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Wstęp – 26 marca 2018 

 
W drodze do Dubaju w dniu 26 marca 2018 r. Bhagawanowi 

towarzyszyło, oprócz zwykłej asysty, 14 z pierwszych absolwentów 

Sri Sathya Sai Centre for Human Excellence w Muddenahalli. Byli oni 

szczególnie wdzięczni Panu, gdyż na to turnée Swami zapewnił im 

wszystko, od ubrań do toreb podróżnych. 

Po przybyciu Swami najpierw udał 

się do Aasthaa, domu Śri Vishala i Śmt. 

Poojy Chhabriów. Wieczorem zorgani-

zowano satsang, na który przyszło 100 

wielbicieli. Po kilku pieśniach nabożnych 

Riddhi Chabria, córka gospodarzy przy-

witała Swamiego i zebranych. Następnie 

Swami dał znak Śri Vishalowi, aby też 

powiedział kilka słów, ale jego słowa 

ustąpiły łzom wdzięczności za boską 

obecność Swamiego w jego domu. 

Potem wystąpili: legendarny gracz w 

krykieta Śri Sunil Gavaskar, Śri C. 

Sreenivas i Śri B.N. Narasimha Murthy. Na koniec Bhagawan wygło-

sił boski dyskurs i odprawiono arati. 

Następnego dnia rano Swami pobłogosławił kilka rodzin au-

diencjami, a bezpośrednio przed arati podczas recytacji wedyjskich 

mantr rodzinny kapłan Chhabriów przeprowadził paduka pudźę. Po 

szczodrym pobłogosławieniu tej rodziny i wielbicieli Bhagawan udał 

się do Sai Hridayam, domu Śri Madana i Śmt. Shobhny Guptów. 

 



5 

 

 

 

 

 

26 marca 2018 

Sesja wieczorna w domu Chhabriów 

Wyjątki z wystąpień 

 
Śri C. Sreenivas 

Sunil Gavaskar powiedział, że grał w krykieta, aby zarobić na 
życie, ale jestem pewien, że wielu z nas, szczególnie młodych, wi-
działo w nim uosobienie samego życia. 

Przebywając w obecności Swa-
miego uczymy się wielu rzeczy. W tym 
przypadku chodzi o skupienie. Skupie-
nie na wszystkim, co robimy w życiu 
zbliża nas do sukcesu. (Odnosząc się 
do Śri Sunila Gavaskara) Moglibyście 
wsadzić tego dżentelmena do zatło-
czonego pociągu z Mumbai, ale gdy-
byście dali mu do czytania książkę, 
czytałby ją tak, jak gdyby znajdował 
się w środku lasu. Ze Swamim było 
podobnie. Gdziekolwiek się udawał, 
zawsze był skupiony na wielbicielach. 
Od rana do wieczora żył dla naszych 
cierpień, naszych potrzeb, naszych 
problemów, naszych wyzwań. Jego 
skupienie na tym było bardzo ścisłe. 

Życie tego dżentelmena było przepełnione zdyscyplinowaniem, 
które jest kardynalną cnotą. Wszystkie powodzenia w naszym życiu 
osiągnięte świadomie lub nieświadomie wynikają z dyscypliny. Także 
dla Swamiego nigdy nie było niedzieli czy święta – nigdy nie brał 
wolnego dnia. 

Miałem szczęście organizować z Sunilem mecz krykieta w Put-
taparthi. Przygotowując teren gry, musieliśmy wkopać bramkę. 
Przed kopaniem on najpierw zrobił coś, co jest żywotnie ważne w 
życiu. Oddał cześć: zdjął obuwie, ukląkł i czołem dotknął Matki Zie-
mi. Gdy w życiu okazujecie szacunek, wszystko staje się bardzo 
piękne i boskie – w osobie stojącej przed wami widzicie Boga. 

Zatem w życiu Swamiego, a także tego dżentelmena, widzimy 
cnoty skupienia, dyscypliny i szacunku, które wiodą do wszelakich 
sukcesów. 
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Śri B.N. Narasimha Murthy 

Sunil Gavaskar zadał bardzo stosowne pytanie dotyczące nie 

tylko gry w krykieta, ale także gry życia i szczęścia na świecie. Dla-

czego człowiek popełnia błędy? Dlaczego ktokolwiek się myli? Baba 

dał na nie odpowiedź. 

W życiu człowieka istnieją trzy fundamentalne rzeczy. Są one 

także ważne, jeśli chcemy wieść na tym świecie życie szczęśliwe i 

pełne harmonii. Na pytanie Sunil-dźi odpowiedział bardzo prosto: 

Dajwa priti, papa bhiti, sangha niti (miłość do Boga, strach przed 

grzechem i moralność w społeczeństwie). 

Miłość do Boga jest bardzo ważna, jeśli nie chcemy zrobić ni-

czego złego bądź naruszyć ludzkiej godności. Bez miłości do Boga 

nie ma strachu przed grzechem; jeśli nie ma strachu przed grze-

chem, nie ma też moralności w społeczeństwie. To Baba miał na 

myśli. Zatem musimy uczyć nasze dzieci i siebie samych miłości do 

Boga. Nie oznacza to chodzenia do świątyń, meczetów czy kościo-

łów. Bóg jest wszędzie, więc gdy kochamy Boga, powinniśmy czuć 

Go wszędzie i tylko wtedy będziemy bali się popełnić grzech. 

Naprawdę Boga pokochamy, gdy zrozumiemy, że wszystko, co 

sobie na tym świecie cenimy i miłujemy, jest tymczasowe. Nie jest 

to tylko wedanta, czyli filozofia. Mówiąc prawdę, dzisiaj tu jesteśmy, 

ale za 50 lat nie będzie nas – za 100 lat nikogo z nas nie będzie! 

Cały ten wysiłek wkładany dzisiaj na gromadzenie różnych rzeczy 

przysłuży się nam tylko chwilowo. Gdy skorzystamy ze zdolności 

rozróżniania i zrozumiemy, co jest trwałe, a co tymczasowe, wtedy 

naprawdę będziemy kochali Boga. To zrozumienie także przyjdzie z 

łaski Boga. 

 

 

GGGdddyyy   rrrooozzzwwwiiinnniiieeessszzz   mmmiiiłłłooośśśććć   dddooo   BBBooogggaaa,,,   

bbbęęędddzzziiieeessszzz   bbbaaałłł   sssiiięęę   pppooopppeeełłłnnniiiććć   gggrrrzzzeeeccchhh   

iii   www   rrreeezzzuuullltttaaaccciiieee   www   ssspppooołłłeeeccczzzeeeńńńssstttwwwiiieee   

zzzaaapppaaannnuuujjjeee   mmmooorrraaalllnnnooośśśććć 
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26 marca 2018 

Sesja wieczorna w domu Chhabriów 

Boski dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 
 
 

 

 
Poprosiwszy o to, o co prosiłeś, wiedząc to, co trzeba wiedzieć, 

doszedłszy tam, dokąd doszedłeś, czy możesz powiedzieć, 

że jesteś szczęśliwy? 

 (Wiersz telugu) 

 

Drogie ucieleśnienia boskości! 

Bhagawan Śri Kriszna mówi w Bhagawad Gicie (9, 33): Ani-

tjam asukham lokam (przemijający nieszczęsny ten świat) – świat, 

w którym żyjemy, jest tymczasowy i nie darzy trwałym szczęściem. 

Gdy pójdziecie do sklepu obuwniczego i poprosimy o odzież, 

właściciel sklepu powie wam, żebyście przeczytali napis na szyldzie 

na zewnątrz, który wyraźnie mówi, że jest to sklep obuwniczy, a nie 

odzieżowy. Gdybyście przeczytali ten napis, nie liczylibyście na zna-

lezienie tam odzieży. Podobnie, jeśli wejdziecie do sklepu 

odzieżowego i poprosicie o dose (rodzaj naleśników), właściciel tego 

sklepu powie, że nie czytaliście szyldu na zewnątrz, który mówi, że 

jest to sklep odzieżowy, a nie restauracja. Gdybyście przeczytali, nie 

liczylibyście na posilenie się. 
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Nad tym światem istnieje tablica niczym owe szyldy, na której 

Bóg napisał: Anityam asukham lokam, co znaczy, że jest to tymcza-

sowy świat, w którym nie ma trwałego szczęścia. Wiedzcie o tym i z 

tą wiedzą wstępujcie do tego sklepu świata. Możecie więc robić na 

tym świecie wszystko, co chcecie, możecie tu znaleźć różne rzeczy, 

ale nie trwałość czy prawdziwe szczęście. Zostało to jasno przedsta-

wione. Zatem, jeśli bez przeczytania tego napisu, bez tej wiedzy 

wstępujecie na ten świat i oczekujecie, że dzięki rzeczom tego świa-

ta stale i trwale będziecie szczęśliwi, to srodze się rozczarujecie. Kto 

jest temu winien? Tylko wy, gdyż nie przeczytaliście napisu. 

Opowiem wam historyjkę. Pies znalazł kawałek suchej kości. 

Ucieszył się i zaczął ją gryźć. Długo to robił, ale bezskutecznie. W 

pewnej chwili poczuł w pysku coś płynnego, co go bardzo uradowa-

ło, gdyż myślał, że pochodzi to z kości. Dopiero znacznie później 

uświadomił sobie, że jest to krew płynąca z jego skaleczonych dzią-

seł, a nie z kości, którą znalazł. Podobnie postępujecie też wy, 

znajdując na tym świecie wszystkie rzeczy, takie jak sława, bogac-

two, stanowisko, władza i związki, i ciągle je „gryząc” z myślą, że 

wydobędziecie z nich coś, co was uszczęśliwi. Prawda jest jednak 

taka, że prawdziwe szczęście nie pochodzi z zewnątrz, lecz z wnę-

trza. Jeśli więc szukacie szczęścia w miejscu, gdzie go nie ma, 

oczywiście rozczarujecie się. Szczęścia musicie szukać wewnątrz 

siebie – tam, gdzie ono rzeczywiście się znajduje. Wtedy będziecie 

mogli go znaleźć. Jeśli szukacie wody na pustyni, nie znajdziecie jej. 

Powinniście wykopać studnię – tam ona się znajduje i stamtąd mo-

żecie ją czerpać. 

(Odnosząc się do wcześniejszego wystą-

pienia Śri Suniala Gavaskara) Nasz gracz w 

krykieta martwi się obecnym stanem krykieta, 

któremu poświęcił całe swoje życie i pyta, 

dlaczego ludzie źle postępują. Dlaczego ktoś 

postępuje niewłaściwie, łamiąc reguły i 

przepisy? W jakim celu? Z jakiego powodu 

ludzie robią to, czego nie powinni robić? W 

istocie chodzi o szczęście. Myślą, że będą 

szczęśliwsi, jeśli wygrają mecz i będą przez 
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wszystkich wychwalani, a gdy przegrają, będą nieszczęśliwi. Tak to 

rozumieją. Wszystkim w życiu wydaje się, że jeśli staną się trochę 

bogatsi, będą szczęśliwsi, gdyż będą chwaleni przez rówieśników, 

zyskają u nich uznanie i szacunek. Gdyby nie stali się bogatsi, wów-

czas najprawdopodobniej nikt nie zwróciłby na nich uwagi i nikt nie 

okazywałby im szacunku, a więc nie mogliby być szczęśliwi. Wasze 

szczęście cały czas określa to, co inni mówią lub co dzieje się na 

zewnątrz was. 

Bardzo rzadko szukacie tego szczęścia, które pochodzi z samo-

zadowolenia. Jeśli dobrze wykonacie swoją pracę, jeśli dobrze 

wypełnicie swój obowiązek, zadowolenie, które przyjdzie bez ocze-

kiwania rezultatów, uczyni was szczęśliwymi. Z chwilą, gdy na 

widoku pojawią się rezultaty, szczęścia zaczyna ubywać. Właśnie 

dlatego Kriszna powiedział [Gita 2, 47]: Karmanj ewadhikaras te – 

masz prawo tylko do pracy (a nie do jej owoców). 

Przychodzicie na tę karmabhumi, na ten świat, który charakte-

ryzuje działanie. Zajmuje się nim każda istota, nie może go uniknąć 

żadna, poczynając od mrówki i kończąc na słoniu, poczynając od 

niemowlęcia i kończąc na starcu. Co powinniście robić? Macie prawo 

do samego działania. Jeśli jesteście biznesmenem, bądźcie dobrym 

biznesmanem i użyjcie swojego prawa względem działalności bizne-

sowej. Nauczyciel ma prawo do nauczania, pracujący w domu mają 

prawo do obowiązków gospodarstwa domowego, uczniowie i studen-

ci mają prawo do uczenia się. Każdy ma prawo do działań, którymi 

się zajmuje, ale nie do rezultatów tych działań. 

Ma phaleszu kadaćana – nie (masz prawa) do owoców działań. 

Rezultaty należy zostawić Bogu. Swoją pracę wykonujcie dobrze, 

zostawiając Bogu zadbanie o to, by jej skutki były właściwe i trafiły 

do was we właściwy sposób. Jeśli zasiejecie nasienie mango, ocze-

kujecie, że wyrośnie drzewo mango i później będzie rodzić owoce 

mango, ale gdy zasiejecie nasienie drzewa cytrynowego, otrzymacie 

drzewo cytrynowe. Tak więc, jeśli wykonujecie swoją pracę właści-

wie, w końcu otrzymacie dobre skutki, które uszczęśliwią was, gdyż 

będziecie z siebie zadowoleni. To zadowolenie nie przychodzi z 

zewnątrz. Można mieć wszystkie pieniądze świata, a nie być szczę-

śliwym, tak jak Aleksander Wielki. 
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Aleksander Wielki w młodym wieku podbił prawie cały świat, 

ale umarł będąc nieszczęśliwy. Gdy zobaczył wędrownego ascetę 

spokojnie śpiącego pod drzewem w pewnym zakątku Indii, spytał 

go: „Co sprawia, że śpisz tak dobrze, tak błogo? Ja nie zaznaję 

zdrowego snu.” 

Asceta odpowiedział: „Ponieważ nie mam nic do stracenia, ani 

nic do zyskania, jestem szczęśliwy.” 

Gdy przyjmiecie, że wasze szczęście zasadza się na rzeczach 

zewnętrznych, takich jak bogactwo, stanowisko, władza, związki, 

szacunek, popularność czy sława, wasze szczęście zacznie się wahać 

z każdą zmianą tych rzeczy. Gdy przyjmiecie, że szczęście pochodzi 

z wnętrza, przyniesie wam to radość z racji dobrego wykonywania 

różnych prac. Na przykład gracz w krykieta powinien myśleć: 

„Jestem graczem w krykieta; swoją pracę wykonuję dobrze. Obojęt-

nie co z niej wyniknie, czy ludzie wyrażą mi uznanie, czy nie, czy 

będę chwalony, czy nie, jest to dla mnie rzecz drugorzędna.” Postę-

pując w ten sposób, będziecie trwale szczęśliwi. 

Ten aspekt, wiedza skąd pochodzi szczęście, jest bardzo waż-

ny. Ignorowanie go prowadzi ludzi do pogoni za szczęściem na 

zewnątrz, ale nie osiągają go. Przesłanka, że mały samochód da 

wam szczęście, a większy – jeszcze większe, jest po prostu nie-

prawdziwa. To samo dotyczy małego domu i wielkiego domu czy 

jednego dziecka i dziesięcioro dzieci – nie będziecie ani trochę 

szczęśliwsi. Szczęście nie pomnaża się w ten sposób. W rzeczywisto-

ści ono przychodzi z wnętrza, a nie z zewnątrz. To, co przychodzi z 

zewnątrz, nazywa się przyjemnością – daje wam jakąś pociechę, 

wygodę i przyjemne życie. Ale przyjemność i ból występują z dnia 

na dzień naprzemiennie – tak jak dzień i noc. Przychodzi dzień, a po 

nim nastaje noc; noc odchodzi i wraca dzień. W taki sam sposób 

ciągle na przemian występują przyjemność i cierpienie, gdyż taka 

jest natura świata – jest on anitjam (przelotny). To, co pozostaje na 

stałe, to radość i zadowolenie, które przychodzi z wnętrza, z samo-

zadowolenia, czyli atma tripti. 

Prawdziwie szczęśliwą jest tylko taka osoba, która zawsze jest 

zadowolona, a swoje szczęście czerpie z faktu, że wypełniła swój 

obowiązek w sposób prawy i dobrze, a nie z tego, co inni mówią lub 

nie mówią, ani co myślą lub nie myślą. Zawsze szczęśliwy jest ten, 

kto polega na swoim wnętrzu. 
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Niestety, świat jest 

pełen porównań. Każdy po-

równuje się ze wszystkimi. 

Prowadzi to do wszelkiego 

rodzaju rywalizacji, która w 

ostatecznym rozrachunku 

prowadzi do praktyk, które 

nikomu nie przynoszą trwa-

łej radości czy szczęścia. 

Możecie być szczęśliwi nie 

będąc znani na całym świe-

cie, a możecie nie być 

szczęśliwi, będąc nawet najsławniejsi. Możecie być szczęśliwi nie 

zyskawszy wiele bogactw czy władzy, ale możecie być nieszczęśliwi 

mając wszystkie te rzeczy. Dzisiaj nikt nie chce być nieszczęśliwy. 

Każdy ciągle powiada: „Chcę być szczęśliwy.” Właśnie dlatego Wedy 

mówią: Ananda pipasa, co znaczy, że człowiek ciągle poszukuje 

anandy, czyli trwałego szczęścia, które pochodzi z wnętrza, a nie z 

zewnątrz. Gdy to zrozumiecie, nie będziecie mimowolnie i niepo-

trzebnie rywalizować bądź czynić niewłaściwe rzeczy, gdyż wasze 

działania wywołają reakcje. Na tym świecie akcja i reakcja występu-

ją w sposób niezawodny. 

Gdy czynicie dobro, dobro do was wraca. Powrót może nastę-

pować natychmiastowo, po krótkim czasie lub z pewnym 

opóźnieniem. Podobnie jest ze złem – gdy wyrządzicie zło, wróci ono 

do was dzisiaj, jutro lub któregoś innego dnia. Nie można zrobić 

czegoś i nie spodziewać się reakcji czy konsekwencji. Pamiętajcie o 

tej prawdzie i prawie tego świata i bezwarunkowo stosujcie się do 

niego. Cokolwiek zrobicie, wróci to do was w jakiś sposób, w jakiejś 

postaci, w jakimś czasie. Nie ma od tego ucieczki. 

Wiedząc, że taki jest świat, że rzeczy są tymczasowe i że 

wszystko, co się robi, wraca do czyniącego, Adi Śankara powiedział: 

Kuru punjam ahoratram, smara nitjam anitjam – czyń dobro dzień i 

noc, pamiętając, co jest trwałe, a co tymczasowe. Jak czynić dobro 

dzień i noc? Wiedząc, co jest trwałe, a co nie jest trwałe, i myśląc: 

„Te rzeczy są nietrwałe, jaki więc sens ma spędzanie całego mojego 

czasu i energii na to, co kiedyś zniknie? Lepiej zająć się czymś, co 

na zawsze pozostanie przy mnie.”  



12 

 

 

 

Rozwiązanie wszystkich światowych problemów może nastąpić 

tylko przez duchowość, przez zrozumienie wyższej prawdy. Jeśli nie 

będziecie głosić tej prawdy wszystkim ludziom świata, jeśli nie zro-

zumieją, co naprawdę się liczy, a co nie jest ważne, te problemy nie 

zostaną rozwiązane. Gdy goniąc z miejsca na miejsce za mirażem 

zatoczycie pełny okrąg, nie znajdując niczego, poznacie podstawową 

prawdę. Jeśli nie pojmiecie tej prawdy, nie będziecie mogli pomóc 

ludziom stać się etycznymi, moralnymi i prawymi. Nic im nie pomo-

że, o ile nie dowiedzą się, co jest prawdą, a co nieprawdą, co się 

liczy, a co jest nieważne. Zatem tylko duchowość może zapewnić 

rozwiązanie wszystkich problemów świata – obojętnie o jakie pro-

blemy chodzi. Na każdy problem jedynym rozwiązaniem jest 

duchowość. 

Dlaczego ciągle jeżdżę po świecie? Chcę, aby przynajmniej kil-

ku dalszych ludzi zrozumiało prawdę i to, co jest właściwe. Gdy ci 

ludzie zmienią się, wtedy ludzie, na których oni mają wpływ, też 

zmienią się. Zmiana musi gdzieś się zacząć. Gdy zacznie się od jed-

nej osoby w danym miejscu, może stopniowo rozejść się na 

wszystkie części świata. Jest to jedyne rozwiązanie. Jeśli natomiast 

wprowadzicie przepisy i prawa pod rygorem wszelkiego rodzaju kar, 

poniżając i utrudniając życie ludziom, którzy czynią zło, zawsze 

znajdzie się ktoś, kto uczyni zło ponownie, gdyż te przepisy opierają 

się na wymuszaniu i pochodzą z zewnątrz. Gdy zaś reguły pochodzą 

ze źródła, z wnętrza, wtedy dana osoba jest zdyscyplinowana, jak 

powiedział Sreenivas. Gdy dyscyplina i skupienie stają się nawy-

kiem, człowiek w swoim postępowaniu jest prawomyślny, gdyż 

wszystko to pochodzi z wnętrza. Rozumiejąc to, musicie uczyć in-

nych – od najmłodszych lat. 

Na świecie istnieje zbyt dużo porównywania – każdy porównu-

je się do wszystkich innych, przysparzając nieszczęścia. Nie 

porównujcie się do nikogo – porównujcie się raczej do siebie, pa-

trząc, czy dzisiaj jesteście szczęśliwsi, niż byliście wczoraj. 

Wszystkie inne rzeczy z czasem znikną. 

Aleksander Wielki pytał tamtego starca śpiącego pod drze-

wem: „Jesteś półnagi i śpisz spokojnie, podczas gdy ja jestem 

wielkim władcą panującym nad połową świata, ale nie mogę spokoj-

nie spać. Dlaczego?” 
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Stary asceta odpowiedział: „Ponieważ nie mam nic do strace-

nia, jestem z siebie zadowolony.” 

Taką lekcję Aleksander tam otrzymał. Po powrocie wiedział, że 

wkrótce umrze, dlatego powiedział do swoich żołnierzy: „Gdy umrę i 

będziecie moje ciało obnosić po mieście, unieście moje ręce w górę 

tak, by ludzie widzieli, że nie zabieram ze sobą ani piędzi ziemi. 

Chociaż całe życie pracowałem, zabijając ludzi, podbijając kraje, 

czyniąc wszelkiego rodzaju zło, walcząc w wojnach, na koniec tego 

wszystkiego odchodzę z pustymi rękami. Mimo wszystkich tych 

wysiłków wkładanych przez całe życie, nie zabieram niczego.” Tak 

powiedział swoim ludziom. 

Takie zrozumienie musi nastąpić. Po was zostanie tylko dobro, 

które uczyniliście i dobre imię, jakie zyskaliście. Świat pod każdym 

względem jest tymczasowy.  

Asthiram dźiwanam loke, asthiram jauwanam dhanam, 

asthiram dara putradi; satjam kirti dwajam sthiram. 

 (Nietrwałe jest życie na tym świecie, przemijające są 

młodość i bogactwo, niepewni są też żona i dzieci;  

prawda i chwała to dwie rzeczy trwałe.) 

Tylko o takich ludziach będzie się 

pamiętać trwale, długo po ich odejściu. 

Tylko w obecności takiego zrozumienia 

ludzie zaniechają czynienia zła i osią-

gną prawdziwe szczęście, które 

przychodzi z czynienia dobra i bycia 

zadowolonym z tego, że robi się dobre 

rzeczy.  

(Do gospodarza, Śri Vishala 

Chhabrii) Czy w Dubaju ludzie tacy jak 

twoi przyjaciele i sąsiedzi myślą w ten 

sposób? 

Vishal: To zależy od osoby, Swami. 

Swami: Zależy od sąsiadów! 

A jest tak: „Muszę zdobyć to, co mają sąsiedzi, a czego ja nie 

mam. Jak mógłbym być tak szczęśliwy jak sąsiedzi, gdy tego nie 

mam?” Musicie zdobywać coraz więcej, by dorównać sąsiadowi. Jest 

to nieustanna pogoń! 



14 

 

 

 

Popatrzcie na miraż. Wychodząc nieco poza Dubaj, znajdziecie 

ich wiele. Gdy będziecie gonić za tymi mirażami, nie zdobędziecie 

nigdzie ani jednej kropli wody. Ze szczęściem jest tak samo. Musicie 

mieć to wewnętrzne zadowolenie, atma tripti, myśląc: „Dobrze 

wypełniłem swój obowiązek; wykonałem to w sposób prawomyślny; 

mam czyste sumienie, co daje mi wielką satysfakcję.” Gdy tak 

będziecie postępować, nie będziecie musieli szukać na zewnątrz sie-

bie, gdyż będziecie szczęśliwi wszędzie, gdzie się znajdziecie. Czy 

sądzicie, że Bóg, który baczy na wszystko, nie da wam tego, na co 

sobie zasłużyliście? Da wam wszystko, na co zasługujecie, gdyż jest 

on jak listonosz. Cokolwiek zrobicie, On dostarczy wam rezultaty. 

Gdy czynicie dobro, Bóg zawsze dostarcza dobro. Stale czyńcie więc 

dobro – to proste. Nie ma powodu, by robić cokolwiek złego. 

Dzisiaj możecie myśleć, że źle postępując, coś zyskaliście, ale 

w odpowiednim czasie, gdy będziecie tego najbardziej potrzebowali, 

rozczarujecie się tak jak w przypadku Karny, który oszukał swojego 

guru, dzięki czemu posiadł sztukę łucznictwa. W stosownym czasie, 

gdy miał walczyć z Ardźuną, stracił pamięć, gdyż jego guru rzucił na 

niego klątwę: „Oszukałeś mnie. Myślisz, że posiadłeś tę wiedzę, ale 

gdy znajdziesz się w największej potrzebie, nie będziesz tej wiedzy 

miał.” Oto w jaki sposób zginął Karna. Tak więc wszystko, co zrobi-

cie, wróci do was. Każde zło, jakie wyrządzicie, któregoś dnia was 

dopadnie – będziecie prześladowani nawet po śmierci, w następnym 

życiu. Pamiętajcie o tych prawdach, tych podstawowych prostych 

regułach i przestrzegajcie ich. Dlatego też mówiłem: „Życie jest 

grą.” Każda gra ma swoje reguły. Jeśli ich przestrzegacie, gra życia 

staje się przyjemnością, rozrywką. W przeciwnym razie staje się ona 

źródłem cierpienia i nieszczęść nie tylko dla was, ale dla wszystkich 

wokół. 

W żadnym przypadku nie róbcie rzeczy, które zranią was lub 

kogoś z otoczenia. Zawsze starajcie się choćby w najmniejszym 

stopniu czynić dobro. To pomoże wam i wszystkim wokół. Dzień i 

noc czyńcie dobro. Może to być nawet w myślach albo w modlitwie 

za kogoś, kto potrzebuje waszej pomocy. Może to być dobre słowo, 

słodkie słowo skierowane do kogoś cierpiącego i w beznadziei, albo 

życzliwy uczynek dla kogoś, kto rozpaczliwie potrzebuje waszej po-

mocy. Wszystko, cokolwiek zrobicie, wróci do was we właściwym 

czasie i pomoże wam niczym ubezpieczenie. Gdy wyrządzicie zło, 
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wiedzcie, że pasywa karmy na pewno upomną się o swoje, gdy nie 

będziecie na to gotowi. Bądźcie więc bardzo ostrożni. 

Dzisiaj szkoły nie uczą nic z tych rzeczy. Ktoś mówił, że pewni 

bardzo zasmuceni rodzice przyszli do szkoły, a gdy nauczyciel spy-

tał, dlaczego są smutni, oni odpowiedzieli, że ich syn otrzymał 92 

punkty na 100. Nauczyciel zauważył, że powinni się cieszyć, że 

otrzymał aż 92 punkty. Rodzice stwierdzili: „Nie, ponieważ syn 

naszych sąsiadów z tego samego przedmiotu otrzymał 94 punkty.” 

Dlatego byli nieszczęśliwi – nie dlatego, że syn otrzymał 92 punkty, 

ale dlatego, że syn kogoś innego otrzymał ich 94. Jak w tej sytuacji 

można być szczęśliwym na tym świecie? Gdy otrzymacie 94 punkty, 

zawsze znajdzie się ktoś, kto otrzyma 96. Gdy w tego rodzaju rze-

czach będziecie szukali szczęścia, to jesteście jak ten pies gryzący 

suchą kość – nic dobrego z tego nie przyjdzie. Taka jest prawdziwa 

natura tego świata. 

Ludzie całe swoje życie wiodą w ignorancji i na końcu zdają 

sobie sprawę z tego, że wszystko, co robili, było niedobre. To tak, 

jak gdybyście uczyli się przez całą noc do jakiegoś przedmiotu, a 

następnego dnia rano, gdy poszliście na egzamin, był on z zupełnie 

innego przedmiotu, na który nie zdołaliście napisać ani jednego sło-

wa. Gdy w stosownym czasie przyjdzie po was Jama (bóg śmierci) i 

spyta, czy jesteście gotowi, jak będziecie na to przygotowani? Może-

cie w ogóle nie być na to gotowi – może przygotowywaliście się na 

coś innego! Uczyliście się do jednego przedmiotu, a egzaminacyjny 

formularz był z czegoś innego. Na końcu tak może się stać. 

Czy nie jest to bardzo proste? Po prostu czyńcie dobro – nie 

ma prostszej rzeczy. Zawsze, w każdej sytuacji czyńcie dobro. Jak? 

Kochajcie Boga. Jeśli w sercu macie życzliwość, jeśli macie miłość i 

szacunek dla innych, zawsze będziecie czynić dobro. Po co mieliby-

ście robić cokolwiek, by zaszkodzić komukolwiek? (Odnosząc się do 

wystąpień Śri C. Sreenivasa i Śri B.N. Narasimha Murthy’ego) O tym 

oni obaj mówili. Ci trzej to mądrzy ludzie. 

(Mówiąc o Isaacu Tigretcie) On miał 19 lat, gdy całkiem samo-

dzielnie zakładał swój interes. Interes ten obecnie prowadzi wielu 

ludzi – rozwijają go we wszystkich krajach na całym świecie. Jak to 

zrobił? Zastosował w praktyce pięć wartości: satję, dharmę, śanti, 

premę i ahinsę (prawdę, prawość, pokój, miłość i niekrzywdzenie), 
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 które i wy powinniście starać się 

praktykować. Ponadto mottem 

jego firmy było Love All, Serve 

All (Kochaj wszystkich, służ 

wszystkim), czyli przesłanie Ba-

by. Właśnie dlatego dzisiaj, gdy 

pójdziecie do dowolnego z tych 

miejsc, zobaczycie to motto. On 

z przekonaniem rozpowszechniał 

je na całym świecie. 

Powiedzcie mi, ilu ludzi śmiałoby wystawić takie przesłanie w 

miejscu, w którym niektórym mogłoby się ono nie spodobać? On zaś 

wystawiał zdjęcie Baby z podpisem Love All, Serve All. Ludzie przy-

chodzili i, patrząc na zdjęcie, pytali: „Kto to jest? Czy to jakaś nowa 

gwiazda muzyki pop?” Pytali tak ze względu moją fryzurę. On siadał, 

mówił, że nie i wyjaśniał im, że zdjęcie przedstawia Sathya Sai 

Babę, a napis jest Jego przesłaniem. Postępował tak przez całe życie 

– nie z kilkoma osobami, ale z setkami ludzi. Oto żywy przykład 

kogoś, kto stosował w praktyce to, o czym mówiłem. Jaki jest osta-

teczny tego skutek? Cały ten jego wysiłek doprowadził do 

zbudowania szpitala superspecjalistycznego, który nawet dzisiaj 

świadczy ludziom usługi, lecząc bezpłatnie z wszelkiego rodzaju cho-

rób. 

Dzisiaj on cały czas przebywa z Bogiem. Obojętnie czy zdrowie 

mu dopisuje, czy nie, jego umysł jest zawsze szczęśliwy. Takiego 

szczęścia nie da się znaleźć nigdzie indziej. (Do Isaaca Tigretta) Czy 

nie jesteś szczęśliwy, Tigrett? Czy mógłbyś być szczęśliwszy gdzie-

kolwiek indziej, na lepszy sposób? 

Isaac Tigrett: Nie, Swami. 

Swami: Nie jest to możliwe! Jest on szczęśliwy, ponieważ jest z Bo-

giem. To również wy musicie w końcu osiągnąć. On nigdy z nikim się 

nie porównywał – robił to, co uznawał za właściwe i dobre, i był z 

tym szczęśliwy. Bogactwo, sukcesy i sława szły za nim jak cień. Tak 

dzieje się w przypadku ludzi, którzy ciężko pracują, robią właściwe 

rzeczy i zawsze czynią dobro. 

(Po tym dyskursie odprawiono mangala arati. Swami udzielił 

jeszcze kilku audiencji, a następnie wszystkim podano kolacyjny 
prasadam.) 
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Wstęp – 27 marca 2018 

 
Na przywitanie Mistrza podczas Jego siódmej wizyty w Sai Hri-

dayam zebrało się blisko 60 wielbicieli. Po kilku bhadźanach Swami 

wygłosił krótki boski dyskurs. 

Na wieczorny satsang przyszło 150 osób. Po mowie powitalnej 

Śri Madhana i Śmt. Shobhany Guptów dwie dziewczynki zaśpiewały 

kilka pełnych wyrazu pieśni. 

Następnie brat Jeevan-

resh i siostra Swapna Janarda-

nan, absolwentka kampusu Sri 

Sathya Sai Institute of Higher 

Learning (Instytutu Wyższego 

Nauczania Śri Sathya Sai) w 

Anantapurze wygłosili chwyta-

jące za serce mowy. 

Po nich wyświetlono krótkie wideo na temat działalności słu-

żebnej, w tym wiele wyjątków z wypowiedzi różnych ludzi o 

transformacji, jakiej doświadczyli dzięki bezinteresownej służbie. 

Następnie Swami dał znak Śri B.N. Narasimha Murthy’emu, 

aby przemówił. Po nim wystąpił jeszcze Padmasri B.R. Shetty, zało-

życiel i honorowy Przewodniczący NMC Healthcare w Abu Dhabi. Jest 

on też znanym charyzmatycznym przedsiębiorcą ze Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich oraz żarliwym wielbicielem Sai. 

Wieczór zakończył się krótkim boskim dyskursem Swamiego, 

po którym wszystkim paniom z grupy Sai Hridayam rozdano sari. 

Ponieważ był to też dzień urodzin jednego z absolwentów, przynie-

siono tort, by w boskiej obecności dokonać tradycyjnego krojenia 

tortu.  
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Rano następnego dnia, 28 marca, asysta Swamiego udała się 

na lotnisko, aby polecieć do Londynu. Studenci pozostali w Dubaju 

na dodatkowy dzień, zanim udali się w dalszą podróż do Europy, by 

tam dołączyć do swego Pana. 

Ciekawe, że Bhagawan 

udzielił przelotnego wglądu w 

nadchodzącą Jego wizytę po-

przez sny jednego z członków 

grupy z Sai Hridayam. W wizji 

poprzedzającej tę wizytę Bha-

gawan odpoczywał na dźhuli 

(rodzaj huśtawki) podczas 

satsangu odbywającego się na 

trawniku Sai Hridayam. Na 

wszelki wypadek załatwiono 

dźhulę. W czasie wieczornego 

satsangu 27 marca była ona 

huśtana dla Bhagawana tak 

samo, jak w tej wizji! 

Ponadto dwie rodziny nowych wielbicieli, którzy dotąd nie do-

świadczyli Bhagawana w postaci fizycznej ani subtelnej, byli 

naprawdę poruszeni doświadczeniami podczas tej boskiej wizyty. 

Bhagawan pokazał każdej z tych rodzin, że był obecny w ich życiu i 

szczodrze obdarzył ich miłością. 

Ta wizyta wyróżniała się szczególną bliskością ze Swamim. 

Zorganizowano wiele improwizowanych satsangów, włącznie z wy-

czekiwaną sesją powitalną, na której czuło się atmosferę podobną 

do tej z wizyt Bhagawana w Kodaikanal, kiedy to Bhagawan wesoło 

rozmawiał ze swoją drogocenną własnością, Jego studentami. 
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27 marca 2018 

Sesja poranna w domu Guptów 

Boski dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 

 
Pewna rodzina miała za swojego guru astrologa z Dźajpuru 

(Jaipur). Przepowiadał on przyszłość, stawiał dźataki (horoskopy 

urodzeniowe) i robił tym podobne rzeczy. Powiedziałem mu, że 

wszystkie grahy (planety) zawodzą w obliczu anugrahy (boskiej 

łaski). W obecności łaski Boga planety są bezsilne, zatem zamiast 

uczyć o grahach, uczcie o anugrasze – o tym, jak zdobyć łaskę Bo-

ga, tym samym pozbawiając astrologię znaczenia. 

Gdy będziecie wiedzieli, jak zdobyć łaskę Boga, wszystko inne 

przyjdzie. Chociaż możecie musieć przechodzić bardzo trudne czasy, 

jeśli macie łaskę Boga, ona zawsze was ochrania – tak jak parasol 

chroni przed słońcem i deszczem, albo buty chronią wasze stopy 

podczas chodzenia. Złych czasów nie da się wymazać – one przyjdą, 

gdyż są częścią stworzenia Boga. Ciągle będzie przychodzić dzień i 

noc, dobro i zło, przyjemność i ból, ale jeśli zdobyliście łaskę Boga, 

mimo że przyjdą złe czasy, możecie przez nie przechodzić z uśmie-

chem i bardzo szczęśliwi, gdyż łaska ta jest jak buty, które was 

chronią. Zatem zamiast próbować dowiedzieć się, co się stanie, a co 

nie nastąpi – bo dana rzecz i tak wystąpi – nauczcie się, jak radzić 

sobie z tym, co się zdarza. W takim czasie potrzebujecie anugrahy. 

Jest to ważniejsze, niż martwienie się tym, co mówią położenia 

gwiazd i planet. 

Niektóre społeczności chcą wiedzieć i ciągle przewidują, co się 

stanie następnie, wcale nie przejmując się tym, co dzieje się dzisiaj. 

Mają wielu astrologów, którzy mówią im, co dalej mają robić. Jakże 

skomplikowane życie można sobie zgotować! Zamiast tego po pro-

stu kochajcie Boga, służcie Bogu i zdobądźcie łaskę Boga, wtedy 

wszystkie komplikacje znikną. Jest to bardzo łatwe, ale jeśli powie 

się to w prosty sposób, każdy myśli, że nie jest to wystarczająco 

dobre. Jeśli natomiast przedstawi się coś zawile, brzmi to dobrze! 

(Śmiech) Ja mówię bardzo proste rzeczy: „Po prostu kochaj, po pro-

stu służ.” To wszystko, co mówię, ale to nie brzmi wystarczająco 

dobrze, nie wydaje się właściwe – musi być coś więcej, coś takiego 

jak na przykład: „Recytuj określone mantry, recytuj Wedy” i wszel-

kiego rodzaju skomplikowane rzeczy. Wtedy myślicie, że czegoś 
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dokonaliście. To nieprawda. Rytuały doprowadzą was tylko do pew-

nego poziomu; bycie duchowym jest ważniejsze. 

Teraz, gdy tu wstępowałem, recytowano: Na karmana, na 

pradźaja dhanena tjagenajke amritattwam anaśuh – nieśmiertelno-

ści nie osiągnie się poprzez działanie, potomstwo ani bogactwo; 

można ją osiągnąć tylko przez poświęcenie. Musicie poświęcić 

wszystkie swoje niższe pragnienia, niżesz idee i niższe przywiązania. 

One zakrywają was tak jak sadza w lampie zasłania płomień i spra-

wia, że zdaje się on ciemny. Gdy się jej pozbędziecie, wewnętrzny 

płomień zajaśnieje pełnym blaskiem. Tą sadzą w was jest mala i 

wikszepa (nieczystości i zmienność). Trzeba ją usunąć – wtedy lam-

pa znów będzie świecić. Ten proces to sadhana, oczyszczanie. 

Możecie odprawiać pudźę, prowadzić sewę lub inną sadhanę, ale jest 

to nie co innego jak proces oczyszczania. Oczyśćcie szklaną osłonę 

płomienia lampy, a wtedy światło wewnątrz niej stanie się widoczne. 

 

 

 
Każdy ma taką czy inną sposobność służenia innym. Możecie 

być inżynierem, lekarzem, żoną, dzieckiem – kimkolwiek, ale zawsze 

możecie służyć choćby w jakiejś małej mierze. Wszyscy tutaj zbiera-

ją plastikowe kubki; rząd wynagradza ich za zebrane plastikowe 

odpady. Pomagają w ten sposób, a także w weekendy udają się do 

obozów pracy, aby służyć robotnikom. Nie rzecz w tym, że danie 

kubka maślanki stanowi jakąś wielką sewę, ale odbiorcy poczują, że 
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komuś na nich zależy, ktoś ich odwiedza i interesuje się ich dobro-

bytem. To ich wzrusza i jest to ważniejsze. Otrzymując małą pomoc, 

myślą, że ktoś interesuje się ich losem. Czując, że ktoś się o nich 

troszczy, są szczęśliwi. Nie chodzi o wartość materialną, lecz o 

miłość. 

Wielbiciel: Swami, gdy opuścimy jakiś weekend, oni tęsknią za 

nami. Wyglądają nas! 

Swami: Stąd moje słowa! Kto inny ich odwiedza? Każdy każe im 

pracować więcej niż im płacą; ich warunki życia są bardzo trudne; 

pochodzą oni z różnych krajów; nie znają lokalnego języka; nie 

otrzymują wszystkiego, czego potrzebują. W tej sytuacji ktoś przy-

chodzi – z miłością i bez żadnych oczekiwań – tylko po to, by się 

nimi zaopiekować, zapytać jak im się powodzi. To ich wzrusza. Co 

poza tym tutaj robicie? 

Wielbiciel: Swami, w tym roku zwiększamy liczbę obozów do pię-

ciu. Grupa Young Youth (Młoda Młodzież) zajęła się jednym obozem. 

Mamy cztery kategorie tej młodzieży: bardzo młoda młodzież, młoda 

młodzież... 

Swami: Bardzo stara młodzież i bardzo, bardzo stara młodzież! 

(Śmiech) 

Wielbiciel: Młode dziewczyny uczą kobiety w obozie języka angiel-

skiego, jogi i innych przedmiotów. 

Inny wielbiciel: Absolwentki chodzą do obozów kobiet i uczą je 

różnych umiejętności – nawet posługiwania się komputerem. 

Swami: To dobrze – bardzo dobrze. Wszyscy powinni w tym 

uczestniczyć. W jakiś sposób każdy może coś zrobić. Nie wszyscy 

mogą przeprowadzić operację chirurgiczną, ale każdy może w jakiś 

sposób pomóc. (Odnosząc się do dostawcy szpitala w Mumbai) On 

nie będzie przeprowadzał operacji w tamtym szpitalu, ale to, co robi, 

ułatwi operacje. Sreenivas też nie będzie budował szpitali, ani prze-

prowadzał operacji, ale to, co robi, pomaga w budowie, a co za tym 

idzie, w operacjach. Ja nie będę robił tego, co robi Sreenivas, ale to, 

co robię, pomaga Sreenivasowi wykonać to, co on ma do zrobienia. 

Każdy musi pomagać komuś innemu, aby można było dojść do tego, 

co ma być zrobione. Tak należy myśleć. 
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Rama budował most przez ocean. W tamtych czasach nie było 

inżynierów, ani dostawców, ani pracowników, ani maszyn – były tyl-

ko małpy. Małpy lubią wieszać się na drzewach. Potrafią tylko 

podnosić rzeczy i rzucać je, ale mimo to zbudowały ten most. Była 

tam mała wiewiórka. Pomyślała: „Nie jestem małpą – nie mogę no-

sić głazów, nie mogę nosić kłód, nie mogę nic podobnego robić, ale 

chcę coś dla Ramy zrobić.” Tak się zastanawiała i w końcu zauważy-

ła, że skały, które położono na miejsce miały ostre brzegi. Gdy 

Rama i małpy będą szli przez most, ostre brzegi mogą zranić ich 

stopy. Mała wiewiórka wskakiwała do wody, aby się zmoczyć, tarza-

ła się w piasku i strząsała piasek na most między głazy. W ten 

sposób wypełniała szczeliny, wygładzając nawierzchnię. Nie jest 

istotne, czy zdołała wygładzić cały most. Ważniejsza była szczerość, 

z jaką chciała zrobić coś dla Pana w ramach swoich możliwości. Nie 

każdy może wszystko zrobić. Nie powinniście uchylać się od zrobie-

nia tego, co możecie. 

Dzieci mogą zachowywać się tak, by stanowić przykład dla in-

nych dzieci w klasie, a młodzież dla rówieśników. Istnieje wiele 

małych rzeczy, które możecie robić. Ludzie często mylą pojęcia. 

Mieszkając w tym kraju, myślą, że jedyną sewą jest dawanie pienię-

dzy – dawajcie siebie, dawajcie swoją miłość – oto sewa. 

Wypisujecie czek na rzecz sierocińca i myślicie, że wykonaliście 

wielką sewę. Tak, jest to niewątpliwie sewa, ale ona was nie trans-

formuje. Wasza przemiana naprawdę nastąpi wtedy, gdy będziecie 

spędzali czas z sierotami, siedzieli z nimi, bawili się z nimi, jedli z 

nimi, rozmawiali z nimi. Dla mnie jest to ważniejsze. Wielu ludzi my-

śli, że budowanie szpitali i szkół ma na celu zbawić gdzieś kogoś. 

Chodzi jednak o wasze zbawienie. Atmano mokszartham dźagat 

hitaja ća (dla zbawienia jednostki i także dla dobra świata) – wasze 

zbawienie przychodzi ze zbawieniem świata. Jest to proces, w któ-

rym robicie coś, a przy tym samoistnie zachodzi coś innego. Wy 

dochodzicie do własnego zbawienia, a przy tym świat zostaje zba-

wiony. 

(Do dostawcy) Czy do listopada szpital będzie gotowy? 
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Oni mają wielkie zadanie. W Mumbai przez cały czerwiec i 

lipiec będzie mocno padało. Zadbam o to, by deszcze nie były zbyt 

ulewne, ale wy jednocześnie musicie dołożyć swoich starań. 

W tym zawiera się trudne położenie Boga! Z jednej strony rol-

nik, którego uprawy marnieją, modli się: „Ześlij deszcze,” a z 

drugiej człowiek, który przygotowuje ślub córki, prosi: „Nie pozwól, 

żeby padało.” Trudna sytuacja! (Śmiech) 

Jest to wielki szpital. Wielu ludzi z całego świata przyjedzie, 

aby go zobaczyć. W dniu otwarcia powinniśmy zorganizować im ma-

łą wycieczkę. Zobaczymy. 

(Do gospodarza Śri Madana Gupty) Czy ci studenci nie wyjeż-

dżają dzisiaj? 

Madan Gupta: Nie, Swami. 

(Śri Madan pokazał Swamiemu plan na wieczorny satsang) 

Swami: (Odnosząc się do indyjskich szpitali Sai Sanjeevani) Oni 

realizują program matki i dziecka. Jeżdżą od wioski do wioski, z 

obozu na obóz, z lekarzami, opiekując się ciężarnymi kobietami i 

noworodkami. Udzielają porad, leczą i dają lekarstwa. Gdy oni do-

brze wykonają swoją pracę, wtedy on (wskazując na Sreenivasa) 

będzie miał mniej pracy w szpitalu. Jeśli chore dzieci nie będą przy-

chodzić do szpitala, po co nam szpitale? Ile szpitali można 

zbudować? Pytaniom nie ma końca. 

Swami: (Do lekarki) Jak ci 

idzie, pani doktor? Jesteś wol-

na? 

Lekarka: Złożyłam rezygna-

cję, Swami, i czekam na Twój 

sygnał, by się przyłączyć. 

Swami: Czym się zajmowa-

łaś? Ginekologią? 

Lekarka: Tak, Swami. 

Swami: Gdzie jest twój mąż? 
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Lekarka: On przyjdzie wieczorem – teraz pracuje. 

Swami: Co on robi? 

Lekarka: Otolaryngologia, Swami. 

Swami: Będzie więc otolaryngologia i ginekologia. W Muddenahalli 

buduję szpital ogólny, w którym gotowy jest tylko jeden oddział – 

powstaną jeszcze cztery oddziały. Zajmie to kolejne siedem lub 

osiem miesięcy. Gdy on skończy swoją pracę, oboje możecie 

przyjechać. Zajmiecie się oddziałem otolaryngologicznym i ginekolo-

gicznym. Musimy jednak załatwić pozwolenia.  

(Do dra Sathisha Babu) Przedstaw im te problemy ciężarnych 

kobiet w Chikkaballapurze. 

Dr Sathish: Głownie niedożywienie i niedowaga. Brakuje im kalorii i 

składników pokarmowych; są też anemiczne. Próbujemy uzupełnić 

ich dietę i wzmocnić je. Przebadaliśmy 8000 ciężarnych matek. Jed-

na z kobiet, która zgłosiła się w ubiegłym miesiącu, ważyła tylko 

35 kg. To najniższa waga, z jaką się spotkaliśmy! Ma 35 kg i jest w 

trzecim miesiącu ciąży. Jest to stan krytyczny. 

Swami: Anemia jest też poważną przyczyną problemów sercowych. 

Dr Sathish: 50 – 60 procent kobiet ma niedowagę. Około 80 pro-

cent ma anemię, z czego połowa to poważna anemia. Jedna z kobiet 

miała hemoglobinę na poziomie 4 g/dl. Z naszą pomocą wzrósł do 

dziesięciu i w minionym miesiącu urodziła zdrowe dziecko. (Oklaski) 

Swami: One wymagają dobrego poradnictwa, dobrego odżywiania i 

stałej kontroli. One przychodzą na jeden obóz, ale jeśli nie przyjdą 

na następny, nie będziemy wiedzieli, w jakim są stanie. Bengaluru 

jest w odległości zaledwie 50 km, ale łatwo widzieć różnicę w tych 

dwóch miejscach. To ogromna różnica. Tam nie ma żadnych udo-

godnień. Prawie 300 lekarzy co miesiąc wyjeżdża do różnych 

rządowych ośrodków zdrowia. Pracują z miejscowymi lekarzami i 

pracownikami, pomagając w badaniach, gdyż tam brakuje lekarzy. 

Jest tylko 700 lekarzy na 1500 wolnych etatów, więc naturalnie pa-

cjenci nie mają należytej opieki. Tych 300 lekarzy z Bengaluru jeździ 

do wszystkich takich miejsc, przeprowadza badania i wieczorem 

wraca do Bengaluru. 
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Dr Sathish: Chcemy w Muddenahalli stworzyć węzłowe centrum 

zdrowia matki i dziecka. Wtedy będziemy mogli krytyczne przypadki 

cięży lub chore kobiety ciężarne wysyłać do szpitala w Muddenahalli. 

Swami: Wkrótce powinniśmy mieć działający oddział położniczy. 

Gdy skończą budowę wszystkich górnych pięter, będziemy mieli 

stuprocentowy szpital. 

Dr Sathish: W tym miesiącu będziemy odsyłać trudne przypadki 

ciężarnych kobiet z peryferii do Muddenahalli. Jeden ginekolog już 

się zgłosił na ochotniczą pracę w niedziele. Już zaczynamy działać. 

Swami: (Do lekarki) Po bhadźanach porozmawiaj z nim i uzgodnij 

dogodny dla niego czas na spotkanie, gdy wszystko będzie już 

gotowe, jeśli chodzi o infrastrukturę i inne potrzeby. Ona od ładnych 

paru lat modliła się o możliwość pojechania tam i służenia. Dotąd 

służyła w wolnym czasie, ale teraz może robić to w pełnym wymia-

rze. 

Dr Sathish: (Do lekarki) To będzie największe centrum podstawo-

wej opieki zdrowotnej dla ciężarnych matek, będziesz więc jego 

częścią. Swami dał ci tę szansę! 

Swami: On zbiera wielu lekarzy. Zaczęło się to skromnie w jednym 

okręgu, ale bardzo szybko rozszerzono działania na następny okręg i 

za niedługo programem tym zostaną objęte wszystkie okręgi. Oni 

szkolą też pielęgniarki – jest to specjalistyczne szkolenie – wszystko 

bezpłatnie! Wszyscy ci ludzie przychodzą do tego aśramu, przecho-

dzą szkolenie i wracają do swoich ośrodków. Rząd nie ma 

programów szkolenia – nie szkolą pracowników, którzy robią to, co 

chcieliby robić. Jeśli zapewnicie szkolenia, oni także na tym skorzy-

stają. 

Dr Sathish: Administracja okręgu sugeruje, żeby w Muddenahalli 

stworzyć specjalistyczne pielęgniarskie centrum szkolenia. 

Swami: My także będziemy stwarzać pewne możliwości szkolenio-

we. Dla nich będzie dobrze, gdy otrzymają od ciebie jakieś 

świadectwo. Dlatego mówię, że są szanse dla każdego. 

(Odnosząc się do grupy wielbicieli z Sai Hridayam) Oni wszyscy 

pracują dla naszych dzieci w kampusie Hassan. 

(Do studenta) Co studiujesz?  

Student: Licencjat w dziedzinie nauk ścisłych. 
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Dr Sathish: Dzisiaj są jego urodziny, Swami. 

Swami: Narodziny warto świętować tylko wtedy, gdy są użyteczne 

dla kogoś innego. Nie trzeba o nich myśleć jako obciążeniu, ale jako 

służbie. W jego przypadku są to dobre narodziny. On obecnie 

mieszka w hostelu w Hassan i opiekuje się tam dziećmi. 

 (Do studenta) Pozostań tam na ten rok. Musisz przejść każdą 

fazę po kolei. Teraz skończyłeś fazę hostelu; potem pójdziesz do 

szkoły, a później do świątyni. Mnie zachowaj na koniec – inni naj-

pierw, ja ostatni. (Śmiech) Moja świątynia przyjdzie na końcu! 

Zacznij powoli od hostelu, potem szkoła i potem pójdziesz do 

świątyni. Powiedz im co dzieje się w Hassan. Gdy udaję się do Has-

san, nie pozwalają mi odejść – płaczą! Ostatnim razem nasz 

helikopter czekał, gdyż dzieci nie chciały mnie wypuścić. Musiałem 

przekonać je, żeby się nie martwiły, że muszę odejść, ale wrócę za 

miesiąc. 

(Odnosząc się do syna dra Sathisha Babu) Do szpitala w 

Raipurze wysłaliśmy Dhruvę, ucznia klasy 8. Tam był świadkiem 

operacji chirurgicznej. Wrócił i dał mi prezentację komputerową 

przedstawiającą różne problemy kardiologiczne, jakimi się zajmuje-

my. Gdy spytałem go, jaka jest różnica między jednym a drugim 

problemem, on potrafił także to wyjaśnić. Potem spytałem go: 

„Skąd to wszystko wiesz, będąc w 8 klasie?” On odpowiedział: 

„Swami kazał mi zostać chirurgiem serca, muszę więc znać takie 

rzeczy.” Już przygotowuje się do zawodu. Obecnie jest w klasie 9. 

Tak pilnie studiuje, że zna już wszystkie wrodzone wady serca i wie 

jak należy je leczyć. Oczywiście nie zaczął jeszcze ich leczyć! 

(Śmiech) Przez następne kilka lat będzie studiował, by stać się leka-

rzem i chirurgiem, a potem pomoże w działalności naszych szpitali. 

Te dzieci są takie, że jedno moje słowo wystarczy, żeby przyjęły coś 

poważnie i próbowały robić to, co od nich chcę. 

Wiele dzieci w domu nie ma trzech posiłków. Takich dzieci jest 

większość. Rodzice oddali nam je głównie dlatego, że uznali, iż ich 

dziecko codziennie otrzyma przynajmniej jeden pełny posiłek. Tak 

myślą – wykształcenie jest dla nich na drugim planie. Przyjęto wiele 

takich dzieci. Teraz rozwijają się dobrze, gdyż są dobrze odżywiane 

– dobrze się też bawią i uczą. Uczestniczą w każdej działalności w 

szkole. Bardzo szczęśliwy. 
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 (Odnosząc się do absolwenta, który wcześniej przemawiał) 

Jego rodzice tkają sari. Jest inteligentny. Mówi z wielką skromno-

ścią, ale jest bardzo inteligentny. Licencjat z nauk ścisłych uzyskał 

jako najlepszy student. (Oklaski) 

Madan Gupta: Kiedy powinniśmy odwiedzić kampus Hassan, Swa-

mi? 

Swami: Pójdziemy tam. Musimy to zaplanować. W tym roku po-

wstaje uniwersytet w Gulbardze, co wymaga dużego 

zaangażowania, ale w przerwach złożymy tam wizytę. Zobaczymy. 

Nowy uniwersytet powstaje dla wszystkich tych dzieci – będą mogły 

tam studiować i wszystko będzie bezpłatne. Potrzebują tylko jedne-

go kompletu odzieży. Resztę – książki, pasta do zębów, buty, łóżka, 

wiadra – otrzymają za darmo. Jest to system taki jak w gurukuli 

(tradycyjnej szkole guru). Będziemy przyjmowali tylko wybrane 

dzieci – nie wszystkie – te, które są zainteresowane w służbie na 

rzecz społeczeństwa, które chcą zostać sługami społeczeństwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Mówiąc do absolwentów, którzy towarzyszyli Mu w tej podróży 

do Dubaju) Oni są pierwszą grupą takich dzieci. Zostali teraz 

przydzieleni do różnych kampusów. Niektórzy już są w tych kampu-

sach, a inni dalej się uczą. Bez tego niełatwo byłoby otwierać nowe 

takie szkoły. Jeśli nie macie ludzi, jaki sens ma budowa domów? 
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Dawniej uczniowie pobierali nauki pod drzewem i była to lepsza 

edukacja. Najważniejszy jest nauczyciel. Oni wszyscy są szkoleni na 

dobrych nauczycieli  

Jedni kształcą się na nauczycieli, inni na księgowych, inni na 

prawników, inni na inżynierów, a jeszcze inni studiują medycynę. 

Każdą dziedzinę wybiera po kilku uczniów. W przyszłości będą oni 

opiekować się wszystkimi budynkami. Wysyłamy uczniów w różnych 

kierunkach po to, aby jutro, gdy misja ulegnie poszerzeniu i stanie 

się zbyt duża, nasi nowi ludzie byli gotowi wziąć odpowiedzialność 

na swoje barki. 

Są to doskonałe dzieci. Niektórzy zawsze otrzymują najwyższe 

oceny. Wiele dzieci, które otrzymują dobre oceny, ogarnia pycha i 

mają wygórowane ambicje, ale te dzieci nie są takie. Chociaż są 

bardzo inteligentne, zawsze przychodzą do mnie i pytają: „Swami, 

co trzeba zrobić?” Cokolwiek powiem, one to robią. Tego właśnie po-

trzeba. Na wykonanie mojej pracy potrzeba zarówno umiejętności, 

jak i szlachetności. Gdy macie umiejętności, ale brak szlachetności – 

brak serca – nie możecie wykonać dobrej pracy. Podobnie, jeśli 

macie bardzo dobre serce, ale nie potraficie nic zrobić, jesteście dla 

mnie bezużyteczni. Trzeba mieć obie te rzeczy – jest to właściwe 

połączenie. 

Sreenivas też przyszedł do mnie jako mały chłopiec. Wyrastał 

przy mnie, zrozumiał i nauczył się i teraz potrafi zajmować się 

wszystkimi tymi rzeczami. (Odnosząc się do Śri C. Sreenivasa i Śri 

B.N. Narasimha Murthy’ego) Oni obaj przyszli jako młodzi chłopcy w 

podobnym wieku. Skoro oni dwaj mogą zrobić tyle dobrego, wy-

obraźcie sobie, ile wszyscy ci uczniowie mogą zrobić. W każdej 

osobie istnieje potencjał – trzeba tylko go ukierunkować i nie roz-

praszać. 

O której godzinie jest lunch? 

Madan Gupta: O 12:45, Swami. 

Swami: To dobra pora. Spotkam się z wami wieczorem.  

Madan Gupta: Swami, prosiłem Cię, abyś nie odchodził! (Śmiech)  

Swami: Nigdzie nie odchodzę. 
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27 marca 2018 

Sesja wieczorna w domu Guptów 

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

 
Skoro Swami nazwał tę grupę Sai Hridayam (Serce Sai), jest 

po temu jakiś powód. Jest to rzeczywiście Sai Hridayam. Czym jest 
serce Sai? Jest to nic innego jak siedlisko najczystszej z miłości. To 
miejsce absolutnej bezinteresowności i nieskazitelnej błogości. Tym 
jest serce Swamiego. Macie możliwość posmakować tej miłości i do-
świadczyć jej, gdyż poświęcacie się. Jak powiedzieli dwaj poprzedni 
mówcy, dostrzegacie to, jak Swami transformuje. Czym jest ta 
transformacja? To przemiana człowieka w boskość. 

Gdy przybył minister sprawiedliwości, stwierdził: „Odpowiadam 
za założenie Szkoły Ekonomii Ambedkar w stanie Karnataka, a teraz 
Sathya Sai Baba zakłada Uniwersytet Doskonałego Człowieka (Uni-
versity for Human Excellence). Rozumiem, czym jest doskonałość 
ekonomiczna, ale nie rozumiem, czym jest doskonałość człowieka.” 

Wtedy Swami powiedział: „Student przyjęty na studia medycz-
ne kończy je jako lekarz czy chirurg. Student koledżu inżynieryjnego 
kończy jako inżynier. Student szkoły ekonomicznej wychodzi z niej 
jako ekonomista. Student szkoły prawniczej kończy jako prawnik. 
Student przyjęty do Sathya Sai University for Human Excellence za-
kończy studia jako Bóg!” (Oklaski) 

To transformacja człowieka w Boga! Taki zawód ma Bóg zaw-
sze, gdy przychodzi na ziemię – jako Rama, Kriszna, Budda, Jezus 
czy Prorok. Oni wszyscy tylko to robili – przekształcali ludzi w Boga. 
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27 marca 2018 

Sesja wieczorna w domu Guptów 

Podsumowanie wystąpienia Śri B.R. Shetty’ego 
 

Gdy zaczynałem, mieliśmy tylko jed-
nego lekarza. Dzisiaj mamy ponad 2000 
lekarzy i 150 szpitali w 15 krajach. Na 
londyńskiej Footsie (giełdzie) jesteśmy 
zarejestrowani z rynkową wartością prawie 
10,5 miliardów dolarów. Ustąpiłem ze 
stanowiska naczelnego dyrektora tej 
kompanii. Obecnie jestem zainteresowany 
tylko przeznaczaniem każdego zarobionego 
fila (grosza w Dubaju) na rzecz społeczno-
ści, każdej społeczności. (Oklaski) 

Jestem wdzięczny za wielokrotne błogosławieństwa Baby. Za-
wiozłem stąd do Baby szejka Nahyana. Szejk siedział tam ze Swami-
dźim. Wszyscy siedzieliśmy na podłodze. Baba trzymał rękę szejka 
przez więcej niż godzinę i rozmawiał z nim. W Prasanthi Nilayam 
czekało na Niego 80 000 ludzi. Baba powiedział: „Nie martw się. Oni 
wszyscy zaczekają.” Potem zmaterializował łańcuch modlitewny z 
108 paciorkami. Szejk powiedział: „Trzymałem go wtedy za rękę. 
Łańcuch pojawił się natychmiast.” Był bardzo szczęśliwy. 

Opowiem wam o jeszcze jednym zdarzeniu. Uczestniczyłem w 
inauguracji Saigramu (sierocińca) w Trivandrum. Wystartowały trzy 
helikoptery, ale niestety ostatni z nich spadł i wszyscy zginęli. 
Wierzcie albo nie, ale Baba mnie uratował. (Oklaski) 

Uratował mnie nie bez powodu. Obecnie buduję szpitale w róż-
nych miejscach, takich jak Egipt, Nigeria, Nepal itd. Już zakupiłem 
ziemię w Nepalu, Bhubaneshwarze, Raipurze, Trivandrum, a także w 
Bangalore. Z błogosławieństwami Swami-dźiego będę kontynuował 
tę dobrą działalność. Będziemy współpracowali w sprawie szpitali w 
Mumbai i Raipurze. Na ile będę mógł, będę wam pomagał. Obecnie 
nie robię niczego dla pieniędzy.  

Swami: Powiem Sreenivasowi, aby się z tobą spotkał. On opowie ci 
o kompleksie nowych sali operacyjnych w Raipurze.  

B.R. Shetty: Bardzo proszę, gdziekolwiek, cokolwiek. Tylko taką 
mam misję. Bardzo Ci dziękuję za danie mi tej sposobności. Wszy-
scy chłopy, studenci – bądźcie bogami w przyszłości. 

Swami: Bardzo, bardzo szczęśliwy. 
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27 marca 2018 – Sesja wieczorna 

Boski dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 
 
 

Asztadaśa puranesu Wjasasja waćanam dwajam:  

paropakarah punjaja papaja parapidanam.  

(Osiemnaście puran Wjasy zawiera się w dwóch powiedzeniach: 

 pomaganie jest zasługą, grzechem – krzywdzenie innych.) 

 

Drogie ucieleśnienia miłości! 

Można nie być na tyle wykształconym, aby przeczytać wszyst-

kie Wedy; można nie być panditem, by znać wszystkie śastry; 

można nie być braminem i nie znać każdej kandy (rozdziału), ale na 

pewno można być dobrym człowiekiem, stosując się do esencji 

wszystkich Wed, śastr i puran. Ta esencja to: pomaganie innym jest 

najwyższą zasługą, a krzywdzenie kogokolwiek – grzechem. 

W swoim codziennym życiu i postępowaniu starajcie się zawsze 

pomagać innym na ile możecie – przez myśl, przez słowo, przez 

czyn. Starajcie się w jakiś sposób komuś pomóc. Jeśli będziecie to 

robić na co dzień, nie będzie potrzeby podejmowania żadnych 

szczególnych pokut, wyrzeczeń, pielgrzymek czy odprawiania 
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rozmaitych obrządków. Wystarczy samo pomaganie innym myślą, 

mową i uczynkiem, aby zdobyć zasługi, aby być człowiekiem Boga. 

Obyście stale starali się tak postępować. 

Pamiętajcie o służeniu wszystkim, kochaniu wszystkich i nigdy 

nie szkodzeniu nikomu. To wszystko, co trzeba robić. Czy jest to 

trudne? Nie, jest to całkiem łatwe. Czy byłoby łatwiej, gdybym kazał 

wam nauczyć się wszystkich Wed, wszystkich śastr i upaniszad? To 

jest proste – po prostu pomagajcie, pomagajcie, pomagajcie na ile 

możecie. Jeśli jesteście uczniem, pomagajcie innemu uczniowi; jeśli 

jesteście nauczycielem, pomagajcie komuś w waszej klasie; jeśli 

macie taką możliwość i okazję, pomagajcie komuś, kto jest ubogi. W 

taki czy inny sposób ciągle pomagajcie – oto całe moje przesłanie. 

Nie ma więcej o czym mówić. Wy już to robicie – róbcie tak 

dalej. Róbcie to, więcej i więcej, najlepiej jak potraficie. Pamiętajcie, 

że całe to pomaganie wróci do was niczym boskie ubezpieczenie w 

czasie, kiedy znajdziecie się w potrzebie. Gdy czynicie dobro, dobro 

to zostaje zdeponowane na koncie, jakie macie u Boga. On śledzi to, 

ile dobra uczyniliście i ile wpłaciliście. Gdy w kryzysowej chwili 

będziecie potrzebowali Jego pomocy, On pobierze łaskę z waszego 

konta i złoży ją w waszych rękach, ratując was przed wszelkimi ka-

tastrofami. 

(Odnosząc się do Śri B.R. Shetty’ego) On słusznie powiedział, 

że został uratowany, gdyż miał być na pokładzie (helikoptera, który 

się rozbił). W ostatniej chwili postanowiono zmienić przydział sie-

dzeń i on nie znalazł się w helikopterze, który miał wypadek. Gdyby 

nie to, byłby w tym helikopterze. Wszystko to dzieje się w ramach 

boskiego planu. Jak dopiero co powiedziałeś, od tamtej chwili twój 

czas, energia i życie będą służyły innym. Bóg pomógł ci, gdy Go po-

trzebowałeś. Teraz czas na was, abyś byli bogami i pomagali innym, 

którzy potrzebują Jego pomocy. Bardzo, bardzo szczęśliwy. 

(Do Śri B.R. Shetty’ego) Obok ciebie znajduje się wspaniały 

przykład kogoś, kto to zrobił – Tigrett. 

Szpital powinien być gotowy 26 listopada – otworzymy go 27. 

Poprosiliśmy Premiera, aby dedykował go dzieciom tego narodu. 

Musi to być wzorcowy przykład bezpłatnego, ale najnowocześniej-

szego szpitala. 
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BIBLIOTEKA ONLINE I SUBSKRYPCJA NA  

BROSZURY Z ZAGRANICZNYCH WIZYT BHAGAWANA 

To Boskie broszury opisujące zagraniczne podróże Bhaga-
wana 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 stro-
nę: http://www.saiprakashana.online. 

 

 

NOTA REDAKCJI 

Poszukujemy profesjonalnych osób do transkrypcji zapi-
sów audio, tłumaczy i korektorów dyskursów Bhagawana we 
wszystkich językach. Muszą oni podpisać kontrakt z Wydawcą, 
Sri Sathya Sai Premamruta Prakashana®. Więcej informacji 
można uzyskać pod adresem: bhagawanspeaks@gmail.com. 

 

 

WYDAWNICTWO I DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK 

W sprawie publikacji – druku – dystrybucji prosimy pisać na adres: 
bhagawanspeaks@gmail.com 

 
 
 
 

http://www.saiprakashana.online/
mailto:bhagawanspeaks@gmail.com
mailto:bhagawanspeaks@gmail.com
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Wdzięczność i miłość u Jego 
Lotosowych Stóp 


