć z pokorą, miłością i braterstwem. Nikt 

nie powinien popadać w zarozumiałość, myśląc, że jest liderem, a inni podążają za nim. 

Nie czyńcie takich rozróżnień. 

Możecie myśleć, że wszyscy są różni, ale wszyscy są jednym. Ręka może mieć pięć 

palców, z których jedne są mniejsze od innych, ale gdy wszystkie palce działają razem, 

ręka może wykonać wiele pracy. Gdyby działały osobno, nie mogłyby nic zrobić. Jeden 

palec sam nie zdoła nawet podnieść szklanki. Potrzebujecie współpracy wszystkich 

pięciu. Chociaż mają różne rozmiary i kształty, gdy pracują razem, mogą wykonać 

każdą ilość pracy. 

Niektórzy z tu obecnych są starsi, niektórzy młodsi, niektórzy wiekowi; niektórzy są 

prawnikami, architektami, inżynierami, administratorami – przypominają pięć palców 

ręki. Ręka to ja. Gdy wszystkie pięć palców działa razem, możecie wykonywać moją 

pracę. 

 

Szczęście to jedność z Bogiem. 

Trwałe i prawdziwe szczęście możecie osiągnąć tylko wtedy, 

gdy będziecie wiedli życie w jedności z Bogiem. 
 

 

Nie czyńcie niepotrzebnych różnic – jest to błąd, jaki wszyscy wcześniej robili, na 

czym obecnie traci bardzo wiele mojej pracy. Nie powtarzajcie tych błędów. Jeśli zro-

bicie coś złego nieświadomie, jest to błąd, ale gdy zrobicie to świadomie, jest to prze-

stępstwo. Zaniechajcie popełniania błędów, gdy wiecie, że nie powinniście ich 

popełniać. Każdego traktujcie i szanujcie jak samego Swamiego. 

Wszyscy jesteście nie kimś innym, tylko mną. Myślcie z mojego punktu widzenia, a nie 

z waszego osobistego. Myślcie, co ja oczekiwałbym od was, że zrobicie, że powiecie. 

Nie myślcie z własnego indywidualnego punktu widzenia. 

Gdy słuchacie umysłu, wszyscy otrzymacie różne odpowiedzi zależnie od idei po-

szczególnych osób. Gdy jednak pytania skierujecie do serca, ono zawsze da wam tę 

samą odpowiedź, gdyż serce jest to samo w każdym – w każdej istocie mieszka ta sama 

atma. Przy każdej decyzji zwracajcie uwagę na serce, a nie umysł. 

Pewien bogaty człowiek miał krowy, które były wypasane w dżungli. Razem z jego 

bydłem pasły się krowy ubogiego człowieka, który pilnował wszystkich krów. Pewne-

go dnia byk biednego pasterza i bogatego właściciela zaczęli walczyć ze sobą. Ich dłu-

gie rogi wyrządziły poważne szkody obu bykom, ale w końcu padł byk bogacza. Ubogi 

pasterz bardzo się tym zmartwił. Pomyślał, że gdy zawiadomi o tym bogacza, na pewno 

zostanie ukarany.  

Zebrawszy się na odwagę, wrócił i powiedział do bogacza: „Panie, muszę ci coś po-

wiedzieć.” 
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Właściciel ziemski zachęcił go: „Tak, o co chodzi, mów śmiało.” 

Biedak rzekł: „Panie, dzisiaj twój byk walczył z moim.” 

Bogacz stwierdził: „Co w tym nadzwyczajnego? Nawet ludzie cały czas walczą ze 

sobą, a co dopiero byki. Jest to całkiem naturalne.” 

Biedakowi nieco ulżyło. Nadal zdenerwowany oświadczył: „Twój byk zabił mojego.” 

Bogacz stwierdził: „Co z tego? Każdy, kto się urodzi, musi kiedyś umrzeć. Nie ma to 

znaczenia.” 

Wtedy biedak uświadomił sobie, że popełnił błąd. Powiedział więc: „Przepraszam, z 

nerwów popełniłem błąd – powiedziałem odwrotnie. W rzeczywistości to mój byk zabił 

twojego.” 

Właściciel tego byka zawołał: „Jak twój byk śmiał zabić mojego byka?” Wezwał służą-

cych i kazał wymierzyć biedakowi karę. 

Zatem zależnie od waszych idei i postaw otrzymujecie różne odpowiedzi. Gdy chodziło 

o śmierć byka biedaka, bogacz powiedział: „Śmierć jest naturalna. Nic w tym nadzwy-

czajnego.” Gdy okazało się, że jednak był to byk bogacza, ten natychmiast rozzłościł 

się i ukarał biedaka. 

Gdy słuchacie umysłu, który jest pełen samolubstwa, otrzymacie różne odpowiedzi 

zależne od waszych upodobań i awersji. Gdy słuchacie tylko Boga w swoim wnętrzu, 

On podpowie wam to, co jest właściwe. Zawsze, gdy znajdziecie się w trudnej sytuacji, 

podsunie wam to samo. Gdy pojawią się różne zdania na jakąś sprawę, znajdźcie cichy 

kąt i módlcie się szczerze: „Swami, myślimy różnie w tej szczególnej sprawie. Chciał-

bym znać Twoje zdanie. Powiedz, co chciałbyś, abyśmy zrobili.” Zapewniam was, jeśli 

pomodlicie się szczerze, wszyscy otrzymacie tę samą odpowiedź. Ja nie mogę mówić 

różnych rzeczy. 

W świątyni Śiwy, gdzie znajduje się lingam, wszyscy odwiedzający ją zobaczą tylko 

lingam. Nikt nie zobaczy figury Narajany, Lakszmi czy Durgi. Można tam zobaczyć 

tylko to, co tam jest. 

Podobnie, jeśli szczerze skierujecie swoje pytanie do Mnie w sercu, otrzymacie tę sa-

mą, jedną odpowiedź. Zawsze będzie jedność – jedność myśli, słowa i czynu. 

Podczas pracy pamiętajcie, że wszystko, co jest negatywne, nie jest mną. Żaden ślad 

gniewu, zazdrości lub ego – wszystko, co jest negatywne – nie jest mną. Gdy się poja-

wi, natychmiast zadawajcie sobie pytanie: „Dlaczego pojawiają się we mnie te nega-

tywne emocje? Dlaczego przeżywam te negatywne uczucia?” I przypomnijcie sobie: 

„Dzieje się tak dlatego, że negatywność tkwi we mnie. Stałem się egoistyczny, gdyż 

jest we mnie ego. Tak samo jestem kochający, gdyż miłość znajduje się we mnie.”  

To, co jest tam w środku, będziecie, odzwierciedlać na zewnątrz. W tym zawiera się 

wielka szansa na rozwijanie mojej misji w Malezji. Powinniście uważać się za palce 

mojej ręki. Gdy wszyscy będziecie współpracować, będę mógł wykonywać swoją pracę. 
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Nigdy nie pozwalajcie na wkradanie się negatywnych myśli. Negatywność można wy-

eliminować tylko pozytywnością – musicie myśleć pozytywnie. 

Módlcie się do mnie, proście o wskazówki. O ile wasze serce nie jest przekonane o 

słuszności jakiegokolwiek postępowania, nie podejmujcie działania. Opóźniajcie je – 

nie róbcie niczego w pośpiechu tylko po to, aby zadowolić wasz umysł. 

Zawsze pytajcie Swamiego, co jest właściwe, a ja wam podpowiem, co robić. Ja tylko 

czekam na to, by was prowadzić. Cały czas czekam, aż wrócicie do mnie i będziecie 

pytać, co robić. 

Ponieważ będzie tu założone centrum medyczne i pojawiły się pewne trudności ze 

zdobyciem aparatury, zaraz po powrocie do Indii wyślę wam pięć takich urządzeń, 

abyście mogli uruchomić ośrodek dializy. Inne rzeczy też przyjda. W ciagu miesiąca 

wszystko będzie wyposażone. 

Pociąg, aby ruszyć, potrzebuje lokomotywy. (Odnosząc się do rodziny Ayavoo) Ta 

rodzina jest jak lokomotywa – oni poświęcili wszystko, aby wprawić w ruch ten pociąg 

sewy. Bardzo mnie to cieszy. 

Kto może stwierdzić, kto jest mi bliski, a kto daleki? Można żyć przez czterdzieści lat, 

nie stając się mi bliskim, ale można żyć daleko ode mnie i ani razu mnie nie spotkać, a 

być mi bliskim. 

Kriszna opuścił gopiki (mleczarki) Brindawanu dawno temu i mieszkał bardzo daleko 

od nich. Miał wiele żon, ale ludzie dzisiaj nie mówią o żonach Kriszny. Dzisiaj ludzie 

myślą o Radha-Krisznie. Tylko ta małżonka, Radha, widnieje obok Kriszny, a nie Sa-

tjabhama czy Rukmini. 
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Taka bliskość jest rzadkością. Nie liczy się fizyczna bliskość do Pana – ostatecznie 

tylko bliskość serca może uczynić kogoś nieśmiertelnym. W przyszłości, kiedy wszyst-

kie rozdziały mojej misji zostaną już napisane przez ludzi, wszystkie imiona, wszystkie 

historie, cała wykonana przez was wszystkich praca staną się częścią mojej chwały.  

Gdy w przyszłości ludzie będą czytać opowieści o mnie, tak jak Ramajanę lub Bhaga-

watam, wszyscy będą zalewać się łzami, dowiadując się, że istnieli tacy wielbiciele – 

wielbiciele, którzy tak wiele zrobili bez żadnych oczekiwań, a robiąc to bezinteresow-

nie tylko po to, by mnie zadowolić. Jestem dumny, że mam takich wielbicieli. Bardzo 

cieszy mnie, że wszyscy pracujecie razem. 

Niech będzie to jednym z takich miejsc, gdzie tego rodzaju praca zaczyna się i rozwija. 

W istocie takich miejsc powstanie wiele. Musicie jednak zawsze pamiętać, że wszyst-

kie te różne dzieci zrodziła ta sama matka – jedno mogło urodzić się wcześniej, inne 

później, ale matka żywi taką sama miłość do wszystkich jej dzieci. Wszystkie są jej. 

Miejsc, ludzi i rodzajów sewy może być wiele, ale jest tylko jeden Sai. 

Dalej róbcie to, co dotąd – satsangi są bardzo ważne, gdyż utrzymują was naładowa-

nych energią i właściwie ukierunkowanych. Ludzie powinni spotykać się co miesiąc w 

różnych miejscach, aby stwarzać szanse wszystkim. 

Zaczynajcie pracę powoli. Błogosławię cały ten zespół, aby odniósł ogromny sukces. 

Dopóki będziecie bezinteresowni, nic nie może zatrzymać mojej pracy. Żadna siła na 

ziemi nie jest w stanie zatrzymać mojej pracy. Może ją zatrzymać tylko samolubstwo – 

nic innego. Bądźcie więc bezinteresowni; róbcie wszystko bez oczekiwań. Za każdym 

razem, gdy przyjdzie negatywne uczucie lub emocja, bądźcie czujni: natychmiast przy-

pomnijcie sobie o swojej prawdziwej naturze, którą jest miłość, i odrzućcie to, co nie 

jest wami. 

Pracujcie razem w jedności; w stosunku do każdego bądźcie życzliwi i współczujący i 

rzeczywiście odzwierciedlajcie mnie w czystym lustrze waszego serca. To jutro będzie 

widział świat. 
 
 

Po dyskursie dzieci i młodzież z Sai Ananda wręczyli Swamiemu wykonane przez siebie 

kartki i prezenty. Przed rozejściem się wszyscy uczestnicy spożyli zdrowy posiłek. 
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Dzień 2 – 1 października 2015 

Sesja wieczorna w aśramie Sai Ananda 

 
Wyjątki z wystąpienia Isaaca Tigretta 

Czas, w którym żyjemy, jest nadzwyczajny – maja jest 
bardzo intensywna! Jest to kali-juga – najciemniejszy 
wiek przed świtem. Jest tak intensywna, że nikt nie po-
trafi podążać swoją ścieżką. Jesteśmy bardzo zajęci sobą; 
nie potrafimy nawet skupić się. Wszędzie, gdzie jesteś-
my, doznajemy wielkiego pobudzenia pięciu zmysłów. 

Ale jest to piękny czas na inkarnowanie się, gdyż jedna 
osoba może zmienić wiele innych. Pozytywna, bezintere-
sowna energia jednego człowieka może zmienić wielu. 
Swami dał nam przykład świecy – wniesiona do ciemne-
go pokoju, oświeci całe pomieszczenie. 

Wśród nas są tacy, którzy chcą wierzyć, nie wierzą, nie 
mogą wierzyć lub wierzą. Wkrótce rozejdziemy się. Co z 
sobą zaniesiecie do rodziny, sąsiadów, pracy?  

 

Wyjątki z wystąpienia Śri C. Sreenivasa 

Nie jest ważne, co wiecie, co mówicie, a nawet w co wierzy-
cie. Liczy się to, co możecie zrobić w danym czasie. 

W życiu nie ma niczego innego. Możecie mieć stopień dok-
tora i inne tytuły naukowe, mieć rozległą wiedzę i wiele ro-
zumieć.  Ale to wszystko nic nie znaczy, jeśli tych ton wiedzy 
i wiary nie przełożycie na uncję sensownego działania. 

Na przykład, dzisiaj rano Swami powiedział: „Obejrzałem 
twoją salę, Ayavoo.” Ayavoo wyznał, że chciałby zainstalo-
wać aparaturę do dializy, a Swami stwierdził: „Jeden akt 
służebny dla mnie sprawił, że urządzę centrum dializy, za-
pewniając bezpłatną opiekę każdemu pacjentowi z Malezji.” 

Swami nie dba o wystąpienia z trybun. Zależy Mu na praw-
dziwym, sensownym działaniu, gdyż cierpi w cierpiących. 
Jest jednym z nimi. 
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Wyjątki z wystąpienia Śri B.N. Narasimha Murthy’ego 

 
Czy był ktokolwiek, kto nawet po porzuceniu fizycznego 

ciała nadal obsypywał swoją miłością i współczuciem 

wszystkich? Prześwietlenie rentgenowskie albo ultra-

dźwiękami, tomografia komputerowa lub jakaś inna 

aparatura może wykazać coś złamanego lub naruszone-

go w naszym ciele, ale tyko miłość i współczucie Swa-

miego widzi złamane serce. 

W czasach współczesnych, kiedy tę planetę zamieszkuje 

maksymalna liczba ludzi, jest też maksimum złamanych 

serc – tak u ludzi ubogich, jak i bogatych. Naprawia je 

moc miłości i współczucia Swamiego. 

To, że wcześniej miał On fizyczne ciało, a teraz go nie ma, dla Niego nie ma zna-

czenia. I nie powinno mieć znaczenia dla nas, Jego wielbicieli. Skoro wielbimy 

Go jako Boga, nie powinniśmy oddawać czci Jemu jako ludzkiemu ciału. Dla nas 

nie powinno to mieć znaczenia, gdyż nie ma żadnego znaczenia dla Niego. 

Obojętnie czy są to potrzebujące dializy dzieci z ubogich rodzin w Malezji, czy 

podobne dzieci potrzebujące wykształcenia w Indiach, czy dzieci w Nigerii, które 

wymagają operacji serca, Swami reaguje, gdyż jest On boskim ojcem, jest boską 

matką. 
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Dzień 2 – 1 października 2015 

Sesja wieczorna w aśramie  Sai Ananda 

 
Boski dyskurs 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 

„Nie mieszkam w Wajkuncie, ani w sercach joginów. Tam, gdzie moi wielbiciele śpie-

wają o mojej chwale lub recytują moje imię, tam zamieszkuję.” (Wiersz sanskrycki) 

 

Ucieleśnienia Boskiej miłości!  

Kiedyś Pan Narajana spytał wielkiego mędrca Naradę: „Podróżowałeś po wszystkich 

trzech światach. Co w nich uważasz za największe, jakie oglądałeś?” 

Mędrzec odpowiedział: „Największą rzeczą jest ziemia. Jest rozległa i rodzi z siebie 

wszystkich mieszkańców, daje im życie i podtrzymuje je, dlatego nazywa się ją Matką 

Ziemią. Dlatego też ziemia, na której ludzie mieszkają, dająca im pożywienie i życie, 

jest największa.” 

Następnie Pan spytał: „Tak, ale ziemia jest tylko małą częścią globu ziemskiego. Oce-

any są większe niż lądy – trzy czwarte ziemi pokrywa woda. Zatem ocean jest większy 

niż ląd na ziemi, nieprawdaż? Czy więc ocean nie jest większy od ziemi? Ponadto mę-

drzec Agastja wypił całą wodę wszystkich oceanów. Zatem, czy nie jest faktem, że 

mędrzec Agastja musi być większy od oceanu?” 

Narada odrzekł: „Tak, Panie. Mędrzec Agastja jest większy od oceanu.” 

Pan pytał dalej: „Mędrzec Agastja jest tylko gwiazdą na rozległym niebie, więc niebo 

jest większe od mędrca Agastji, nieprawdaż?” 

Mędrzec Narada przyznał: „Tak, Panie. Niebo jest większe od mędrca Agastji.” 

Pan kontynuował pytanie: „Gdy zstąpiłem jako awatar Wamana (Karzeł) objąłem całe 

niebo jednym krokiem, czy więc nie jestem większy niż niebo?” 

Mędrzec zgodził się: „Tak, Panie. Jesteś większy od nieba.” 

Na to Pan powiedział: „Jednakże ja mieszkam w sercach moich wielbicieli. Tańczyłem, 

aby u wielbicielek wyprosić szklankę maślanki. Czy więc moi wielbiciele nie są więksi 

ode mnie?” 

Mędrzec Narada odpowiedział: „Tak, Panie. Twoi wielbiciele są więksi od Ciebie.” 

Wielbiciele Pana są faktycznie więksi od samego Pana, gdyż Pan mieszka w ich ser-

cach. Wszędzie, gdzie jest oddanie – czysta miłość do Pana – tam Pan mieszka. 
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Nie istnieje nic większego od serc wielbicieli. Serce, które jest czyste, pełne oddania i 

bezinteresownej miłości, jest prawdziwym domem Pana. 

Zgromadziło się tutaj wielu wielbicieli. Oni mogą nazywać siebie wielbicielami, ale 

gdy uczeń chodzi do szkoły, przygotuje sobie sam arkusz z pytaniami egzaminacyjny-

mi, napisze do nich odpowiedzi, oceni je i wystawi pozytywną ocenę, mówiąc: „Zda-

łem,” nikt nie uzna takiego świadectwa. 

To nauczyciel musi przygotować pytania, uczeń na nie odpowiedzieć, a nauczyciel 

poprawić je i ocenić. Tak wystawione oceny są prawdziwym odzwierciedleniem umie-

jętności ucznia. 

Podobnie nie wystarczy, że po prostu nazwiecie się „wielbicielami.” To Pan musi móc 

nazwać was swoimi wielbicielami – tak jak nauczyciel, który musi wystawić oceny. 

Czego Pan oczekuje od swoich wielbicieli? Nie oczekuje, że będą znali całą historię 

życia Pana lub że opowiedzą innym, czego Pan dokonał, co może zrobić lub co zrobi. 

Niezależnie czy to powiecie, czy nie, chwale Pana nigdy nic nie ubędzie. 

On oczekuje od swoich wielbicieli jedynie czystej miłości. Gdy miłość jest czysta, Bóg 

sam zostanie do was przyciągnięty – nie musicie Go szukać, gdyż On was odszuka. 

W Indiach jest świątynia Pandurangi Witthali. W pewnej odległości od tego miejsca żył 

chłopiec imieniem Pundarika, który bezinteresownie służył swoim rodzicom jako ucie-

leśnieniom Boga. Nasze święte pisma mówią: „Matka jest Bogiem, ojciec jest Bo-

giem.” On służył rodzicom z głębokim oddaniem, wierząc, że służy samemu Panu w 

postaci matki i ojca. Pan był bardzo zadowolony z jego oddania. 
 

 

Tam, gdzie jest prawdziwa miłość i prawdziwa służba, tam Pan sie przejawia.  

Nie ma potrzeby wzywania Go – On przychodzi sam 

 

Ludzie z tamtych okolic chodzili na pielgrzymki do Pandharpuru, gdzie znajduje się 

światynia Witthali i Jego małżonki Rakhumai. Mały chłopiec Pundarika pomyślał: 

„Byłoby dobrze, gdybym mógł odwiedzić tę świątynię i dostąpić darśanu Pana.” 

Ale patrząc na swoich rodziców, którzy wymagali jego opieki, postanowił: „Pan miesz-

ka w mojej matce, Pan mieszka w moim ojcu – będę służył im. Na pewno moja służba 

dotrze do Pandurangi Witthali w świątyni.” 

Wszyscy wielbiciele udali się na pielgrzymkę do Pandharpuru, śpiewając po drodze o 

chwale Pana. Ale ten chłopiec pozostał w domu i dalej służył swoim rodzicom. Podczas 

gdy masował stopy rodzicom i przygotowując ich do snu, usłyszał pukanie do drzwi. 

Spytał: „Kto tam? Służę moim rodzicom. Nie mogę podejść i cię przyjąć.” Z zewnątrz 

przyszła odpowiedź: „Jestem Pandharpur Natha, Pan Pandharpuru. Jestem Witthala i 

przyszedłem spotkać się z tobą, ponieważ ty nie mogłeś przyjść do mnie.” 
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Chłopiec stwierdził: „Poczekaj na zewnątrz, aż skończę pomagać rodzicom, wtedy 

wyjdę do Ciebie.” Rzucił Mu cegłę i dodał: „Stań na tej cegle i czekaj na mnie. Przyjdę 

za chwilę.” Pan czekał. Gdy pójdziecie do tej świątyni, zobaczycie, że do dzisiaj figura 

Pana ciągle czeka na prawdziwego wielbiciela, aby przyszedł i z Nim się spotkał. 

Ja też czekałem przez całe życie – i wiele żyć – na moich prawdziwych wielbicieli. 

Nikt nie musi mi mówić, gdzie jest prawdziwy wielbiciel – znajdę go, gdyż mieszkam 

nie gdzie indziej jak w sercu takiego wielbiciela. Mówię to nie po to, żeby publicznie 

kogokolwiek chwalić, ale chcę wam powiedzieć, że wcześniej do Malezji zapraszało 

mnie wielu ludzi. Prawda jest taka, że większość tych zaproszeń było sposobem dla 

kogoś pokazania swojej wyższości nad kimś innym. Jedna osoba myślała: „Sai Baba 

przyjedzie do Malezji tylko wtedy, gdy ja Go zaproszę.” Inna mówiła: „Nie, przyjedzie 

tylko na moje zaproszenie, gdyż jestem Mu droższy.” 

Mając takie postawy, wielu próbowało sprowa-

dzić mnie tutaj, ale ani mi się śniło, abym przy-

był. Jednak teraz to ja bez zapraszania 

powiedziałem: „Chcę udać się do Malezji. Chcę 

pójść do Sai Ananda. Chcę pobłogosławić Me-

dical Centre.” 

Tam, gdzie jest prawdziwa miłość i prawdziwa 

służba, tam Pan się przejawia. Nie ma potrzeby 

wzywania Go – On przychodzi sam. 

Wielu wielbicieli w Malezji wyświadcza wielką 

przysługę Swamiemu, służąc swoim bliźnim, 

braciom i siostrom. Wchodzicie na podium i 

wołacie: „Drodzy bracia i siostry, drodzy bracia 

i siostry,” ale czy tak naprawdę myślicie? Gdy 

naprawdę czujecie, że wszyscy są waszymi 

braćmi i siostrami, czy wasze serca nie powin-

ny czuć bólu, gdy widzicie ich cierpienie? Jeśli 

rzeczywiście wierzycie, że wszyscy są moimi 

dziećmi, czy wasze serca nie powinny krwawić 

na widok ich bólu? 

Hrid (serce) + daja (współczucie) = hridaja; miejscem współczucia jest serce. Pan 

mieszka w sercu, które naprawdę jest pełne współczucia. 

Gdy przybyłem do Malezji, spytałem, gdzie mamy zamieszkać. On (brat Ayavoo) po-

wiedział: „Swami, nasz dom jest gotowy. Przyjdź i zamieszkaj tam.” Dzisiaj zabrałem 

ich wszystkich i pokazałem im pokój, który on zachował dla mnie. Kiedyś był to jego 

pokój, ale on całkowicie go zmienił i dał mi, gdy poprzednim razem tu byłem. Kiedy 

wyjeżdżaliśmy, powiedziałem mu: „Teraz używaj go – jest to twój pokój. Weź go jako 

błogosławieństwo i korzystaj z niego.” Ale on nigdy już go nie używał. Zatrzymał go 

dla mnie jako stałe moje miejsce zamieszkania. Bywam w domach niektórych ludzi, 

gdzie nie mają miejsca nawet na krzesło dla mnie. Myślą, że zajęłoby ono zbyt wiele 
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miejsca w ich domach. Ale jest ktoś, kto zostawia dla mnie cały swój pokój i śpi gdzie 

indziej. Czy nie powinienem odwiedzać domu kogoś takiego? Nikt nie musi mnie za-

praszać – przybiegnę do takiego człowieka. 

Gdy gopiki użalały się: „O, Kriszno, nasze serca usychają, napełnij je swoją miłością. 

Ześlij ulewę miłości, rzeki miłości, zasiej nasiona miłości i niech z nich wyrosną drze-

wa miłości,” Kriszna przybiegł do nich z daleka, gdyż ich oddanie było tak potężne, że 

nie pozwalało Mu pozostawać z dala od nich. Gopiki były gotowe zrobić wszystko dla 

Pana i dlatego, chociaż były daleko od Niego, były Mu bliższe niż Jego własne żony.  

Kriszna postanowił odegrać mały dramat tylko po to, aby pokazać oddanie gopik, o 

które Jego żony zaczęły być zazdrosne. Powiedział: „Strasznie boli mnie głowa – żadne 

lekarstwo na to nie pomoże. Ból odejdzie tylko wtedy, gdy na głowę zostanie zaapli-

kowany pył ze stóp moich wielbicieli.” Spytał swoją żonę Satjabhamę: „Czy dasz mi 

trochę pyłu ze swoich stóp, abym mógł go nałożyć sobie na głowę? Wyleczę się z bólu 

głowy tylko pyłem ze stóp prawdziwego wielbiciela.” 

Satjabhama zmartwiła się, myśląc: „Nie wiem, czy jestem prawdziwą wielbicielką 

Kriszny. Ciągle  domagałam się od Niego tego i owego, tak jak zwykle żony czynią. 

Nie jestem tu po to, by służyć Jemu – chcę, aby Kriszna cały czas opiekował się mną. 

Nie sądzę, że jestem wielbicielką – gdy nałożę Mu swój pył, on Mu nie pomoże na ból 

głowy, a jedynie świat się dowie, że nie jestem wielbicielką! Lepiej będę trzymała się z 

dala.”  

Do Kriszny powiedziała: „Panie, jak żona może nakładać pył ze swoich stóp na głowę 

męża? Proszę, oszczędź mi tego grzechu!” 

Kriszna, trzymając się rękami za głowę poszedł do Rukmini i spytał: „Czy dasz mi pył 

ze swoich stóp?” 

Rukmini odpowiedziała: „Czy chcesz, żebym poszła do piekła za popełnienie takiego 

grzechu? Nie, nie. Nie mogę tego zrobić.” 

Kriszna poszedł do Uddhawy i polecił: „Pojedź do Brindawanu i powiedz gopikom, że 

Krisznę strasznie boli głowa i że jedynym na to lekarstwem jest pył ze stóp Jego wiel-

bicieli.” 

Uddhawa pojechał do Brindawanu. Widząc rydwan Kriszny, wszystkie gopiki przybie-

gły, myśląc, że On sam przyjechał. Dowiedziały się jednak, że Kriszna bardzo cierpi, 

co bardzo je zasmuciło. Gopiki miały tak proste serca, że gdy Uddhawa powiedział im, 

iż pomóc Mu może pył ze stóp Jego wielbicieli, nie zastanawiały się, czy są prawdzi-

wymi wielbicielkami, czy nie, ani czy zrobienie czegoś takiego jest grzechem, czy 

zasługą. Dla nich cierpienie Kriszny było najnieznośniejszą rzeczą. Wytarzały się w 

kurzu ulic Brindawanu, strzepały zebrany pył w kawałek tkaniny i wręczyły Uddhawie, 

aby ten zawiózł go Panu Krisznie.  

Uddhawa był zaskoczony tym, że one nawet o nic nie pytały, ani nie zastanawiały się, 

czy będzie to zasługa, czy grzech. Chciały tylko, aby Kriszna był szczęśliwy i z żadne-

go powodu nie cierpiał. Zdał sobie sprawę z oddania gopik i wrócił z pyłem z ich stóp. 



36 

 

 

 

Prawdę mówiąc, ból i trudności mnie samego nie dotykają, ale gdy matka widzi cier-

pienie swoich dzieci, ona też cierpi. Gdy matka widzi swoje dzieci głodne, sama czuje 

skurcze żołądka. Nie spocznie, dopóki ich nie uleczy, nie nakarmi bądź nie rozwiąże 

ich problemu. 

Wszyscy są moi. Nie jest to tylko takie stwierdzenie – ja to czuję. Wszędzie – w Male-

zji, Indiach, Ameryce czy Australii – wszyscy ludzie są moimi dziećmi. Jestem obecny 

w każdym z nich i gdy ktokolwiek cierpi, ja też cierpię. Gdy ktokolwiek raduje się, ja 

też się raduję. Zatem, gdy pomagacie komukolwiek, aby ulżyć mu w cierpieniu, na-

prawdę niesiecie mi ulgę, a gdy sprawiacie komuś radość, naprawdę sprawiacie mi 

radość. 

Moi wielbiciele niestrudzenie starają się pomagać ludziom tutaj w Malezji i jest to 

jedyny powód, dla którego tu przybyłem, zabierając ze sobą na to spotkanie z wami 

wszystkich tych zapracowanych ludzi – nie po to, abyście wy uczyli się od nich, ale aby 

oni uczyli się od was. 

Dopilnuję, żeby cały ten wasz wysiłek włożony w zbudowanie tego centrum znalazł 

spełnienie nie tylko w postaci dializ, ale także badań dzieci i pomocy dla dorosłych. 

Wszystko przyjdzie po kolei. Już widziałem dom dla seniorów powstający z drugiej 

strony drogi. Jestem pewien, że gdy przybędę tu następnym razem, będzie on gotowy. 

Cały ten obszar stanie się czysty i święty. 

Gdy Rama decydował się na budowanie mostu przez ocean, nie miał do pomocy praw-

ników, lekarzy, inżynierów ani biznesmenów. Zbudowanie mostu na lądzie jest już 

poważnym zadaniem; budowanie go przez ocean jest prawie niemożliwe. Ale kto uwie-

rzył w sankalpę (wolę) Ramy? Małpy o czystym sercu. One mówiły: „Skoro Pan po-

stanowił zbudować ten most, na pewno tak się stanie.” 
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Ale one nie usiadły i nie czekały, aż Pan uczyni cud. Natychmiast pytały: „Panie, po-

wiedz, co chcesz, żebyśmy robiły, aby dokonało się to, czego chcesz?” 

Pan Rama odpowiedział: „Rzucajcie skały i głazy do oceanu, a ja zapewnię, że most 

powstanie.” Małpy nie wahały się ani chwili; nie mówiły: „Ale nie ma żadnych projek-

tów, nie ma tu inżyniera, nie ma kierownika. Czy taki most utrzyma się?” 

Mówiły natomiast: „Pan tak powiedział, więc bierzmy się do roboty.” Małpy miały 

wiarę większą niż ludzie. Wrzucane przez nie głazy utworzyły most, po którym Rama 

przeszedł. Małpy przynajmniej miały dość sił, by to robić, ale nawet wiewiórka, widząc 

jak się wysilały, by pomóc Panu Ramie, nie usiedziała cicho. Skoczyła do oceanu, 

zmoczyła się, następnie wytarzała w piasku i zaczęła strząsać piasek, zapełniając szpary 

między głazami, aby Rama i Jego armia nie ranili sobie stóp przy chodzeniu po moście. 

Zwierzęta reagowały, widząc cierpienie Pana, Jego pragnienie. Czy ludzie nie powinni 

też tak postępować? Ci, którzy widzą, jak wszystko to się rozwija, a mimo to siedzą 

wygodnie w domach i nic w tej sprawie nie robią, stoją niżej od zwierząt. Gdybyście 

mieli serca choćby takie jak te małpy i wiewiórki, niewątpliwie chętnie zgłosilibyście 

się i podjęlibyście moją misję jako własną misję życia. 

Wielbiciel nie może milczeć, gdy Pan cierpi. Zrobi coś bez proszenia – w taki sposób 

wyraża się oddanie. Nie wystarczy tylko namasankirtana (recytowanie boskich imion) i 

nagarasankirtana (recytacja w procesji), nie wystarczą konferencje i wykłady o du-

chowości. Prawdziwa duchowość to służenie każdemu, z kim się spotykacie, a kto jest w 

potrzebie. Jeśli widzi się cierpiących ludzi i przymyka się na nie oko, nie jest to oddanie. 

Wielbiciel reaguje na ból i cierpienie innych. Hasło „Kochaj wszystkich, służ wszyst-

kim” nie powinno pozostawać tylko sloganem, który pokazujecie w alejach po całym 

mieście. Powinno stać się częścią waszego codziennego życia w każdej możliwej po-

staci. 

Oddanie musi wyrażać się przez życzliwe serce lub modlitwę, przez słowo pocieszenia 

i współczucie i przez konstruktywną pomoc. Zaprawdę Pan mieszka w sercach takich 

ludzi. 

Sprowadziły mnie tutaj modlitwy, dobre czyny i bezinteresowna miłość was wszyst-

kich. Tam, gdzie są drzewa, są też chmury i deszcze. Tam, gdzie są wielbiciele o czys-

tych sercach, tam Bóg stwarza i przejawia się i sam jest do nich przyciągany. 

Jestem szczęśliwy, widząc odważnie prowadzoną tutaj bezinteresowną sewę. Wszyst-

kim wam udzielam mojego błogosławieństwa, abyście w każdy możliwy sposób mogli 

uczestniczyć i rozwijać aśram Sai Ananda w celu rozszerzania służby. 

Srineevasowi nadmieniłem: „On (brat Ayavoo) zaciągnął pożyczki na zbudowanie tego 

miejsca, ale nie mógł zdobyć pieniędzy na zakup wyposażenia. Czy możemy pomóc?” 

Sreenivas natychmiast odrzekł: „Swami, jak najbardziej. Zaraz przedyskutuję to z nim i 

zrobię wszystko, co trzeba, aby zostało to bezzwłocznie załatwione.” 

Tacy ludzie dla mnie pracują, dlatego pewien siebie podejmuję kolejne prace. Tam, 

gdzie jest zarówno wola Boga , jak i wysiłek wielbicieli, tam dzieją się cuda. Powiem 
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więcej: jest to zaledwie początek tego, co się rozwinie w przyszłości, przynosząc chwa-

łę mojej misji. 
 

 
 

 

Wielbiciel: Swami, to nie jest pytanie. Jest to tylko wyrażenie mojej miłości w związku 

z tym, co się działo. 

Mojej siostrze postawiono diagnozę raka i poradzono, by pojechała do Puttaparthi. Na 

darśanie siedziała w tylnych rzędach, gdy nagle inni wielbiciele przeprowadzili ją na 

sam przód. Była zbyt nieśmiała, aby rozmawiać z Tobą, ale gdy przechodziłeś po żeń-

skiej stronie, kobieta siedząca obok niej zawołała do Ciebie: „Swami, ta pani ma raka,” 

a Ty łaskawie odpowiedziałeś: „Rak? Rak jest odwołany.” 

Dziękuję Ci, Swami. Ona po 20 latach ciągle żyje i ma się dobrze. 

U żony mojego brata też wykryto raka. Pewien wielbiciel niespodziewanie zadzwonił 

do mojego brata i powiedział: „Czy chcesz pojechać do Puttaparthi?” On nie wierzył w 

Swamiego. Odpowiedział: „Ale nie mam biletu.” Ów pochodzący z Mumbaju wielbi-

ciel stwierdził: „To nie problem, pojedźmy.” Wszyscy pojechali. Następnego dnia rano 

w pokoju interview mój brat chciał powiedzieć Ci, że jego żona ma raka, ale nie ośmie-

lił się otworzyć ust. Zabrakło mu odwagi, aby Ci to powiedzieć. Ty jednak po prostu 

zmaterializowałeś wibhuti, a on otrzymał odpowiedź bez słów. Gdy wrócił do Mumba-

ju i przebadano jego żonę, lekarz powiedział: „Twoja żona nie ma raka.” Po tym żyła 

jeszcze dwa lata, a potem Swami zabrał ją z powrotem do siebie. 

Trzeci przypadek miał miejsce w 2000 r. Moja żona miała wypadek i znalazła się w 

szpitalu. Leżała w śpiączce przez 18 dni. Indulal Shah zawiózł do Ciebie list, w którym 
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była wiadomość, że żona koordynatora WWL (wychowania w wartościach ludzkich) 

miała wypadek, i prośba o Twoje błogosławieństwo. Z jakiegoś powodu, Swami, ona z 

tego nie wyszła i połączyła się z Tobą. Moje dzieci były bardzo na mnie złe. Pytały: 

„Zawsze mówisz ‘Swami, Swami, Swami!’ Co Swami zrobił dla naszej matki? Dlacze-

go ją zabrał? Mamy tylko 14, 15 i 20 lat. Jak mamy teraz zająć się wszystkim?” 

Swami, pojechaliśmy wszyscy do Brindawanu. Gdy w duchu modliłem się, Ty podsze-

dłeś do mnie i powiedziałeś: „Jutro spotkamy się,” ale „jutro” musiałeś wyjechać do 

Puttaparthi. 

Tego wieczora, gdy siedziałam na darśanie, usłyszałem Ciebie. Powiedziałeś: „Kto dał 

ci żonę?” 

„Ty, Swami. Ty dałeś.” 

„Co z tego, że zabrałem z powrotem to, co dałem? Czy było to twoje? Twoje życie z 

nią miało trwać tylko tyle czasu – tyle ci dałem. Czas minął, więc nie ma problemu.” 

Ja odrzekłem: „Swami, nie chodzi o mnie – dzieci martwią się bardziej.” 

Wtedy Ty powiedziałeś: „Jestem ich matką i ojcem. Zadbam o wszystko.” 

Gdy córka miała 25 lat, przyjechałem do Ciebie podczas święta Guru Purnima. Ofiaro-

wałem Ci różę i powiedziałem: „Drogi Swami, moja córka jest wciąż niezamężna,” a 

Ty odpowiedziałeś: „Żaden problem.” 

Po miesiącu córka zaręczyła się i po następnym miesiącu wyszła za mąż. W taki sposób 

zajmowałeś się problemami. 

Ponadto mój syn też nie był zbyt szczęśliwy. Pomyślałem więc: „Swami, skoro teraz 

mam czas na prowadzenie sewy, mój syn też powinien się ustatkować.” 

Ty w swojej dobroci rozwiązałeś mój problem, gdyż on również ożenił się. Moje życie 

jest teraz uporządkowane i jestem tu tylko dla Ciebie, Swami. Zrobię wszystko, co 

powiesz. Dziękuje, Swami. 

 

Swami: Bardzo się cieszę. Mówiłeś o wszystkim, ale nie o swoich interesach, które 

ledwo ciągniesz. Poza tym miałeś wiele problemów, z których musiałem cię wyciągać. 

Teraz twój syn przechodzi to samo szaleństwo. 

Bądź zadowolony z tego, co masz – jest to więcej niż trzeba. Nie porównuj swojego 

życia z innymi, unieszczęśliwiając się wyimaginowanymi sprawami. Służ. Wiele trzeba 

zrobić w edukacji. Weź się za to i działaj! 

To mnie bardzo ucieszy. 
 
 

Po dyskursie Swamiego młodzież przedstawiła Mu inscenizację zatytułowaną „The 

Power of Namasmarana” (Potęga namasmarany). 
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BIBLIOTEKA ONLINE I SUBSKRYPCJA NA BROSZURY 

Z ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY BHAGAWANA BABY 

Boskie broszury opisujące zagraniczne podróże Bhagawana Baby są 

zamieszczane w bibliotece online. Aby je obejrzeć lub pobrać, albo zapisać się na 

otrzymywanie nowych broszur zaraz gdy staną się dostępne, prosimy odwiedzić 

stronę: www.saiprakashana.online. 
 
 
 

NOTA REDAKCJI 
 

Poszukujemy chętnych do transkrypcji zapisów audio, tłumaczy i korektorów 

boskich dyskursów Bhagawana we wszystkich językach. Więcej informacji można 

uzyskać pod adresem: bhagawanspeaks@gmail.com. 
 

 

POLSKA STRONA PRAKASHANA 

Polskie tłumaczenia książek z serii Uwaća i treści związane z misją Bhagawana 
w Subtelnym Ciele są obecnie dostępne na polskiej stronie Prakashana Internatio-
nal: www.saiprakashana.com/pl. 

 
 
 
 
 

http://www.saiprakashana.online./
mailto:bhagawanspeaks@gmail.com

