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Wstęp 
W marcu 2018 r., w święty wielkanocny tydzień Bhagawan Śri 

Sathya Sai Baba w swojej Sukszma Śarirze (Subtelnym Ciele) odwiedził 

Wielką Brytanię (UK). 

Osoby towarzyszące Swamiemu przyjechały do domu Malhotry w 

Chigwell wieczorem 28 marca. 

W Wielki Czwartek, 29 marca nasz Pan obsypywał nas swoją łaską 

w Darsham w hrabstwie Suffolk, gdzie rano i wieczorem przemawiał do 

małej grupy wielbicieli w aśramie Sai Grace. Tutaj rano 30 marca odbył 

się specjalny satsang Wielkiego Piątku, który zaczął się od specjalnego 

nabożeństwa odprawionego przez wielebną Leonorę van Gils. 

Następnie Bhagawan ze swoją asystą pojechał do Południowo-

Wschodniego Londynu, gdzie wieczorem zorganizowano satsang w 

domu Malhotry. Swami przemawiał tam do niewielkiej grupy wielbicie-

li na zamkniętym spotkaniu. 

Kolejnego dnia, 31 marca, w Wielką Sobotę odbyło się otwarte spo-

tkanie w londyńskim Sir James Hawkey Hall, w którym uczestniczyło 

prawie 400 wielbicieli z UK i Europy. Bhagawan zachęcił dzieci z 

publiczności do zadawania pytań i z radością odpowiadał na ich intere-

sujące pytania. Po zakończeniu programu goście wrócili do domu 

Malhotry. 

W wielkanocną Niedzielę, 1 kwietnia 2018 r. po krótkim pożegnal-

nym satsangu asysta Swamiego opuściła Wielką Brytanię, by udać się 

na dalsze etapy podróży po Europie, poczynając od Francji. 
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Swami: Jutro będzie Wielki Piątek. 

Wielebna Leonora: Tak, jutro mamy w planie program wielkanocny. 

Swami: Czym jest Wielkanoc? 

Wielebna Leonora: Wielki Piątek to dzień, w którym Jezus został skazany na śmierć i 

umarł na krzyżu za nasze grzechy, aby pokazać nam, że śmierć nic nie znaczy. 

Swami: A Niedziela Wielkanocna? 

Wielebna Leonora: Dla tych z nas, którzy wierzą w historię Jezusa, Wielkanoc oznacza 

Niedzielę Wielkanocną, tj. dzień, w którym On powstał z martwych, tak jak Swami. 

Swami: Tak, atma, duch, wykracza poza ciało. 

Wyższość ducha nad ciałem – oto świętowanie 

Wielkanocy. Jezus nie powstał w swoim ciele. Jego 

ciało odeszło. On powstał tylko duchem. Duch jest 

potężniejszy od ciała. Przesłaniem Wielkanocy jest 

to, że człowiek w istocie jest duchem, a nie ciałem. 

Ciało tak czy inaczej zginie. Niektórzy ludzie mogą 

umrzeć na krzyżu, niektórzy na szpitalnym łóżku – 

ciało może po prostu odejść, ale duch pozostaje 

wieczny. Każda Wielkanoc przypomina wam, kim 

naprawdę jesteście. Wielki Piątek ma przypominać, 

kim nie jesteście, a Niedziela Wielkanocna – kim w 

rzeczywistości jesteście. 

Wielebna Leonora: Cudownie! 

Swami: Musicie o tym pamiętać. Cierpicie tylko wtedy, gdy myślicie, że jesteście 

ciałem, ale gdy pamiętacie, że nie jesteście ciałem, wykraczacie poza cierpienie. Jezus 

cierpiał na krzyżu, myśląc, że jest ciałem. W końcu poddał się i powiedział do swojego 
Ojca w niebie: „Chociaż oni sprawili mi ból, różnorako raniąc to moje ciało, duch 

pozostaje wieczny. Wybacz im, wybacz im – oni nie wiedzą, co czynią, więc wybacz 

im.” 

PORANNY SATSANG 

AŚRAM SAI GRACE 

DARSHAM, UK 

Wielki Czwartek 

29 marca 2018 
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Jezus zrozumiał to wielkie przesłanie wybaczania dopiero wtedy, gdy porzucił 

przywiązanie do swojego egocentrycznego „ja,” do swojego ciała i zamiast tego oparł 

się na duchu. W tamtym czasie nauczył się przebaczać wszystkim, ponieważ każdy 

jest tym samym. „Wszyscy są jednym, mój drogi synu; bądź jednaki dla wszystkich.” 

Jak mógł powiedzieć, że przebacza wszystkim, nawet rzymskim żołnierzom, którzy 

zamęczyli Go na śmierć? Stało się tak dlatego, że popatrzył poza ciało – nie tylko 

swoje, ale wszystkich innych – i dostrzegł, że wszystko jest przejawieniem tego 

samego świętego ducha.  

Nie ma sensu potępiać kogokolwiek, przeklinać kogokolwiek, nienawidzić kogo-

kolwiek. Ostatecznie wszyscy są tym samym; wszyscy są przybrani w ciała, ale w 

rzeczywistości są duchem. W chwili, gdy Jezus to zrozumiał, jego serce natychmiast 

przepełniło współczucie i miłość i dlatego przebaczył wszystkim. Takie jest przesłanie 

Wielkiego Piątku – musicie przebaczać i zapominać. Miłość żyje z przebaczania, 

miłość żyje z dawania. Oto przesłanie Jezusa. Był On ucieleśnieniem miłości i współ-

czucia. Dlatego też jego duch powstał, aby dalej okazywać miłość i współczucie 

bliźnim. 

Dzisiaj imię Jezusa możecie zobaczyć na całym świecie. Ileż miłości i współczu-

cia przejawia się na świecie w imię Jezusa! Istnieje bardzo wiele szkół, szpitali, 

sierocińców – wszystko w imieniu Jezusa. Mnóstwo oddanych ludzi wykonuje tę 

pracę. Dokładnie tak samo dzieje się w moim przypadku. Dlatego wybrałem tę szcze-

gólną niedzielę na ujawnienie tego przesłania Jezusa i Jego osoby. Ja też nie umieram 

– moje ciało umarło, ale ja nie umieram. Wykraczam poza śmierć, poza narodziny. 

Dalej obsypuję moją miłością i współczuciem – tak jak Jezus. 

 

Co powinni robić moi uczniowie? Powinni, tak jak uczniowie Jezusa, dalej kochać i 

służyć każdemu – jest to ich życie. A moje życie jest bardzo podobne do życia Jezusa. 

Obaj urodziliśmy się w małej, ubogiej rodzinie i obaj przechodziliśmy wielkie trudności. 

Jezus wyrósł na uosobienie miłości i współczucia. I tak samo stało się ze mną. 

Jezus przeszedł wiele trudności – tak jak ja. Na koniec Jezus przeszedł trudną 

śmierć – został fizycznie ukrzyżowany. Ja przyjąłem na siebie wszystkie grzechy świata 

Zawsze pomagaj, nigdy nie rań 

Kochaj wszystkich, służ wszystkim 
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i ukrzyżowałem siebie wewnętrznie. Jego śmierć była publiczna; moja śmierć była na 

osobności. Jezus wziął na siebie cierpienie całej ludzkości, cierpiał na ciele i pozwolił, 

by to ciało rozpadło się i rozpłynęło w nicość. Potem znów powstał, aby stać się takim 

samym ucieleśnieniem współczucia i miłości jak wcześniej.  

Nie da się Go nie dostrzec; łatwo Go rozpoznać po Jego miłości i współczuciu, 

gdyż to sobą reprezentował. Stawajcie się teraz coraz odważniejsi, tak jak uczniowie 

Jezusa. Ci, którzy z obawy o swoje życie uciekli, porzucając Jezusa w ostatnich chwi-

lach, tak jak Piotr, wszyscy wrócili do owczarni znacznie odmłodzeni na duchu, 

wiedząc, że ich Mistrz nie był zwykłą osobą. To dało im odwagę do poświęcenia się, do 

głoszenia przesłania ich Mistrza. I to się rozumie pod waszą deklaracją: „Składamy 

przed Tobą nasze życia.” Ale co ja mam zrobić z waszym życiem? Weźcie swoje życie 

ode mnie i idźcie korzystać z niego dla dobra wszystkich. 

W ostatnim dniu w szpitalu lekarze próbowali wszystkiego – dawali mi wszelkiego 

rodzaju zastrzyki, poddawali mnie rozmaitym zabiegom. Zrobiono praktycznie wszyst-

ko, co nauki medyczne potrafią. Na moim ciele wypróbowano wszytko, aby przywrócić 

mu zdrowie, ale na nic to się nie zdało. Sreenivas był tam w pokoju przy mnie przez całe 

wielkanocne rano. Stał tam, gdy przez chwilę w pokoju nie było nikogo innego. Pod-

szedł do mnie, uchwycił moje stopy i modlił się z głębi serca. Wyjaśnił, że nie ma 

niczego, co mógłby jeszcze zrobić, że wypróbowano wszystko, co ludzie mogli zrobić i 

na co pozwalała medycyna. Prosił: „Teraz tylko Ty, Swami, musisz coś zrobić.” 

Zanim skończył swoją modlitwę, zobaczył, że opuściłem ciało – monitor to poka-

zywał. On był w szoku i płakał, i płakał u moich stóp jak małe dziecko. Nie mógł znieść 

tego, że odszedłem. Ale gdzie Swami miał pójść? Tak jak Matka Maryja płakała u stóp 

Jezusa, on płakał, mówiąc: „Dlaczego odchodzisz?” W istocie nie zamierzałem nikogo 

opuszczać – wszystko to było jak sceniczna gra. Tak musiało się stać, abym mógł 

kontynuować moją misję w obecny sposób. Dzisiaj moja misja, moje słowa i moje 

przesłanie bardzo szybko szerzą się na całym świecie, tak ja działo się w przypadku 

Jezusa. Jak to się dokonuje? Dzięki poświęceniu moich wielbicieli. Wyznawcy Jezusa 

poświęcili się, aby głosić Jego słowo – i ono rozeszło się po całym świecie. Tak samo 

dzisiaj moi wielbiciele poświęcają się, każdy na swój sposób – niektórzy poświęcają 

swoje wygody, niektórzy – bogactwo, niektórzy czynią ogromne wysiłki i osiągają 

więcej niż myśleli, że jest możliwe. W ten sposób moja misja się rozprzestrzenia. 

C. Sreenivas: Jestem wzruszony, Swami, że to pamiętałeś. 

Swami: Ponieważ była to Wielkanoc. On próbował wszystkiego – wezwał lekarzy z 

Ameryki – zrobił wszystko, co mógł, ale gdybym nie porzucił tego starego auta, nie 

mógłbym wziąć nowego i jechać szybciej. To musiało być zrobione i dlatego moja 

misja trwa w ten sposób. Teraz możecie to zrozumieć, ale wtedy nikt nie rozumiał; 

wszyscy pogubili się. 
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Wielebna Leonora: To, że odszedłeś w Niedzielę Wielkanocną jest bardzo znaczące. 

Swami: Wróciłem w Niedzielę Wielkanocną. Ja nie tylko odszedłem – odszedłem i 
wróciłem tego samego dnia. 

Odszedłem, gdyż moje ciało poddało się, ale wróciłem. Duch dalej działa. Wyru-

szyłem na cały świat, by pocieszać moich wielbicieli – tych załamanych. Wielu z nich 
chciało odebrać sobie życie, musiałem więc przyjść do ich domu i powiedzieć im: 
„Nie rób tego. Ciągle tu jestem. Nigdzie nie odchodzę.” 

 (Wskazując Nilę) Szalona kobieta! Myślała: „Teraz odbiorę sobie życie,” ale po-

wiedziałem jej, że nie powinna odbierać sobie życia, natomiast powinna je użyć dla 
mnie. Bardzo wielu ludzi było załamanych, dlatego chodziłem po całym świecie i 

pocieszałem ich, przejawiałem się wszędzie i przekonywałem. Tak to się działo. 

 (Do trzech wielbicielek, Wielebnej Leonory, Sonji i Nili) Teraz jesteście tu trzy, 

ale prawie nigdy was nie ma. Jesteście wszędzie, cały czas. 

Sonja: Nie, ja staram się przyjeżdżać, jeśli mogę, Swami, gdy Wielebna Leonora o to 
prosi. 

Swami: (Wskazując Nilę Murday) Czy ona przyjeżdża często? 

Wielebna Leonora: Nie, Swami, ona mieszka zbyt daleko. 

Swami: Zbyt daleko. 

Wielebna Leonora: Sercem zawsze jest tutaj. 

Nila: Jesteśmy w stałym kontakcie, ale jest to 

pięć godzin jazdy, Swami. 

Swami: Jest tu teraz lepiej. Ona bardzo dobrze 
się opiekuje tym miejscem. Teraz nie wygląda 

tak jak dawniej – miejsce to wygląda jak cał-
kiem nowe. Jest bardzo pięknie. Patrzcie, wszy-
stkie kwiaty zakwitły – japońskie kwiaty i wi-

śnie, takie jak mają w Japonii. Tam sadzą wiele 
kwiatowych wiśni. Są na zasłonach wewnątrz i 
w ogrodzie na zewnątrz. Bardzo szczęśliwy. 

Nila: Swami, na zewnątrz jest piękna kaczka, 

która zniosła jaja w świątyni. 

Swami: Ona pływała tam po jezierze. 

Wielebna Leonora: Kaczki nie wykluwają się, 

Swami. Ona siedzi na jajach, ale nic się nie 
dzieje.  

Swami: Jest za zimno. Jest tam też kilka króli-

ków, które kopią nory. Wszystko to jest boskim  
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stworzeniem. Można zobaczyć, jak Bóg porusza się we wszystkich tych rzeczach, jak 

Bóg jest obecny w roślinach, porusza się w zwierzętach, mówi w ludziach. Jest On we 

wszystkim. Gdy postrzegacie to z boskiej perspektywy, wszystko staje się tak radosne, 

tak piękne! Gdy ktoś we wszystkim widzi Boga, zawsze jest pełen radości. Wszyscy 

powinniście tak patrzeć. 

(Swami zaprosił kilku wielbicieli do odwiedzenia z Nim Asyżu we Włoszech) 

Swami: Zamieniamy tam bardzo mały stary dom w miejsce mieszkalne. Ale ważniej-

szy jest sam Asyż, gdyż mieszkał tam św. Franciszek. Jego wyznawcy ciągle tam są – 

wykonują dobrą pracę. Chcę zabrać tam studentów i młodych ludzi. Bo w ten sposób 

mamy rezultaty. Zobaczycie ile ciężkiej pracy i poświęcenia włożono w tamto miejsce. 

Wy też powinniście tak się starać. Jest to inspirujące, dlatego ich tam zabieram. Musi-

cie wybrać się do Asyżu podczas tych świąt. Podam wam szczegóły. Zatrzymajcie się 

tam na dzień i odwiedźcie tamtejszy klasztor. Jest bardzo piękny – proste życie. 

(Do wielbiciela) Spytaj syna, czy jest wolny. Jeśli ma czas, może przyjechać z to-

bą do Kodaikanal. Przyjedźcie na kilka dni. Spotkacie tam wielbicieli z całego świata. 

Gdy przyjechał na obchody Urodzin, spotkał wielu ludzi – to go zmieniło. Przedtem 

myślał tylko o sobie, sobie, sobie. Spotkał tamtych ludzi i teraz jest inny. 

Swami Wiwekananda powiedział: „Żyją tylko ci, którzy żyją dla innych; pozostali 

są bardziej martwi niż żywi.” Jesteście tu dla innych, a nie dla siebie. Bóg posłał was 

tutaj, ponieważ myślał, że możecie jakoś przydać się innym. Gdybyście nie mieli się 

nikomu przysłużyć, On by was tutaj nie posłał. Drzewa przydają się innym; rzeki 

przydają się innym; nawet krowy i inne zwierzęta przydają się innym, ale tylko czło-

wiek myśli o sobie. Powinniście o tym pamiętać. 
 

ŻYJĄ TYLKO CI, 
KTÓRZY ŻYJĄ DLA INNYCH 
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(Przemawiała wielebna Leonora, a potem zaśpiewała Bhagawanowi pieśń) 

Swami: Jest to z serca do serca dla Swamiego, więc nie są potrzebne żadne ćwiczenia. 

Ćwiczyć trzeba tylko wtedy, gdy macie to robić dla publiczności. Było to dobre. 

Gdzie jest Deepak? Deepaka tu nie ma. 

Wielbiciel: On jest w drodze. Przyjedzie później. 

Swami: On i inni wykonują dobrą pracę. Co weekend 

biorą pożywienie i co tydzień chodzą do wielu 

miejsc. Prawdą jest, jak mówiliście, że jest bardzo 

wielu ludzi bezdomnych. Nie tylko to – są ludzie, 

którzy nie codziennie otrzymują jedzenie – idą spać 

głodni.  

Istnieją pewne grupy czyniące małe wysiłki, ale 

w istocie z pomocą nie wychodzą do ludzi – służą 

tam, gdzie mogą, a ludzie muszą do nich przycho-

dzić. Tym ludziom poradziłbym, aby jednak wzięli 

pożywienie i poszli tam, gdzie są bezdomni; niech nie 

stoją w jednym miejscu i nie każą im wszystkim 

przychodzić do nich. Szukajcie miejsc, gdzie oni są. 

Służba powinna być prowadzona właśnie w ten 

sposób – nie według waszej wygody. Musicie wy-

chodzić do ludzi i służyć im. 

Nie jest to tylko sprawa podania posiłku jednego wieczora. Chodzi o wiarę w 

człowieczeństwo, jaką oni rozwiną. Uwierzą, że człowieczeństwo ciągle istnieje, że 

ludziom nie jest obojętne, czy oni mają dzisiaj jedzenie, czy chodzą głodni, że jest 

ktoś, komu na nich zależy. To niesie wiele radości, wielkie zapewnienie – i to jest 

ważniejsze. Pożywienie zostanie strawione po kilku godzinach, ale miłość, uczucie, 

jakiego doświadczyli, pozostanie na zawsze.  

Dlatego musicie służyć z miłością – każdy w miarę swoich możliwości. Nie każ-

dy może udać się do tych miejsc; wtedy dalej kontynuujcie z przyjaciółmi pracę w 

lokalnej społeczności. Głód jest czymś, co każdy rozumie, gdyż każdy po kilku godzi-

nach czuje głód. Każdy rozumie ból głodu. Każdy może prowadzić tego rodzaju sewę. 

Gdyby ktoś miał jakiś problem z sercem, nie posiadając wymaganych kwalifikacji, nie 

moglibyście podjąć się operacji w charakterze sewy. Tak samo nie możecie przez 

jeden dzień stać się nauczycielem. Pożywienie jest czymś tak łatwym, tak powszech-

 
POPOŁUDNIOWY SATSANG 

AŚRAM SAI GRACE, DARSHAM, UK 

Wielki Czwartek, 29 marca 2018 
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nym, że nie potrzebujecie żadnych kwalifikacji na rozdawanie pożywienia. Możecie 

po prostu pójść pieszo i dzielić się tym, co macie. To jest ważne. 

Jest to więc najprostsza sewa, ale i najefektywniejsza, gdyż gdy pokarm jest przy-

swajany, razem z nim przyswajana jest miłość i, chociaż pokarm przeminie, miłość 

pozostaje na zawsze. Miłość pozostaje, a oni czują się lepiej, wiedząc że na tej ziemi 

jest ktoś, kto o nich myśli i komu nie jest obojętne czy oni jedli, czy nie, czy dzisiaj 

spali o głodzie. Wiedzą, że komuś na nich zależy. Jest to ważniejsze. 

Róbcie to dalej na swój nawet skromny sposób. Stanie się to naprawdę wielkim 

ruchem rozdawania pożywienia, dzielenia się posiłkiem. Ludzie wszędzie to pod-

chwycą. Każdy codziennie będzie dzielił się z kimś jednym posiłkiem. Nie musicie 

szukać od razu po całej społeczności. To będzie się stopniowo rozszerzać. 

W Indiach zaczęliśmy od śniadaniowej sewy annapurna. Dzieci chodzą do szkoły 

głodne, gdyż większość ich rodziców jest robotnikami. Uczą się w szkołach po-

wszechnych i do południa nie otrzymują posiłku. Lunch zapewnia rząd, ale całą noc i 

rano są głodne. Całe rano i przedpołudnie nic nie jedzą i na pierwszy posiłek czekają 

do południa. Skutek jest taki, że dzieci na lekcji nie mogą się skoncentrować, nie mają 

energii na zabawę. Jak więc mogą się rozwijać? Dlatego bardzo małej grupie studen-

tów i wielbicieli powiedziałem, że dobrze by było, gdyby codziennie rano podawali 

tym dzieciom śniadanie. 

Zaczęli od 50 dzieci, gdyż na więcej nie mieli środków. Zaczęli codziennie poda-

wać posiłki 50 dzieciom z ich sąsiedztwa. Robili to bez przerwy przez rok. Każdego 

dnia chodzili i rozdawali posiłki, a dzisiaj rozszerzyło się to na kilka stanów Indii, a 

nawet wyszło poza granice Indii. Śniadanie podaje się codziennie więcej niż 100 000 

dzieci. Nie jest to wielki projekt, to raczej mała ofiara, ale ma wielki wpływ na te 

dzieci, które rozumieją, że jest ktoś, komu nie jest obojętne czy jadły, czy nie. 

Dyrektorzy szkół i nauczyciele mówią, że poprawiła się obecność dzieci – przy-

chodzą na czas, gdyż chcą zjeść śniadanie. Mają więcej energii, lepiej się skupiają na 

lekcjach i z wielką radością i entuzjazmem bawią się. Ich rodzice też się cieszą, uwol-

nieni z ciężaru winy, że nie karmią swoich dzieci. Cieszą się także szkoły, że stały się 

bardziej użyteczne dla dzieci. 

To się po prostu rozszerza. W ciągu pięciu lat rozeszło się na tak wielu ludzi. Oto 

potęga dobra. Na początek wystarczy jedna osoba. Jeśli wszyscy nie możecie zbierać 

się razem, chodźcie teraz we wszystkich kierunkach – na wschód, na zachód, na 

północ, na południe, do centrum – chodźcie do tego rejonu, do którego należycie, i 

róbcie coś. To bardzo proste. 

(Do Grisha, jednego z organizatorów wizyty Swamiego w UK) Czy wy też to ro-

bicie? 

Grish: Robimy tak w Londynie. 
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Swami: Tak, w Londynie wszystko się skrzy, ale za tym kryje się wiele mroku. Można 
spotkać tam ludzi prawie bez dochodów, bez poczucia bezpieczeństwa, wiodących 
bardzo trudne życie. Na tym musisz się skupić. Powiedz to też swojemu synowi. 

Mówię ci, musisz się na tym skupić. Musisz przyłączyć się do innych ludzi z oto-
czenia i robić, co się da. Może nie dać się tego robić codziennie – korzystaj z niedziel. 

Kiedyś przyszedł do mnie pewien człowiek – Anand – i spytał: „Swami, czy jest 
w porządku, jeśli śniadania rozdaję dzieciom dwa razy w tygodniu, gdyż codziennie 
jest mi bardzo trudno?” 

Powiedziałem mu po prostu: „Jedz śniadanie tylko w tych dniach, w których po-

dajesz dzieciom, wtedy będziesz wiedział, co dzieje się z żołądkami dzieci.” 

On to zrozumiał. Jeśli samemu się czuje, cierpi się za innych. Wszyscy wielcy 
ludzie cierpieli za innych – czuli ich ból, dlatego nie usiedzieli bezczynnie – w sposób 

naturalny podejmowali działania. Nie mogli milczeć, oglądając ludzi cierpiących. 
Znakiem rozpoznawczym wielkich ludzi jest to, że nie usiedzą z założonymi rękami, 
widząc cierpiących. Myślą: „To moi bliscy” i muszą coś zrobić. Tak było też w moim 
życiu: gdy ktokolwiek cierpiał, ja też zawsze z nim cierpiałem i robiłem dla jego dobra 

to, co było możliwe. 

Jest tu Sreenivas. Ile projektów zaopatrzenia w wodę zrealizowaliśmy? On 
uczestniczył we wszystkich tych projektach aż do teraz. Cierpienie za innych jest 
boskością. (Do Śri C. Sreenivasa) Powiedz coś o tych projektach wodnych, które 

realizowałeś? Wszyscy myślicie, że on angażował się tylko w projekty medyczne, ale 
tak nie było – woda też. 

 

Wyjątki z wystąpienia Śri C. Sreenivasa 

Podczas pierwszej rocznicy szpitala superspecjali-
stycznego w Whitefield Swami zaskoczył wszystkich, 

ogłaszając, że w ciągu jednego roku całemu miastu 
Chennai (Madras) dostarczy bardzo potrzebnej wody 
pitnej. Miał to być wyjątkowy program, zaplanowany i 

w końcu wykonany, jakiego żaden rząd w wolnych In-
diach nie zrealizował. 

Swami wiedział, co znaczy nie mieć wody. On sam 
przechodził takie okresy. Historia pamięta, że codziennie 

chodził pieszo kilka kilometrów po wodę dla swojej 
rodziny. Czuł więc cierpienie ludzi, których fizycznie 
nigdy nie widział. Czuł cierpienie na ziemiach, które 
leżały bardzo daleko od Niego. Był pod tym względem 

bardzo wyjątkowy. 

Gdy ogłaszał, że dostarczy tę wodę dla całego miasta, była to bardzo znacząca 
chwila. Wtedy nie zostało to docenione, było zbyt niezrozumiałe, gdyż nigdy w 

historii ludzkości nie zdarzyło się, by jeden człowiek coś takiego zapowiedział. 
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Woda jest naturalnym zasobem, o który toczą się poważne spory. Projekt był bar-

dzo trudny z wielu innych powodów. Każdy stan – Andhra Pradeś, Karnataka i Tamil 

Nadu – gotów był toczyć wojnę, by nie dać wody. A tu Swami przyrzeka, że da ją jako 

artykuł pierwszej potrzeby z zachowaniem jedności i braterskiego dzielenia się. 

Swami zebrał wszystkich, pouczył o politycznym przywództwie i potrzebie oraz 

możliwościach dzielenia się. Zrealizował ten projekt w ciągu jednego roku, włączając 

rządy tych stanów. Do dzisiaj wszyscy pijący szklankę wody w Madrasie zawdzięcza-

ją ją Swamiemu, chociaż często są tego nieświadomi. 

Jest to wielka lekcja życia. W waszym przypadku może być to początek w małej 

skali. Może być to dokarmianie, dziele się posiłkami, tak jak już to robicie. Później, 

gdy zwiększy się liczba członków, będzie można zrobić o wiele więcej. Ilość w istocie 

nie jest ważna – liczy się wiara i przekonania. 

 
 

 

Boski dyskurs (ciąg dalszy) 

Swami: Niedawno zwrócono mi uwagę na to, że tysiące rolników przeszło ze swoich 
wiosek do Mumbai, gdzie buduje się nowy szpital. Oni przyszli prosić Premiera o 

anulowanie pożyczek, które zaciągnęli na swoje rodziny, a teraz nie mogą ich spłacić. 

Premier obiecał coś w tej sprawie zrobić. Ale dlaczego oni nie mogli spłacić poży-

czek? Ponieważ dla ich upraw nie było wody. Mają ziemię, ale nie mają wody dla 

upraw. Cały obszar stanu Maharasztry jest podobny do okręgu Anantapur – brakuje 

wody, gdyż rzeki bardzo szybko wysychają. Wody wystarcza im zaledwie na dwa – 

trzy miesiące w roku; przez większość roku jest sucho. Deszcze padają sporadycznie. 
Powiedziano mi, że co trzy czy cztery dni jakiś rolnik popełnia samobójstwo, gdyż nie 

może dalej żyć ze swoimi długami i utrzymać rodziny. Dlatego postanowiłem, że w 

ciągu trzech lat od teraz zapewnimy wodę całemu regionowi Vidarbha w Maharasztrze 

– od Yavatmalu z jednej strony aż do Nagpuru. W ciągu trzech lat będzie więc reali-

zowany projekt wodny obejmujący cały ten obszar, z wszystkimi suchymi okręgami. 

(Oklaski) 
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Nie możemy zacząć natychmiast. To wymaga wiele planowania, gdyż rzeka 
Godawari przepływa całą drogę do naszego okręgu Godavari w stanie Andhra Pradeś. 

Wiele wody tej rzeki nie jest właściwie wykorzystywane i wpada do oceanu, miesza-

jąc się ze słoną wodą. Istnieją pewne kanały, ale z żadnego nie ma pożytku, gdyż nie 

były utrzymywane. Poza tym nie ma wystarczającej ilości zbiorników retencyjnych, 

zapewniających wodę w suchszych miesiącach. 

Mam więc plan. Rzeka Godawari płynie od miasta Nashik, z zachodnich Indii na 
wschodnie wybrzeże. Mija ona najsuchsze obszary w odległości zaledwie kilku kilo-

metrów. Jednak woda nie dociera do tych okręgów z powodu samozadowolenia rządu. 

Dlatego postanowiłem coś zrobić. Gdy szpital w Mumbai zostanie ukończony, zwoła-

my spotkanie na najwyższym szczeblu rządów Maharasztry i Andhra Pradeś, 

posadzimy ich razem i ułożymy plan. 

Jeśli chodzi o rzekę Godawari, uzgodnimy ile wody trzeba skierować przez kana-
ły i rury do suchszych okręgów, gdzie zostaną zbudowane zbiorniki retencyjne. 

Zbudujemy 25 olbrzymich letnich zbiorników i niemal 750 cystern oraz około 

3000 km rurociągów. W ten sposób woda dotrze do siedmiu najsuchszych obszarów 

stanu Maharasztra. 
 

Taki jest mój plan. Nikt nie mówił mi jak to zrobić – ja już wiedziałem! (Śmiech) 

Dokładnie wiem, jak to zostanie zrealizowane, co trzeba zrobić i kiedy. Musimy 

jedynie zaaranżować spotkanie ludzi ze stanów Telengana, Andhra Pradeś i Maharasz-

tra oraz Premiera i sprawić, żeby doszli do tego wniosku. Zostanie nakreślony staranny 

projekt doprowadzenia wody do tych suchych obszarów, tak by woda była tam do-

stępna przynajmniej przez 8,5 do 9 miesięcy w roku. Są dwa lub trzy miesiące, które 

będą bardzo trudne, gdyż poziom wody w tej rzece staje się bardzo niski. Niemniej 

rzeka dostarczy wodę przynajmniej przez osiem do dziewięciu miesięcy, co znaczy, że 

rolnicy będą mogli zebrać jeden pełen plon i jeden mały plon. 

Obecnie zbierają jeden mały, trzymiesięczny plon. Poza tym ich ziemia pozostaje 

jałowa. Gdy nie ma dość deszczy, oni popełniają samobójstwa. Dlaczego? Ponieważ 
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nie mogą spłacić pożyczek. Biorą kredyty na rodzinę i plany gospodarcze, ale nie 

mogą ich spłacić. W tej sytuacji, u lokalnych pożyczkodawców zaciągają dług na 

spłatę kredytu. W małych wioskach ten biznes kwitnie. Pożyczkodawcy dają im 

pieniądze na bardzo wysoki procent, niemal niemożliwy do spłacenia, więc rolnicy 

tracą swoją ziemię, tracą swoje domy, tracą wszystko. 

Ten projekt ruszy. Obejmie siedem okręgów w Maharasztrze i sąsiedniej Telan-

ganie. Do połączenia wszystkich miejsc posłuży prawie 3000 km rur oraz wyłożone i 

umocnione kanały; będzie 25 wielkich letnich zbiorników retencyjnych i prawie 750 

cystern. To się ziści w ciągu trzech lat – zobaczycie! Możecie przyjechać na inaugura-

cję. (Śmiech) 

Ze względu na problemy geograficzne całość będzie przekazywana do eksploata-

cji w sześciu fazach. Do obszaru górzystego trzeba podchodzić inaczej niż do równin. 

Najpierw zakończymy części najtrudniejsze, a później te prostsze. Tak więc projekt 

będzie realizowany etapami przez trzy do trzech i pół roku. 

Czy jesteście gotowi? Tak, zawsze bądźcie gotowi. Jest to bardzo poważna spra-

wa. Obiecałem Maharasztrze, że dam im wodę, ale nie mogłem tego zrobić szybciej. 

Ciągle słyszę, nawet dzisiaj, o przypadkach samobójstw ludzi z powodu niemożności 

spłacenia długów. Ludzie chodzą do rządu, ale on ma ograniczone pieniądze z podat-

ków. Nie mogę ciągle słuchać o tak wielkim cierpieniu, dlatego zdecydowałem, że 

musimy coś z tym zrobić. I zrealizujemy ten projekt. 

Wiecie jakie będą nakłady na ten projekt? Jest to jeden z największych projektów. 

Kiedyś robiliśmy to w czterech okręgach w Andhra Pradeś i w mieście Chennai, 

wydając w sumie 5,5 miliarda rupii. Ten projekt w Maharasztrze będzie kosztował 

więcej niż tamte razem wzięte. Ważna jest zarówno woda do picia jak i do nawadnia-

nia. Będą dostarczane do wszystkich dotkniętych suszą okręgów. Nakłady na ten 

projekt wyniosą około 25 miliardów rupii. 

Zobaczycie, że wszystko to dojdzie do skutku. Krok po kroku, krok po kroku. Ten 

mój wodny projekt będzie realizowany w następnej kolejności, ale tylko dlatego, że w 

ciągu określonego czasu muszę zakończyć pewne kamienie milowe w edukacji i 

służbie zdrowia. Z tego powodu musiałem opóźnić ten projekt dostarczania wody. Gdy 

zostanie odprawiona bhumi pudźa pod ostatni szpital, rozpocznie się projekt wodny – 

taki jest mój plan. Do tego czasu prawie wszystkie kampusy będą już działały. 

Wtedy zbiorę pewnych ludzi – Kondala Rao i innych posiadających praktyczne 

doświadczenie – którzy wiedzą, co trzeba robić. Oni poprowadzą cały projekt. Dam im 

18 miesięcy na jego ukończenie, gdyż jest to bardzo trudny teren. Zajmie to trochę 

czasu, ale rozwinie się, faza po fazie. Pierwszą fazę zainaugurujemy za rok, drugą – 

dwa do trzech miesięcy później i w taki sam sposób będziemy realizować pozostałe 

fazy. Obejmie to cały środkowy region. Gdy popatrzycie na mapę Indii, właśnie tam 

zobaczycie najsuchsze obszary. Cały centralny region, od Maharasztry do Telangany i 

Andhra Pradeś, jest suchy. Monsuny zaczynają się przy górach w stanach Kerala i 

Karnataka. Cały deszcz tam spada, a potem do centralnych obszarów docierają tylko 
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chmury, a nie deszcze. Jest to dla ludzi bardzo trudna sytuacja i właśnie dlatego 

postanowiłem jakoś temu zaradzić. 

Uzyskamy pomoc z całego świata. Ona przyjdzie; zgłosi się wielu ludzi. Jest to 

jedyne rozwiązanie. Nie można ciągle anulować długów gospodarstw rolnych – to 

tylko odkładanie problemu. Co stanie się w następnym roku? Znów zaciągną kredyty; 

znów znajdą się w kłopotach, gdyż problemu nie da się rozwiązać i będą popełniać 

samobójstwa, co stanowi bardzo zły przykład dla innych. (Do Śri C. Sreenivasa) Coś z 

tym zrobimy – czekam tylko na ciebie. Z chwilą, gdy rozpoczniesz ten piąty szpital, 

jego budowa i organizacja już potoczą się same, bez twojego nadzoru, bo do tego 

czasu wszyscy będą wiedzieli, co dalej robić. 

Potem natychmiast musimy zebrać siły, gdyż jest to bardzo duży projekt. Jak już 

mówiłem, jest to projekt dla całego regionu, w tym cała suchsza połowa Maharasztry. 

Projekt ten rozmachem przyćmi projekty wodne w Andhra Pradeś i Chennai razem 

wzięte. Po otwarciu szpitala w Maharasztrze mamy dobre relacje z rządem. Wszyscy 

nas teraz rozumieją i ufają nam, więc jest to właściwy czas, aby powiedzieć im o tych 

innych rzeczach na przyszłość. Wykonamy je po kolei. 

Wyobraźcie sobie – co trzeci dzień jedna osoba popełnia samobójstwo, wypijając 

pestycydy, gdyż nie jest w stanie wyhodować upraw i spłacić swoich długów. Po nich 

jednak zostaje ich rodzina. Co dzieje się z dziećmi, z żoną i wszystkimi innymi? Są 

zdani na siebie samych. Nie mogą dalej prowadzić gospodarstwa; dzieci nie chodzą do 

szkoły – pracują na polach innych ludzi, na czym znikomo zarabiają. 

Jest jednak system nawadniania, ale nie jest używany. Teraz w tym projekcie 

wodnym zostanie wykorzystane całe doświadczenie z Anantapuru i Chennai, gdyż 

obejmuje on wszystkie aspekty. W grę wchodzą wykładanie i umacnianie kanałów, 

letnie zbiorniki retencyjne, rury, pompy, napowietrzne zbiorniki. Doświadczenia, jakie 

zdobyliśmy w różnych miejscach, będą wykorzystane w tym jednym projekcie. Będzie 

bardzo dużo pracy, ale zostanie wykonana. To się dokona. Chcę robić coraz więcej i 

więcej, i więcej. Gdziekolwiek są problemy, chcę coś z tym zrobić. Potrzebuję do-

brych wielbicieli, bezinteresownych wielbicieli. Właśnie dlatego, że istnieją 

bezinteresowni wielbiciele, mogę wykonać dowolną pracę. 

Pewnego razu demony i bogowie walczyli ze sobą. Demony zaczęły przeważać 

dzięki różnym potężnym mocom, jakie osiągnęły. Zmartwiony król bogów Indra 

pośpieszył do Pana Wisznu, który powiedział mu: „Jedyną osobą, która może pomóc 

wam w zabiciu tych demonów jest mędrzec imieniem Dadhići. Idź do niego i poproś 

go o jego kręgosłup. Kręgosłup Dadhićiego będzie bardzo potężną bronią, dzięki 

pokutom, jakie prowadził przez wiele lat. Te pokuty sprawiły, że jego kręgosłup 

posiada wielką moc. Jeśli da ci swój kręgosłup, możesz rozgromić wszystkie demo-

ny.” 

Indra nie bardzo wiedział, jak ma poprosić Dadhićiego o taką przysługę, niemniej 

udał się do niego. Dadhići nie wahał się ani przez chwilę. Po prostu korzystając ze 

swoich jogicznych mocy poddał swoje ciało kremacji i zostały tylko jego kości. Indra, 

używając w walce jego kręgosłupa, zwyciężył. 
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Gdy wielbiciele są gotowi na tego rodzaju poświęcenie, mogę wykonywać coraz 
więcej pracy – jest to najważniejsze. Jaki sens ma życie tylko dla siebie samego i bycie 
jedynie ciężarem dla tej ziemi? Życie, zdolności, wiedzę i czymkolwiek Bóg was 
obdarzył wykorzystujcie dla innych. Ostatecznie niczego nie zabierzecie ze sobą – 
jedyne, co możecie ze sobą zabrać, to dobre imię, dobra praca i zdobyte zadowolenie. 

Wszystkie nasze szpitale odwiedza 200, 250, 300 ludzi dziennie i czekają na ze-
wnątrz, a my musimy tylko bezradnie na nich patrzeć, gdyż każdy szpital może 
przyjąć tylko określoną liczbę pacjentów. Nasze sale operacyjne mają ograniczenia, a 
lekarzy jest za mało, dlatego nie możemy pomóc wszystkim. Nikt nie interesuje się 
losem dzieci, których nie można leczyć i dlatego otwieram dalsze szpitale. To samo 
dzieje się z edukacją. Na ulicach jest tak wiele dzieci; ich rodzice posyłają je do pracy 
w polu. Wykształcenie dzieci i zdrowie uczniów są podstawowymi ich prawami. To 
wstyd, że ludzkość nie potrafi tego zapewnić, mimo wszystkich tych osiągnięć w 
technice i dobrobytu, do jakiego doszła w ubiegłym wieku. To smutne! Niektórzy 
ludzie umierają z głodu; niektórzy mają utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej; 
występują też braki wody i edukacji. Zastanawiam się, w jakim świecie żyjemy, skoro 
ludzie myślą, że lepiej umrzeć. Dlatego musimy to zrobić, zrobimy to – krok po kroku, 
krok po kroku, projekt za projektem, projekt za projektem. 

Czy w Londynie macie problemy z pitną wodą?  

Wielbiciel: Uważamy, że nie jest czysta. 

Swami: Myślicie, że nie jest czysta? Pojedźcie do Indii! (Śmiech) Tam nie ma wody – 
ani czystej, ani nieczystej. Sytuacja jest bardzo trudna. Tak jest w Radźasthanie. 
Właśnie w tym czasie, o tej porze roku, w niektórych częściach stanów Gudźarat i 
Radźasthan nie ma absolutnie żadnej wody. Nawet w Anantapurze było podobnie: 
średnia droga, jaką kobiety musiały codziennie pokonywać, aby przynieść dzban wody 
do swojego domu, wynosiła przynajmniej dwie i pół do trzech mil (4 – 5 km). 

 

Zbyt wiele fluorku powoduje chorobę kości – z wiekiem kości zaczynają się wy-
krzywiać; kości są w bardzo złym stanie i nie da się chodzić. Zapewniłem wodę, 
oczyściłem ją, aby stała się zdatna do picia i miała mniejszą zawartość fluorku. 
Zapewniamy pełne rozwiązanie – nie po prostu woda, ale woda zdatna do picia, a nie 
brudna. Będą stacje filtrowania i oczyszczania z osobnymi rurociągami na wodę pitną. 
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Do nawadniania pól jest oddzielny kanał. Woda do nawadniania nie musi być oczysz-
czana, ale ta pitna musi. To, co dociera do wiosek na spożycie, przechodzi przez te 
stacje do wiejskiego zbiornika. Trzeba zrobić wiele rzeczy – krok po kroku, krok po 
kroku. 

 (Odnosząc się do Śri B.N. Narasimha Murthy’ego) On teraz otwiera uniwersytet. 
Gdy powiedziałem mu, że on otworzy uniwersytet, jego pierwsza reakcją było stwier-
dzenie, że dalej mówię to samo: daję czas i datę, mówiąc: „Rób, co chcesz, ale ja chcę 
mieć uniwersytet!” Jeśli jednak zrozumiecie, że nie jesteście sprawcą, jesteście tylko 
instrumentem, więc dlaczego mielibyście się stresować? Dlaczego nożyczki czy nóż 
miałby się niepokoić? To chirurg musi przyjąć odpowiedzialność za przeprowadzenie 
operacji. W końcu czym jest nóż bez chirurga? Podobnie, czym jesteście wy? Beze 
mnie jesteście niczym. Czy wierzycie mi, gdy mówię wam, że wezmę was w rękę jako 
instrument i użyję? Poddajcie się – to wystarczy. Tylko tego wymagam. Prace wyko-
nam ja. 

Popatrzcie wstecz na swoje życie. Moja wola mogła się nie spełnić tylko wtedy, 
gdy wy nie całkiem się poddaliście. Wy coś zatrzymaliście, a ja powiedziałem: „OK, 
niech tak będzie.” Jeśli będziecie zupełnie puści, będziecie totalnym zerem, wszystko 
się zadzieje. Musicie to zrozumieć. 

Trzeci szpital w Mumbai będzie otwarty w listopadzie b.r. Wielu z was pojedzie 
stąd, by zobaczyć otwarcie tego szpitala. Po nim będzie czwarty. Zbudujemy szpital w 
Kalkucie. Uroczystość wbicia łopaty odbędzie się w dniach 27 i 28 listopada, Ten 
szpital zostanie oddany do użytku w ciągu roku, a po kolejnym roku będzie piąty 
szpital. Z chwilą, gdy ten piąty będzie na miejscu, Sreenivas będzie w Maharasztrze, 
gdzie zbiorą się i będą pracowali nad projektem wodnym. Najważniejszą rzeczą będzie 
to, by spotkały się rządy stanowe. Ich nie można pominąć, gdyż oni kierują krajem. 
Ich zgoda i współpraca są bardzo ważne. Doprowadzimy do ich spotkania. Do tego 
czasu moja praca będzie wszędzie tam dobrze znana. Nie będzie żadnych problemów. 
Musimy to zrobić. To się dokona.  

Zadawajcie pytania – jeśli jakieś macie. (Do wielbiciela) Pytanie o interesy? 

 

Pytanie 1: Swami, dlaczego już nie mam odwagi? 

Swami: Musisz po prostu zostawić to mnie. Jak powiedziałeś, jesteś sługą. Prowadź 
swój interes pamiętając cały czas, że jesteś tylko opiekunem, że właściciel jest gdzie 
indziej. Właścicielem jest Bóg, wszystko jest Jego – nie powinny to być tylko słowa, 
ale muszą płynąć z głębi twojego jestestwa. Jeśli będziesz naprawdę robił to w obec-
ności pełnego poddania, zapewniam cię, że nic nie pójdzie źle – wszystko się ułoży. 
Usunę ludzi, którzy nie są dobrzy i przyciągnę dobrych. Bóg zrobi wszystko, komplet-
nie. 

Znaczy to, że powinieneś mieć odwagę powiedzieć: „Jeśli jutro Swami powie, że 
nie chce tego interesu, ja też go nie chcę.” Gdy nabierzesz odwagi, twój interes będzie 
dobrze się kręcił. Tak jest z każdym. Po co kieruję was do robienia czegoś na tym 
świecie? Chodzi o waszą transformację, nieprawdaż? To dla waszego rozwoju, samo-
realizacji. Gdy wokół was dzieje się wszystko, ale nie ma transformacji, wtedy w 
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rzeczywistości nic się nie dzieje, gdyż wszystko inne jest tylko iluzją i zniknie. Jedyną 
trwałą zmianą w was jest stawanie się boskimi – tego już nie da się odwrócić. Gdy 
osiągniecie boskość, nie można jej stracić. To ją musicie osiągnąć. Wszystko inne 
powinno służyć tylko temu celowi. 

Wielu myśli, że jestem zainteresowany tylko szpitalami. Nie, jestem zaintereso-
wany wami – chcę waszej transformacji. Jeśli ma ona nastąpić przez szpital – niech tak 
będzie; jeśli przez szkołę – to też dobrze; jeśli przez aśram – to równie dobrze. Środek 
nie jest ważny – dla mnie ważniejszy jest rezultat końcowy. 

(Swami poprosił o wystąpienie Śri B.N. Narasimha Murthy’ego) 

 

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

Tacy ludzie jak Karol Marks i Lenin doprowadzili 

do rewolucji w Rosji. W ich wizji należy zaspokoić pięć 

podstawowych materialnych potrzeb każdego człowie-

ka: pożywienie, ubranie, schronienie, dostęp każdego 

dziecka do nauki i opiekę medyczną. Niestety, mimo 

całego postępu, jaki osiągnęliśmy w nauce i technice, 

nie potrafiliśmy zapewnić tych podstaw. 

Swami powiedział: „Wszystkiego wystarczy na za-

spokojenie potrzeb wszystkich,” ale stało się tak, że 

niewielu ludzi zgromadziło dla siebie tak wiele mate-

rialnych dóbr, że miliony ludzi głoduje, chodzi źle 

ubranych, nie ma schronienia, ich dzieci nie mają szansy 

uczyć się, a gdy zachorują, nikt się nimi nie przejmuje. 

Podstawą wszelkich materialnych niedostatków i biedy jest duchowe ubóstwo. 

Czym jest to duchowe ubóstwo? To brak współczucia, brak miłości. Gdybyśmy 

wszystkich darzyli takim samym uczuciem, jakim darzymy naszych braci i siostry, 

nasze dzieci i żonę, wtedy znikłyby wszystkie problemy. 

W dążeniu do zaspokojenia własnych materialnych potrzeb i potrzeb rodziny nie 

ma nic złego, ale co powinniście robić po ich zaspokojeniu? Powinniście rozwijać się 

duchowo poprzez pracę dla zaspokojenia materialnych potrzeb tych, którzy cierpią 

niedostatek. Gdyby wszyscy ludzie tak postępowali, gdzie by było miejsce na biedę? 

Gdzie miejsce na cierpienie? Nie mogłyby istnieć! 

Dlatego duchowy aspekt wizji Złotego Wieku wymaga, aby każdy człowiek wie-

dział, że urodził się na tym świecie w celu urzeczywistnienia prawdziwej jaźni, 

urzeczywistnienia jego jedności z Bogiem. Ta złota wizja to zaspokojenie podstawo-

wych materialnych potrzeb wszystkich ludzi i świadomość każdego człowieka, że 

urodził się po to, aby urzeczywistnić Boga, aby urzeczywistnić swoją jedność z Bo-

giem. 
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Boski dyskurs (ciąg dalszy) 

Swami: Kultura Indii wiąże się z poświęceniem. Poświęcanie się dla innych od nie-
pamiętnych czasów jest fundamentalną zasadą indyjskiej kultury i myślenia. 

W trakcie bitwy Maha-

bharaty w końcu padł 

Bhiszma, senior rodu Kuru. 

Jego ciało przeszyło wiele 

strzał z łuku Ardźuny. Leżał 

na łożu ze strzał, ale z po-

rzuceniem ciała czekał na 

uttarajanę. Uttarajana to 

pomyślny czas, półrocze, w 

którym słońce na nieboskło-

nie zmierza ku północy. 

Bhiszma mógł tak postąpić, 

gdyż dzięki swoim poświę-

ceniom uzyskał szczególny 

dar, który pozwalał mu de-

cydować, jak długo będzie 

żył. 

W tym czasie Kriszna zabrał wszystkich Pandawów do Bhiszmy, mówiąc: „Cho-
ciaż on był po przeciwnej stronie i walczył przeciwko nam, ale jest bardzo mądrym 
człowiekiem. Pójdźmy posłuchać go, zanim odejdzie.” Zaraz gdy przyszli, Bhiszma 
powiedział: 

„Jednostkę można poświęcić dla rodziny, 
rodzinę można poświęcić dla społeczności, 
społeczność można poświęcić dla narodu, 

naród można poświęcić dla świata, 
a świat można poświęcić dla Boga.” 

Wszystko można porzucić, ale Bhiszma podał właśnie taką hierarchię poświęca-
nia. W przypadku rodziny można poświęcić jednostkę; w przypadku społeczności 
można poświęcić rodzinę; w przypadku całej ludzkości można poświęcić społeczeń-
stwo; w przypadku waszego urzeczywistniania Boga, dla miłości Boga, dla Boga 
można poświęcić wszystko. Tak on radził i jest to fundamentalna prawda, podstawa 
kultury Indii, która utrzymuje: Na karmana, na pradźaja dhanena tjagenajke amritat-
twam anaśuh – nieśmiertelności nie osiągnie się poprzez działanie, potomstwo ani 
bogactwo; można ją osiągnąć tylko przez poświęcenie. Nie ma innej drogi. 

Za każdym razem, gdy dla wyższego dobra innych poświęcacie swoje indywidu-
alne idee, to co lubicie i czego nie lubicie, swoje pragnienia, postępujecie o krok 
naprzód ku nieśmiertelności, zbliżając się do boskości. W ten sposób musicie myśleć. 
Poświęcenie może wydać się małe, ale to nie jego wielkość lecz jakość sprawia, że 
zbliżacie się coraz bardziej do boskości. Z każdym krokiem, jaki robicie w kierunku 
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celu, jesteście o krok bliżej niego. Podobnie jest w codziennym życiu i postępowaniu – 
jeśli ciągle będziecie poświęcać wszystko, co możliwe, będziecie coraz bliżej własnej 
jaźni. Jest to bardzo ważne. 

Powinniście myśleć: „Chciałbym powiedzieć to, co myślę, ale sprawiłoby to 
komuś ból, więc zachowam te myśli dla siebie. Bardzo chciałbym zrobić to i to, ale to 
sprawiłoby komuś ból lub go zasmuciło, dlatego powstrzymam się.” 

W ten sposób na każdym poziomie można uczyć się poświęcania. Tylko ono mo-
że uczynić was boskimi. Chcę, żeby tę lekcję wszyscy sobie przyswoili. 

(Odnosząc się do wystąpienia Śri B.N. Narasimha Murthy’ego) Przed chwilą on 
mówił o Karolu Marksie i o człowieku, który napisał książkę o doskonałym świecie. 
Ta idea pojawiła się w filozofii hinduskiej przed wiekami, u samego zarania: 

Sarwe bhawantu sukhinah, sarwe santu niramaja, 

sarwe badrani paśjantu, ma kaśćid duhkhabhag bhawet. 

(Niech wszyscy będą szczęśliwi, niech wszyscy będą zdrowi, 

niech wszyscy widzą pomyślność, niech nikt nie cierpi.) 

Ten ideał, który wyrażają współcześni myśliciele, w kulturze Indii istniał od zaw-
sze – Hindusi uczyli tego od dawna. Oby świat poszedł w te ślady. Gdy recytujecie lub 

śpiewacie Samasta lokah, nie modlicie się tylko dla siebie – modlicie się za wszyst-

kich. Obejmuje to także tych, których kochacie, których nie kochacie, których lubicie, 

których nie lubicie – wszyscy są uwzględnieni. Także mrówki, ptaki, pszczoły, jak 
również premierzy i prezydenci, których możecie nie lubić. (Śmiech) W tym samasta 

lokah mieszczą się wszyscy i życzycie im szczęścia – sukhino bhawantu. 

Co znaczy to „szczęśliwy” (sukhin)? Pierwszy rodzaj szczęścia jest wtedy, gdy 

macie pożywienie. Jesteście szczęśliwi, gdy macie łóżko do spania, gdy macie odzież, 

dach nad głową, dobre zdrowie, dobre wykształcenie i możliwość zarobkowania na 

życie. Ale te rodzaje szczęścia nie są trwałe. Są to rzeczy podstawowe, przyjemności i 

wygody. Prawdziwe szczęście to zjednoczenie z Bogiem. 

Zatem gdy wypowiadacie modlitwę Sarwe bhawantu sukhinah (Niech wszyscy 
będą szczęśliwi), wyrażacie pragnienie, by wszyscy byli zjednoczeni z ich własną 

boską esencją, by wszyscy urzeczywistnili to, czyn naprawdę są. Tylko takie urzeczy-

wistnienie może zakończyć wszystkie cierpienia. Nasi przodkowie modlili się, mając 

na uwadze taką wizję, i wy też musicie do tej wizji dążyć. Ale samo modlenie się nie 

wystarczy. Obok modlitwy róbcie wszystko, co możecie, na swój skromny sposób. 

Bóg nie mierzy, nie waży waszych czynów – chce widzieć tylko jakość tego, co 

robicie. 

Cokolwiek robicie z głęboką miłością, wielkim wysiłkiem, wielką szczerością i 
poddaniem, nawet małe uczynki, wszystko to dociera do Boga. Jest to najważniejsze. 

W ubiegłym roku pojechaliśmy do Brindavanu, miejsca pobytu Kriszny. Jest tam 

świątynia, w której pewien kapłan stał się bardzo arogancki. Uważał się za najwyższe-

go kapłana świątyni Kriszny – najbardziej oddanego, najbliższego Krisznie. Czasami 

tak się dzieje także z moimi wielbicielami – niewielka bliskość do Swamiego i myślą, 

że są najlepsi! (Śmiech) A to nie zawsze jest prawda. 



22  

Ten człowiek myślał, że wykonuje bardzo dobrą pracę i że jest najbliżej Kriszny. 

Codziennie, gdy złożył Krisznie południową modlitwę i już miał ofiarować pożywie-

nie nagle pojawiała się porcja krowiego łajna i przylepiała do Kriszny. Kapłan czuł się 

bardzo urażony. Myślał: „Robię to w atmosferze świętości i czystości, a nagle w 

środku modlitwy, skądś pojawia się krowie łajno i spada na Krisznę.” Szukając przy-

czyny, wyszedł na zewnątrz świątyni i zobaczył małą dziewczynkę przygotowującą 

suszone placki krowiego łajna na opał do kuchni. Przylepiała łajno do ściany recytu-

jąc: Krisznarpanam. Krisznarpanam, Krisznarpanam. 

Widząc to kapłan zrozumiał, że gdy dziewczyna recytuje Krisznarpanam (Skła-

dam Krisznie w ofierze), łajno idzie do Kriszny. Wziął kij i mocno uderzył ją w rękę, 

którą robiła te placki. Ponieważ była małym dzieckiem, jej kości popękały. On pomy-

ślał, że za taki czyn wymierzył dziewczynie właściwą karę. Jednak gdy wrócił do 

świątyni, zobaczył złamaną rękę figury Kriszny. Wtedy zrozumiał, co zrobił. 

Dziewczyna z miłością ofiarowała krowie łajno Krisznie i ono do Niego dociera-

ło. Natomiast pożywienie kapłana umieszczane wprost przed Kriszną, nie docierało do 

Niego, gdyż on, mimo że był kapłanem, robił wszystko z nadętym ego, myśląc: „Nikt 

nie jest lepszy ode mnie.” Ta mała dziewczynka robiła to z głęboką szczerością. Ktoś 

powiedział jej, że powinna ofiarować Krisznie wszystko, co robi, dlatego myślała: 

„Robię krowie placki. Ofiaruję je Krisznie.” 

„Mam interes, ofiaruję go Krisznie; uczę, ofiaruję to Krisznie; pracuję w szpitalu, 

ofiaruję to Krisznie; wykonuję pracę, ofiaruje to Krisznie” – musicie zrozumieć, że 

ofiara taka dociera do Kriszny, gdy jest składana w wielkiej szczerości. 

Kriszna jako dziecko ze wszystkich domów wykradał masło. Któregoś dnia Jego 

matka, Jaśoda, spytała Go: „Dlaczego to robisz? To dla mnie wielki wstyd. Czy nie 

mamy dość masła? Nasza rodzina jest najważniejsza w tej wiosce i mamy go wszędzie 

pełno. Dlaczego nie prosisz mnie i nie jesz w domu? Dlaczego chodzisz po domach i 

kradniesz masło od gopik (mleczarek)? To są ubogie dziewczyny, które utrzymują się, 

sprzedając masło.” 

On odpowiedział: „Matko, wiem, że w domu masz dość masła – więcej niż kto-

kolwiek we wsi, ale widzisz, twoje masło jest pełne przywiązania. Ich masło jest pełne 

miłości. Ty dajesz mi je jako matka, myśląc, że jest to twój obowiązek. Przyjmuję, że 

wypełniasz ten obowiązek z miłością, ale one dają miłość bez obowiązku. One kochają 

mnie i w tej miłości nie ma obowiązku. Bardzo więc lubię ich masło, bo ono jest 

absolutnie czyste.”  

Czym jest masło? Musicie zebrać śmietanę i ubijać ją. W końcu na powierzchni 

tworzy się masło, a niżej zostaje maślanka. Jest ono jak atma – żyjecie w świecie, 

wykonując to, co trzeba, ale możecie robić to w taki sposób, żeby na wierzch wypły-

wała rzeczywistość atmy, pozostawiając świat pod spodem. Jest to masło, które 

Kriszna kocha i dlatego chodzi od domu do domu, szukając go. 
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Takiej miłości i ja chcę – czy-
stej, nieskalanej, wykraczającej poza 
doczesne przywiązania i ego. Chcę 
miłości szczerej, niesplamionej. 
Chodzę od domu do domu, z kraju 
do kraju, z miejsca do miejsca, aby 
znaleźć masło. Rzecz nie w tym, że 
w Indiach mam za mało wielbicieli, 
ale chodzę wszędzie tak jak Kriszna, 
kradnąc masło z innych domów, 
gdyż wiem, że w tamtym maśle jest 
czystość. Jest ona bardzo ważna. 
Gdy jesteście czyści, wasze serce 
jest też czyste. Cokolwiek robicie, 
ofiarujcie to Bogu. Róbcie to w 
poczuciu poświęcenia, a wtedy Boga 
zawsze znajdziecie obok siebie. 
Nigdy was nie opuści. Powinniście 
zaprzyjaźnić się z Kriszną – tak jak 
gopiki i gopale (pasterze). Powinni-
ście stać się Jego przyjaciółmi, 
wtedy nigdy was nie opuści. 

Dobrze stało się, że nie mamy wielkiego programu. Bo widzicie, wtedy musiał-

bym wygłosić formalną przemowę. (Śmiech) Nie mogę mówić tak jak chcę – muszę 

mówić zgodnie z deśa kala pariszthiti – miejscem, czasem i sytuacją. Muszę to usza-

nować i do tego się stosować. Tu jest mała grupa, jak rodzina, więc możemy 

rozmawiać jak w rodzinie. Jak on wspomniał, mówię o tych sprawach tylko od czasu 

do czasu, gdyż taką sposobność otrzymuję od czasu do czasu. Ciągle jestem zajęty na 

jakimś spotkaniu, przemawiając do większej publiczności. Mam wiele, wiele, wiele 

planów i chcę zrobić wiele rzeczy, ale potrzebuję właściwych instrumentów – jest to 

ważne. Gdy wy jesteście gotowi, ja jestem gotowy. Takie jest prawo Boga – prawo, 

które On sam sobie narzucił – że On nie może zrobić niczego bez wielbiciela. 

Kriszna nie walczył w bitwie. Chciał unicestwić adharmę (nieprawość) – chciał 

usunąć to, co było złe, ale narzucił sobie warunek, że sam, osobiście nie podniesie 

broni. Powiedział do Ardźuny: „Będę tobą kierował, będę twoim woźnicą, będę ci 

towarzyszył i pomagał, ale to ty musisz walczyć w tej bitwie.” Teraz dzieje się to 

samo: jestem tutaj, robię bardzo różne rzeczy, chcę robić to, co jest dobre, i usunąć to, 

co jest niedobre, ale nie zrobię tego sam, ponieważ narzuciłem sobie warunek, że 

osobiście nikogo nie dotknę. 

Niczym woźnica, przeprowadzę was, zaprowadzę wszędzie, gdzie zechcecie 

pójść, tak jak będziecie chcieli iść. Pokażę wam jak trzeba walczyć w tej bitwie, ale 

sama walka jest w waszych rękach. Chcę, żebyście wy wszyscy byli takimi ludźmi jak 

Ardźuna, który w końcu poddał się i powiedział (Gita 18, 73): Kariszje waćanam tawa 
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(spełnię polecenie Twoje) – zrobię to, co każesz. Jest to poddanie wielbiciela. To 

urzeczywistni wszystkie moje wizje, ziści moje plany, doprowadzi do zrealizowania 

wszystkich tych projektów – owej wizji wielkich mędrców i wieszczów tego świata: 

wolności od zmartwień, wolności od cierpień, wolności od chorób, wolności od 

wszelkiej negatywności. Bez partnerstwa człowieka i Boga jest to niemożliwe. Obie 

strony muszą działać. Znaczy to, że dokąd ja prowadzę, tam musicie podążać. Jedno-

cześnie wy także zostaniecie zbawieni. Pomagając innym, pomagacie samym sobie. 

Niech więc będzie tak, jak powiedziałem. 

Nila: Swami, wszyscy jesteśmy do Twojej dyspozycji.  

Swami: Mów za siebie. (Śmiech)  

Nila: Jestem pewien, że wszyscy są gotowi. 

Swami: Istnieją różne stopnie gotowości. To się poprawia. 

Nila: Swami, czy mogę się czymś podzielić? Widzieliśmy wielką przemianę, trans-

formację w grupie sewy w Portsmouth i w okolicy. Wiele nauczyliśmy się ze służenia 

ludziom bezdomnym. 

Swami: Widzisz? Właśnie o tym mówiłem. 

Nila: Jest wiele radości i łez. Nasi ludzie wyczekują na dokarmianie bezdomnych – 

bardziej niż na własną pracę. Jedna rzecz, której się nauczyliśmy, to praca w jedności. 

Wszyscy pracują razem: gotują, kupują różne rzeczy i idą na ulice razem. Swami, nie 

chodzi tylko o podawanie pożywienia – potrzebne jest też wspieranie emocjonalne. 

Oni teraz wyczekują na spotkania z nami. Pytają: „Kiedy wrócicie?” Dokładnie wie-

dzą, kiedy przychodzimy. Rozmawiając ze wszystkimi, staram się rozpoznać ich 

potrzeby: kto potrzebuje pomocy medycznej, kto potrzebuje odzienia. Obecnie oni 

przychodzą i przedstawiają swoje problemy, a my im pomagamy, planując itp.  

Swami: Jest to ważne. To najpierw wam pomaga, potem innym. Jest to ważne. 

Nila: Jedną z pięknych stron jest to, że grupa ta zaczęła od wielbicieli Sai, ale teraz już 

nie jest taką – jest to grupa różnych jednostek z różnych ras. 

Swami: Grupa dobrych ludzi. 

Nila: Grupa dobrych ludzi – ludzi, których spotkaliśmy w pracy, w centrach handlo-

wych. Ktoś w kolejce pyta: „Dlaczego kupujesz 100 bananów i 100 butelek wody?,” a 

gdy wyjaśniamy powód, on czy ona pyta: „czy mogę dołączyć do waszej grupy?” 

Grupa rozrosła się z początkowych samych wielbicieli Sai do składającej się z chrze-

ścijan, muzułmanów – wszystkich raz i w różnorakim wieku – od 8 do 80 lat. Wszyscy 

są zainteresowani. 

Swami: Tak, tak. Tym jest Bóg – bycie jednym ze wszystkimi. Nie mówcie o Bogu, 

żyjcie w Bogu. Żyjcie w miłości. 

Ilu teraz przychodzi? 
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Nila: Codziennie około 70. 

Swami: 70 ludzi? Widzicie ilu ludzi! W każdym jest dobroć i boskość (gra ang. słów 

goodness i God-ness). Ludzie potrzebują tylko okazji, aby je wyrazić. Gdy ją stworzy-

cie, one przejawią się. 

Nila: Kiedy zaczynaliśmy, było nas dwóch czy trzech. Teraz przychodzą różni ludzie 

– nie tylko wielbiciele. Przychodzą zewsząd i chcą pomagać. Swami, było nas tylko 

kilku i nikt nam nie pomagał w służeniu, ale teraz ludzie bezdomni tak dobrze nas 

poznali, że i oni nam pomagają, mówiąc: „Pomogę wam.” Mamy teraz bezdomnych, 

którzy pomagają nam służyć innym bezdomnym. Chcą nawet pomagać nam w goto-

waniu! Gdy musimy pakować, oni mówią: „Przyjdziemy i pomożemy wam pakować.” 

Nie pozwalają nam odejść – chcą dalej z nami rozmawiać. Zrobiło się z tego coś w 

rodzaju rodziny. Jako grupa, jeśli nie jesteśmy na ulicy, brakuje nam tej rodziny. Jest 

to bardzo, bardzo cenne. 

Swami: To jest rodzina. Wasudhajwa kutumbakam – cały świat jest jedną rodziną. 

 

Nila: Swami, dzięki Twojej łasce, nie padało ani w jednym dniu. Chociaż lało się z 

nieba albo była śnieżyca, my po prostu słaliśmy do Ciebie modlitwę i nagle przestawa-

ło padać w chwili, gdy zatrzymywaliśmy samochód. Rozładowujemy nasze rzeczy i 

zaczynamy podawać je bezdomnym, ale z chwilą, gdy kończymy tę służbę i wsiadamy 

do wozu, znów pada. Tak może się dziać tylko dzięki Twojej łasce. 

Swami: Bóg deszczu boi się was! (Śmiech) Gdy czynicie dobro cały wszechświat 

pomaga. Jeśli tylko czynicie dobro, wszyscy bogowie, wszystkie boskie istoty, wszy-

scy przychodzą wam z pomocą. 

Nila: Proszę, pobłogosław nam, abyśmy dalej prowadzili tę sewę. 
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Swami: Tak, powinniście to kontynuować. 
Jak kiedyś powiedziałem, gdy każdy ma 
przynajmniej jeden posiłek na dzień, nie 
może chodzić głodny cały dzień. Gdy doj-
dziecie do tego, będzie to wielki, wielki 
krok. Próbujcie to osiągnąć w stosunku do 
każdego dziecka. 

Wolontariuszom annapurna powie-
działem, że celem jest to, by żadne dziecko 
nie szło do szkoły o głodzie – nigdy. Nie 
tylko dzisiaj czy jutro, ale nigdy żadne 
dziecko nie powinno iść do szkoły głodne. 
Zawsze powinny mieć coś w żołądku. 

Róbcie to, co robicie. Skutki waszej 
nawet małej pomocy pomnożą się. Osoba, 
która skorzystała, pomoże dziesięciu innym. 
Będzie się to tak ciągle rozszerzać, prze-
chodząc z jednego na innych. 

(Do muzyka) Hej, harmonium! Czy też uczestniczysz w tej sewie? Czy tylko 

bhadźany, a nie bhodźan (pożywienie)? (Śmiech) Też powinieneś tam chodzić. Zaw-

sze, gdy nadarza się okazja, powinieneś przyłączać się. Każdy powinien uczestniczyć. 

Zbierz 10 młodych ludzi ze swojego koledżu i zabierz ich ze sobą. Powiedz im: 

„Chodźcie – pójdźmy w sobotę wieczorem i rozdajmy kolację wszystkim ludziom 

znajdującym się w potrzebie.” W niedzielę oni mają wolne. Zacznijcie przynajmniej 

od jednego dnia w tygodniu. I postępujcie tak, że w każdą sobotę, w którą będziecie 

służyć, nie będziecie jedli kolacji – po to, abyście pamiętali. Gandhi tak postępował. 

Gdy ktoś musiał obejść się bez czegoś, on też obchodził się bez tego. 

Gandhi miał bardzo mało ubrań. Dlaczego? Zwykł mówić: „Całe Indie to moi 

bracia i siostry, a im brakuje ubrań.” Przyjechał na spotkanie z królową. Wiecie o 

tym? Przyjechał właśnie tak ubrany! Wszyscy oficjele mówili: „Gandhidźi, nie mo-

żesz tak spotkać się z królową. Musisz nosić strój zgodny z protokołem.” On 

odpowiadał: „Tak chodzę. Tak wygląda mój kraj. Moi rodacy nie mają wystarczająco 

dużo ubrań, aby okryć całe ciało. Niech ona o tym wie.” Taki był – myślał bardzo 

poprawnie. Gdyby nie istnieli tacy ludzie, dla świata nie byłoby nadziei – zdegenero-

wałby się do kolonii zwierząt, już nie byłoby społeczeństwa ludzi. Ludzie walczyliby 

między sobą o pożywienie tak jak zwierzęta. Tak by się to wszystko zdegenerowało. 

Róbcie to przynajmniej raz w tygodniu. Zacznijcie, a później przyłączy się do was 

więcej ludzi i tak będzie się to rozszerzać. 

(Do Śri Deepaka Mehty) Mówiłem o tym, jak rozdawać ludziom pożywienie. Czy 

oni też chodzą i rozdają? Czy gotujecie i rozdajecie, czy przynosicie gotowe jedzenie?  
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Deepak: Swami, gotujemy jedzenie w soboty. Mamy też inną grupę, która chodzi w 

niedziele. Grish robi to w dni powszednie. 

Swami: Tak, zależnie jak komu pasuje. Musicie rozumieć się nawzajem. Musicie 

organizować to w różnych częściach Londynu. Skupiajcie się na tych miejscach, gdzie 

widzicie więcej problemów. 

Deepak: Obecnie zajmujemy się Londynem Centralnym, Swami, zatem przyjrzymy 

się Londynowi Południowemu i Zachodniemu. 

Swami: Tak, powoli, powoli. 

(Do Nili) W którym rejonie jesteście? Nie jesteście w Londynie? 

Nila: Portsmouth, południowa Anglia. 

Swami: Południowa Anglia, dobrze. 

(Do kobiet siedzących z tyłu) Hej, kuchnia! Czy kolacja jest gotowa? Ona służyła 

w Stołówce Zachodniej w Puttaparthi. Ile lat mieszkałaś w Puttaparthi? 

Wielbicielka: 23 lata. 

Swami: 23 lata. Próbowała wrócić. Kazałem jej wrócić, gdyż tam nie ma dla ciebie 

emerytury. Wróć i służ. Ona powiedziała, że pojechałaby do Muddenahalli i tam 

regularnie pomagałaby przygotowywać zachodnie pożywienie. W dni świąteczne 

będzie przychodzić i pomagać więcej ludzi. Ale w zwykłe dni musi być coś do zaofe-

rowania każdemu, kto przyjdzie. 

 (Do Narasimha Murthy’ego) Ilu ludzi teraz przychodzi? 

Narasimha Murthy: W każdy czwartek i niedziele, Swami, poza uczniami, studenta-

mi i nauczycielami będzie przynajmniej 1000 ludzi. 

Swami: Czy wielu z nich to ludzie z Zachodu? 

Narasimha Murthy: Z Zachodu jest ich przynajmniej 300 – 400. 

Swami: Zatem zróbcie coś dla nich. Niech przynajmniej we czwartki i w niedziele 

będzie dla nich coś do zjedzenia – w przeciwnym razie będą wracać głodni. 

Narasimha Murthy: Wielu z nich lubi indyjską kuchnię. (Śmiech) Chcą jeść ryż i 

sambar! 

Swami: To ich wybór, ale jeśli otworzycie zachodnią stołówkę, będzie służyć tym, 

którzy nie mogą jeść indyjskiego pożywienia. 

Kampus Muddenahalli istnieje od 45 lat. Początkowo było tam zaledwie 45 ludzi 

– nauczycieli, uczniów i personelu. Dzisiaj nie ma tam miejsca! Przybywa coraz 

więcej ludzi, gdyż wszyscy wiedzą, że jest tam Swami. Przybywają więc jak mrówki 

do cukru. Przychodzą z własnej woli. Obojętnie gdzie przechowujecie cukier, mrówki 

jakoś znajdują do niego drogę. Ludzie są podobni – są bardzo zainteresowani moimi 

naukami i przesłaniem. Przyjeżdżają z daleka z różnych kierunków – nawet z Finlan-
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dii. Chcą, żebym udał się do Finlandii, do Rosji, na Litwę – wszędzie tam na północy. 

Ale też na południu – do Australii, na Fidżi, do Południowej Afryki, do Ameryki. 

Teraz przyjeżdżają ze wszystkich stron. 

Wielebna Leonora: Czy będziesz miał tylko 18 aśramów, Swami? 

Swami: Bedzie ich więcej, ale te będą głównymi aśramami. Będą też mniejsze, ale te 

18 są wielkie i będą stanowić główne centra dla całych tych krajów. Będą też mniej-

sze, nawet w domach ludzi, ale to nastąpi później. Chcę, aby te główne aśramy 

powstały przez następne pięć lat. Potrzeba nie jest nagląca, ale to, co się stanie za pięć 

lat, będzie rewolucyjne i wtedy wszystkie te aśramy muszą się rozwinąć i służyć 

wielu, wielu ludziom. Mamy więc trochę czasu i nad tym pracujemy.  

Nila: Swami, co się stanie za pięć lat? 

Swami: Co się stanie za pięć lat? Przyjdą setki, tysiące ludzi. Nie wszyscy będą mogli 

pojechać do Indii, więc będą szukali miejsca, dokąd będą mogli się udać i zrozumieć – 

gdzie ktoś im powie i będzie ich uczył. Wtedy zaczną się zjeżdżać do tych miejsc i w 

ten sposób ten ruch będzie się poszerzał. Ludzie nie będą mogli znieść światowości. 

Będą mieli tego dość i zrozumieją, że nie ma sensu tak żyć, gdyż nie przynosi to im 

prawdziwej radości. 

Nawiążą kontakt z dobrymi wielbicielami – ludźmi takimi, o jakich przed chwilą 

mówiłeś. Dlaczego jest tak, że zaczynaliście od 7 ludzi, a teraz jednoczy się z wami 

70? Dzieje się tak, ponieważ oni czują szczęście, robiąc to, co ty robisz. doświadczają 

radości, jakiej gdzie indziej nie mogą doświadczyć. W taki też sposób będą przycho-

dzili do centrów – ponieważ będą czuli pewien rodzaj pokoju i radości, jakich gdzie 

indziej nie doświadczą. 

Właśnie dlatego z własnej woli zaczną przychodzić. Zobaczycie, że nie będziecie 

musieli ich zapraszać. Będą przyciągani magnetyzmem tych miejsc. Będzie to działo 

się samoistnie. Po Jezusie Chrystusie trójca awatarów Sai w nadchodzących latach 

będzie miała największy wpływ na ludzkość. Za sto lat wszędzie, w każdym miejscu 

będzie można zobaczyć ludzi, którzy znają lub wyznają, albo są oddani któremuś 

awatarowi Sai. Tak się stanie. Ale nie nastąpi to jutro. Tak jak w przypadku Jezusa, 

będzie to rozwijało się przez 2000 lat. Ale tym razem jest to oparte na sanatana 

dharmie. Sanatana dharma obejmuje koncepcję boskości wszystkich ludzi. Nie opiera 

się na jednej religii, jednej kaście czy jednym konkretnym podejściu – jest to podejście 

uniwersalne. Wszyscy są boscy – oto fundament i wyjątkowość tego ruchu. Z cza-

sem... 

(Swami poprosił wielbiciela, aby zaśpiewał pieśń o Krisznie, po czym odprawiono 

arati i na tym sesja się zakończyła.) 
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(Wielebna Leonora van Gils odprawiła specjalne nabożeństwo Wielkiego Piątku) 

Wielebna Leonora: Trzeciego dnia, w wielkanocny 

poranek Jezus powstał i był widziany i słyszany przez 

swoich uczniów – tak jak nasz ukochany Pan Sai 

siedzi wśród nas i błogosławi nasze zobowiązanie 

kontynuowania Jego misji. Niech ta Wielkanoc bę-

dzie odnowieniem zobowiązania do służby i miłości. 

Teraz na pamiątkę Chrystusa razem przełamie-

my się chlebem i podzielimy Jego krwią. Zebrani 

otrzymają też pobłogosławione liście palmowe z Je-

rozolimy oraz wielkanocny prasadam. 

Otrzymamy pożegnalne błogosławieństwa Swamiego zaraz po wysłuchaniu małej 

pieśni w wykonaniu Sonji. 

(Sonja Venturi zaśpiewała pieśń, w której pytała: „Maryjo, czy wiedziałaś?”) 

Swami: Maryja wiedziała! (Śmiech) Ponieważ miała wizję anioła Gabriela, który 

powiedział jej, że urodzi się syn Boga. Wiedziała, że coś ma się zdarzyć.  

Podobnie było też z Iśwarammą. Ona wiedziała, ale nie wiedziała dokładnie, co 

się wydarzy. Niemniej one obie wiedziały. Błękitne światło zstąpiło z nieba i weszło 

do łona Iśwarammy, a ona zemdlała, myśląc, że stało się coś złego. 

Był tam Kondamaradźu, jej teść. Przyszedł do niej i powiedział: „Nie martw się. 

Jest to boski znak, a ja mam obietnice jednego z naszych wizjonerów, Wenkawadhuty, 

który został obdarzony wizją Boga. Powiedziano mu, że w kali-judze trzykrotnie 

urodzi się sam Bóg, a w tym raz w jego rodzie.” Stąd wiedział, że urodzi się Bóg, 

dlatego poradził matce Iśwarammie: „Nie martw się. Jest to bardzo pozytywny znak, 

boski znak, więc nie przejmuj się. Po prostu jeszcze więcej myśl o Bogu.” 

Była wieczorna pora i właśnie w sąsiedztwie skończono odprawianie pudży dla 

Satjanarajany. Gdy wracała z pudźy, Iśwaramma poczuła skurcze porodowe, które 

trwały do rana. W ten sposób urodziłem się. Wszyscy wiedzieli – wiedział dziadek, 

wiedziała matka i wiedział ojciec. 

 
PORANNY SATSANG 

AŚRAM SAI GRACE, DARSHAM, UK 

Wielki Piątek, 30 marca  2018 



30  

Jednak z czasem maja (złudzenie) bycia rodzicem Baby-dziecka, stała się tak sil-

na, że na długo zapomnieli, iż było Ono boskie. Dopiero Ono samo musiało pokazać 

rodzicom swoje moce, nie robiąc żadnego pokazu, ale tylko po to, by im przypomnieć, 

kim naprawdę jest. Zrozumienie tego zajęło im jakiś czas. 

Syn Maryi Jezus w wieku ośmiu lat powiedział: „Tu nie jest moje miejsce. Mam 

pracę do wykonania. Czeka na mnie wielu ludzi, muszę opuścić to miejsce i udać się w 

podróż.” 

Potem opuścił dom. Nie wracał przez siedem lat, a potem pojawił się w Jerozoli-

mie. Maryja dowiedziała się o Jego powrocie. On skontaktował się z nią i wszyscy 

przybyli do Jerozolimy, aby się z Nim zobaczyć. Przez te siedem czy osiem lat Jezus 

wędrował po świecie, szukając duchowego pocieszenia i wskazówek. W poszukiwaniu 

prawdziwego celu swojego życia przebył całą drogę na Daleki Wschód, a potem 

wrócił. Wtedy zrozumiał, że Jego celem jest służba ludzkości przez kochanie wszyst-

kich i uczenie ich ścieżki do Boga. Gdy to zrozumiał, wrócił i zaczął swoją misję. 

Wszyscy wielcy ludzie rodzą się dla innych. Tylko zwykli ludzie myślą, że uro-

dzili się dla siebie. Tak było ze mną, tak było z Jezusem, tak było z Buddą, tak było z 

Ramą, Kriszną Mahometem – oni wszyscy przyszli tylko dla innych. Wy też możecie 

być tacy jak Jezus, jak Sai, pod warunkiem, że będziecie wieść życie tylko dla innych. 

Między wami a Bogiem nie ma różnicy, o ile tylko robicie to samo. Jeśli chcecie 

okazać prawdziwą wdzięczność za wszystkie poświęcenia Pana Jezusa, wtedy On 

znajdzie spełnienie w was, prowadząc wasze życie zgodnie z Jego przesłaniem miłości 

i służby. 

Tak samo jest ze mną. Wszystko, co zrobiłem lub powiedziałem, znajdzie speł-

nienie w waszych czynach, a nie tylko słowach. Czynami możecie pokazać, że 

kroczycie ścieżką miłości i służby. 

W ten Wielki Piątek módlcie się i po-

stanówcie, że nie pozwolicie, aby te 

poświęcenia poszły na marne. Mistrzowie 

przyszli, przyjmując wiele ograniczeń i 

cierpień dla dobra innych, abyście stali się 

boscy. Niech krew i pot waszego mistrza 

nie będzie na próżno. Wszyscy starajcie się 

osiągnąć boskość i być bezinteresowni. Oto 

jak możecie oddać hołd i okazać wdzięcz-

ność Bogu. Niech to będzie życiowe 

centrum waszego zainteresowania! 

Na tym kończę kazanie w tym aśramie. 

(Osoby towarzyszące Swamiemu odjechały z Sai Grace do Londynu.) 
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Wyjątki z wystąpień 

Isaac Tigrett 

To naprawdę wielki dla mnie zaszczyt być znów w ojczystym kraju, gdzie miesz-

kałem przez 38 lat, szczególnie w tym dniu, w Wielki Piątek. Swami publicznie 

powiedział, a ja wiem, że to prawda, iż w tym dniu 2018 lat temu byłem z Jezusem 

Chrystusem!  

 (Tigrett przestał mówić odczuwając ponownie obecność Jezusa. Następnie wzru-

szony, drżącym głosem i ze łzami płynącymi po twarzy mówił dalej) Jezus był tak 

słodki! Był tak życzliwy! Był tak czysty! Teraz bardzo dobrze Go pamiętam. 

Wychowano mnie jako chrześcijanina w rodzinie, która miała kaznodziejów i mi-

sjonarzy przez 200 lat. Do kościoła chodziłem 3 lub 4 razy na tydzień. Zakochałem się 

w Jezusie Chrystusie i doświadczyłem jego słodyczy, wielkiej miłości i wybaczania. 

To absolutnie niewiarygodne! Bardzo mi Go brakuje; dzisiaj mi Go brakuje. 

Później odnalazłem Go w Indiach w wiosce zwanej Puttaparthi. Sprowadził mnie 

tam, gdy miałem 24 lata. Przedstawił się mi; wiedziałem, że to był On. Zajęło mi 

trochę czasu, aby mój umysł przystosował się do tego zdumiewającego dramatu – ten 

umysł szalał za każdym razem, gdy Go widziałem. 

Sai Baba! Tak życzliwy, tak wielkoduszny, tak kochany, tak wybaczający, tak 

figlarny! Tak więc znalazłem mojego Jezusa i idę za Nim do dzisiaj. Jest to nadzwy-

czajne! Wiecie, kiedyś w ogóle nie wierzyłem w krzyż. Nigdy nie zapomnę tego, co 

Swami mi powiedział: „Tigrett, chrześcijanie źle to pojmują. Myślą, że chrześcijań-

stwo i przesłanie Chrystusa to ukrzyżowanie i wina. Nie, chodzi tylko o 

wskrzeszenie.” 

 

Śri C. Sreenivas 

Raz, tylko raz, do Muddenahalli przybył 8-letni chłopiec. Nie wiem, co zaszło 

podczas tej jego wizyty, ale gdy wrócił do domu, przysłał mi krótki słodki list: 

Drogi Swami, mój ojciec buduje w Mumbai szpital dla ubogich dzieci, które nie 

mają gdzie pójść i bez szpitala mogą umrzeć. Czy mógłbyś mu pomóc? 

 
WIECZORNY SATSANG 

DOM MALHOTRY, CHIGWELL 

Wielki Piątek, 30 marca 2018 
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Pragnę zostać błaznem, aby rozweselać dzieci, które przyjdą do tego szpitala, 

które cierpią i nie mają pewności, że będą żyły. Swami, pobłogosław mi, abym wyrósł 

na dobrego błazna i mógł poświęcić siebie na niesienie radości tym dzieciom i ich 

rodzicom, którzy znajdą się w Twoim szpitalu. 

Chociaż przez dziesiątki lat pracowałem dla szpitali, nigdy nie spotkałem się z 

działaniem Boga poprzez dziecko takie jak to. Myślenie tego 8-letniego dziecka kazało 

mi zastanowić się, czy nie powinienem sprowadzić do szpitala kilkoro dzieci, które 

wywoływałyby uśmiech na twarzach pacjentów i ich rodzin. 

Ile by to znaczyło dla rodziców, którzy przybyli z odległości tysięcy mil? Ile by to 

znaczyło dla tych, którzy pukają do bram śmierci, gdyby zobaczyli inne dziecko 

niosące im radość, niosące uśmiech, sprawiające, że się śmieją? 

I pomyślcie – to dziecko zostało zainspirowane do życia w służbie innych, w celu 

uszczęśliwiania innych, po jednorazowych odwiedzinach Muddenahalli, po spędzeniu 

tylko jednego dnia w boskiej obecności! 

 

Śri B.N. Narasimha Murthy 

Dzisiaj mamy bardzo święty dzień: Wielki Piątek. Dwóch boskich Mistrzów, któ-

rych dzieli 2000 lat, ma wiele podobieństw i kilka różnic, ale jedną naukę – miłość. 

Każdy z nich, Jezus i Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, był znany jako człowiek 

cudów. Obaj uzdrawiali z nieuleczalnych chorób, przywracali wzrok niewidomym, 

sprawiali, że kalecy chodzą i wskrzesili wielu ludzi. Miałem szczęście wszystko to 

widzieć. Byłem nawet świadkiem wskrzeszenia przez Swamiego jednego z naszych 

uczniów, który zmarł w Prasanthi Nilayam. Ale obaj ci Mistrzowie największy cud 

zachowali na sam koniec. 

Ostatnim cudem, jakiego dokonał Jezus, był powrót trzeciego dnia po ukrzyżo-

waniu, co nazywamy Zmartwychwstaniem. Bhagawan swój największy cud też 

zachował na koniec.  

Jezusa ukrzyżowano z dwoma złoczyńcami – po jednym z każdej Jego strony. 

Jeden z nich imieniem Dismos zwrócił się do Jezusa prosząc: „Panie, gdy wstąpisz do 

nieba, pomnij na mnie.” Nawet w tych śmiertelnych mękach Jezus uśmiechnął się i 

powiedział: „Niech więc tak się stanie. Zaprawdę jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w 

raju.” Zapisano to jako ostatni akt Jezusa: złoczyńcy zostało przebaczone i został on 

obdarzony najwyższym duchowym stanem przebywania z Panem. 

Kogo najpierw Jezus spotkał po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu? Komu udzie-

li swojego pierwszego darśanu? Nie był to żaden z jego uczniów, ani nawet Jego 

matka. Jezusa oglądała jako pierwsza upadła kobieta Maria z Magdali. W tych dwóch 

aktach widzimy współczucie Boga dla tak zwanych upadłych ludzi. Tego też uczy nas 

Swami: dla Niego nie ma świętego, nie ma grzesznika – wszyscy są jego dziećmi. On 

kocha każdego. 
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Boski dyskurs 
 

 
 

Naham manuszjo na ća dewa jakszah; 
Na brahmana kszatrija wajśja śudrah; 

Na brahmaćari grihi wanasthah; 
Aham satja bodhakah, satjam śiwam sundaram. 

(Nie jestem człowiekiem, ani bogiem czy półbogiem; 
Nie jestem braminem, kszatriją, wajśją ani śudrą; 

Nie jestem brahmaćarinem, grihinem ani wanasthą; 
 Jestem nauczycielem prawdy, prawdą, dobrem i pięknem.) 

Drogie ucieleśnienia boskości! 

Tak Kriszna odpowiedział na pytanie: „Kim jesteś?” 

 
WIECZORNY SATSANG 

DOM MALHOTRY, CHIGWELL 

Wielki Piątek, 30 marca 2018 
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Wszyscy mistrzowie, wielcy ludzie, posłańcy Boga przyszli na tę ziemię tylko po 

to, by uczyć prawdy. Byli to głosiciele prawdy i nic więcej. Czym jest ta prawda, o 

której Jezus mówił, że ona zbawi was, gdy ją poznacie? Prawdą tą jest prawda o tym, 

kim w rzeczywistości jesteście. 

Gdziekolwiek nie spojrzeć, ludzie pytają: „Kim jesteś? Kim jesteś?” Rzadko pyta-

ją: „Kim jestem? Kim jestem?” Zadając sobie to pytanie, możecie znaleźć odpowiedź: 

„Jestem naprawdę boski. Poza warstwami ciała i kości oraz umysłu z jego wszystkimi 

emocjami kryje się ten boski Duch – tym naprawdę jestem.” Gdy poznacie tę prawdę, 

zostaniecie zbawieni. Jezus najpierw powiedział: „Jestem posłańcem Boga,” potem: 

„Jestem synem Boga,” a na końcu stwierdził: „Ja i mój Ojciec jesteśmy jedno.” 

Najpierw myślał, że jest tylko ciałem z imie-

niem i formą, i że ma mówić ludziom o dobrych 

rzeczach – jestem posłańcem Boga. Potem zrozu-

miał, że istniało coś, co sprawiało, że Jego ciało 

porusza się, umysł myśli, oczy widzą, uszy słyszą, 

język czuje smak. Jakaś wewnętrzna siła, moc 

sprawia, że bezwładne ciało wykonuje tyle czyn-

ności. W związku z tym powiedział, że ta iskra 

siły życia jest częścią boskiego Stwórcy: „Jestem 

synem Boga, gdyż On mnie stworzył.” Gdy dalej 

zagłębiał się w tę myśl, oświadczył: „W istocie ja i 

mój Ojciec jesteśmy jedno; nie jestem różny od 

mojego Ojca.” 

Są to trzy etapy, które należy przejść na 

ścieżce Boga: od przekonania, że jest się tylko cia-

łem z imieniem i formą, przez zrozumienie, że jest 

się iskrą Boga, aby w końcu uświadomić sobie, że 

jest się nie kim innym jak samą boskością. Do te-

go trzeba dążyć. 

Gdy górę oglądacie z daleka, niewiele możecie zobaczyć – możecie dostrzec 

kształt góry, ale nie będziecie widzieć jej wyraźnie. Gdy się do niej zbliżacie, staje się 

wyraźniejsza. Dostrzegacie wtedy głazy, kamienie, drzewa, krzewy. Gdy podejdziecie 

jeszcze bliżej, wchodząc na górę, możecie zobaczyć drzewa z owocami i kwiatami. 

Możecie rozróżnić gatunki drzew. Podobnie, gdy na ścieżce duchowości zbliżacie się 

do Boga, ta prawda staje się coraz klarowniejsza. 

Zatem etapy są następujące: przyjmowanie, że jesteście tylko ciałem, następnie że 

jesteście częścią stworzenia, iskrą Stwórcy, i wreszcie zrozumienie, że wy i Bóg to 

jedno. Tę prawdę należy urzeczywistnić. Dla tego celu inkarnowali się wszyscy 

mistrzowie przeszłości i ci, którzy przyjdą kiedyś w przyszłości. Dopóki nie poznacie 

tej prawdy, nigdy nie będziecie wolni od niepewności i strachu, gdyż będziecie dalej 

fałszywie wierzyć, że jesteście tylko ciałem, które musi umrzeć i że wy umrzecie 
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razem z nim. Ten strach osłabia was, a ignorancja napełnia niepokojem. Gdy poznacie 

prawdę, nigdy nie będziecie się bać. 

Upaniszady zawierają historię lwiątka, które zagubiło się i żyło w stadzie owiec. 

Zaczęło myśleć tak jak owce, gdyż z nimi dorastało. Któregoś dnia usłyszało docho-

dzący z daleka ryk lwa. Zaciekawiło to małego lwa. Gdy poszedł w tym kierunku, 

zobaczył wielkiego, majestatycznego lwa. Podczas gdy inne owce w obawie o życie 

rozbiegły się na wszystkie strony, mały lew zbliżył się do wielkiego. Początkowo bał 

się, ale wspaniałość wielkiego lwa przemogła strach. Wielki lew powiedział: „Co 

robisz wśród tych owiec?” 

Lwiątko odpowiedziało: „Co masz na myśli? Pzrecież jestem owcą!” 

Lew zaprzeczył: „Nie jesteś! Zgubiłeś się w stadzie owiec i myślisz, że jesteś 

owcą, ale w rzeczywistości jesteś lwem.” 

Małe lwiątko nie chciało uwierzyć do czasu, aż wielki lew zabrał je nad wodę i 

pokazał mu jego odbicie. Wtedy zrozumiało, że istotnie jest lwem, a nie owcą. W taki 

sam sposób wy ciągle żyjecie w tej nieprawdzie, że jesteście tylko tym ciałem, które 

kiedyś umrze, że jest to ostateczne i nie ma niczego poza tym. Tylko mistrz, który 

doświadczył, widział i wie, może powiedzieć wam, co za tym się kryje i jaka jest 

prawda waszego istnienia. Gdy poznacie tę prawdę, nie będzie więcej strachu. 

Właśnie dlatego, gdy Jezus był krzyżowany, mógł wszystkim przebaczyć. Powie-

dział: „Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią.” Przebaczył nawet ludziom, którzy 

nienawidzili Go, krzyżowali, torturowali, gdyż zrozumiał, że to tylko ciało było 

poddawane tym trudnościom, ale Jego duch zawsze był wieczny i nim On naprawdę 

był. I właśnie to uczyniło Go tym, czym On dzisiaj jest. 

Drodzy! 

Nie ma sensu w ten Wielki Piątek tylko powtarzać imię Jezusa, słuchać opowieści 

o Nim czy rozmawiać o Jego chwale. Zastosujcie w praktyce przynajmniej jedno Jego 

przesłanie. Będzie to prawdziwa oznaka wdzięczności za Jego poświęcenie. 

Jego poświęcenie, Jego miłość do ludzi, Jego współczucie nie powinny pójść na 

marne z powodu waszej niemożności naśladowania Go. Jezus naprawdę nie był 

człowiekiem. Jak wspomniałem, Kriszna powiedział: „Nie jestem człowiekiem, ani 

bogiem, ani półbogiem – jestem nauczycielem prawdy, głosicielem prawdy.” Praw-

dziwie będziecie Go wielbić, oddawać Mu cześć i okażecie wdzięczność za wszystko, 

co zrobił tylko wtedy, gdy będziecie stosowali się do tych prawd.  

Co jeszcze mogę powiedzieć? Musicie solidnie się przyłożyć do urzeczywistnie-

nia tego, kim naprawdę jesteście. Tak jak sadza zasłania płomień lampy, sprawiając że 

nie można go zobaczyć, tak waszą prawdę, waszą atmę przesłania fałsz przekonania, 

że jesteście tylko ciałem i umysłem. Gdy usuniecie tę ciemną sadzę fałszu, która 

otacza wewnętrzny zawsze obecny płomień boskości, dopiero wtedy będziecie mogli 

zobaczyć światło. Wtedy też zostaniecie zbawieni. 
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(Odnosząc się do swojej asysty) Ci trzej mądrzy 

ludzie przemawiali dość długo. Nie chcę zabierać 

więcej czasu, gdyż prawda jest bardzo prosta i nie 

można o niej opowiadać na zbyt wiele sposobów. 

Proste i jasne jest to, że jesteście boscy. Oni o tym 

mówili. Musicie zachowywać się jak Bóg. Jesteście 

lwiątkami, więc musicie zachowywać się jak lwy. Nie 

możecie zachowywać się jak owce, trwając w ignoran-

cji. O tym wszyscy trzej mówili. Skoro wiecie, że 

jesteście boscy, powinniście być tacy jak Bóg. Czym 

jest boskość? Co boskość robi? Boskość kocha, bo-

skość opiekuje się, boskość przebacza, boskość służy. 

Tym wy naprawdę, naprawdę jesteście. 

Wykorzystajcie te ludzkie narodziny w możliwie najwłaściwszy sposób. Przypo-

minajcie sobie, co wasz oddech cały czas wam mówi: So’ham, So’ham. So, gdy 

wdychacie, i ham, gdy wydychacie. Znaczy to „Jestem Nim, jestem Nim.” Oddech 

więc 24 600 razy na dobę przypomina wam, że jesteście boscy. Po prostu słuchajcie 

tego, kontemplujcie o tym i urzeczywistnijcie tę prawdę. 

Dla dobra świata musicie zachowywać się w określony sposób, ale w głębi serca 

uważajcie siebie i każdego, kogo w życiu spotykacie, za boskiego. Jak mówił Tigrett, 

patrzcie w oczy ludzi i szukajcie w nich Boga, gdyż Bóg ukrywa się za fasadą ciała. 

Szukajcie Go tak jak matka Jaśoda szukała Kriszny. Boskość jest obecna wewnątrz 

każdego człowieka. Postanówcie, że od tej chwili, od tego dnia będziecie mówić, 

myśleć i działać jak boskość. Jest tak jak w powiedzeniu: „Udawaj, a nabierzesz 

zwyczaju i w końcu staniesz się tym, co udawałeś.” Gdy będziecie udawać, że jeste-

ście boscy, przyzwyczaicie się do bycia boskimi i w końcu staniecie się boscy. Odtąd 

mówcie sobie: „Jestem boski, więc muszę mówić jak boskość, muszę myśleć jak 

boskość, muszę działać jak boskość, by w końcu urzeczywistnić boskość, którą je-

stem.” 

Wiele, wiele błogosławieństw przy tej cudownej okazji. Wszyscy przyjechaliście 

z daleka. Przed odjazdem musicie zjeść kolacyjne prasadam. Dzisiaj mieliśmy piękne 

nabożeństwo w Sai Grace. Była woda z lingamu do wypicia, zgodnie z tradycją, ale w 

rzeczywistości wszystkie te ceremonie są tylko rytuałami, o ile nie ma w nich ducha. 

Gdy on jest, wtedy stają się duchowe. Duchem jest kroczenie za mistrzem, walczenie 

ze złem, walczenie do końca i zakończenie tej gry. 
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Wyjątki z wystąpień 

Isaac Tigrett 
Ktoś spytał Swamiego: „Co będziesz robił, gdy opuścisz ten fenomen?” On 

odpowiedział: „Będę guru dla małego chłopca (Prema Sai), a gdy osiągnie wiek 14 lat, 
wstąpię w jego ciało.” 

Zacząłem zastanawiać się, co przyszłość przyniesie, gdyż On także powiedział, że 
ten chłopiec nie będzie długo mieszkał w Indiach. On ma zupełnie inną misję – nie 
będzie wszędzie chodził, rozmawiał ze wszystkimi, wygłaszał dyskursów i kreował 
biżuterii. Przede wszystkim będzie podróżował do duchowych centrów na całym 
świecie, aby wprowadzać Nowy Wiek – prawdopodobnie za dekadę czy dwie. 

Te szkoły, te szpitale, te centra kongresowe stopniowo będą dojrzewać. Wszystko 
to powoli rozsławi po całym świecie ten fenomen potrójnej inkarnacji. Gdy ten mały 
chłopiec postanowi podróżować i wszystko przejąć, będzie miał do dyspozycji naj-
większy na świecie łańcuch darmowych szpitali dla ludzi ubogich, największy łańcuch 
centrów duchowych służących wyznawcom różnych religii. On zawsze mówi: „Jest to 
dla ludzi, nie tylko dla wielbicieli Sai i nie macie nic zmieniać.” Wszystkie te zdu-
miewające centra kongresowe, szkoły i szpitale natychmiast wesprą Jego misję. 

Obecnie mamy nadzwyczajny czas, który doświadczamy i powinniśmy brać sobie 
do serca. Pora, aby dorosnąć. Nie jest to „dawna szkoła,” nie jest tak jak było wcze-
śniej. Jest to dla was okazja na ewolucję. Zostaliście zaproszeni, ponieważ On 
uwielbia i kocha was. Ja widzę, że wy wszyscy przebywaliście z boskimi istotami – 
jesteście rozwinięci, chociaż tego nie wiecie; inaczej by was tu nie było. 

Śri C. Sreenivas 
Mówi się: „Ludzkie nieszczęście to okazja dla Boga.” Często dowód istnienia 

Boga tkwi w ludzkiej potrzebie Jego – On istnieje, gdyż Go potrzebujemy, Szukamy 
Boga, gdy jesteśmy w potrzebie, pod przymusem, gdy nie ma kto nam pomóc. 

Swami odpowiadał na modlitwy od niepamiętnych czasów. Dla człowieka natu-
ralne jest modlić się w potrzebie do Boga, a Bóg zawsze jest gotów na to odpowiadać. 
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Mamy jednak wyjątkową możliwość, pozwalającą każdemu z was docierać do lu-

dzi w kryzysowej sytuacji. Ogromną różnicę uczyni to, że nie tylko będziemy się 

modlić do wszechmogącego Boga, ale każdy pozytywnie wpłynie na życia tych, 

którzy cierpią. W tym zawiera się wznoszenie człowieka do boskości, co jest bardzo 

wyjątkowe. 

Ujmując całe minione pięć lat w jednym zdaniu, można powiedzieć: Swami uży-

wa nas do służenia ludziom z problemami. Otrzymujecie tę wyjątkową możliwość 

niemal odgrywania roli Boga. Istniejemy, oddychamy, żyjemy, chodzimy, mówimy i 

jesteśmy tylko dzięki Niemu. Stawanie się boskim nie jest jakimś mitem, ale żywą 

rzeczywistością. Odtąd będzie to wasz styl życia. Ruch ten będzie rozszerzał się, a w 

nim wasz oddech, wasze istnienie, całe wasze życie stanie się narzędziem boskości. 

Będziecie wspierać dusze, istoty, życia ludzi znanych i nieznanych dotkniętych kryzy-

sem. 

 
 

Śri B.N. Narasimha Murthy 
W ostatnich pięciu latach powstało 19 edukacyjnych kampusów. Teraz chciałbym sku-

pić się na kampusie w okręgu Mandya. Nazwa Mandya jest dobrze znana w kręgach 

wielbicieli Sai, gdyż prawie 50 lat temu powiedział On: „Jest trzech Sai.” 

W zeszłym miesiącu, gdy byliśmy w jednym z tych kampusów dla dziewcząt, Swami 

błogosławił te młode uczennice, mające po 12 – 15 lat. Jedna z dziewcząt zadała Swamiemu 

bardzo stosowne pytanie: „Swami, dlaczego jest trzech awatarów Sai? Rama był jeden, 

Kriszna był jeden, więc dlaczego jest trzech Sai?” 

Brat Tigrett także wspomniał o Śirdi Sai Babie, Sathya Sai Babie i Prema Sai Babie, o 

których nie wiedzielibyśmy, gdyby sam Baba tego nie ogłosił. Na pytanie dziewczyny Baba 

odpowiedział w swoim niepowtarzalnym stylu: „W tamtych wiekach, gdy na świat przyszedł 

Rama jako awatar, ludzie żyli po 300 lat. Była to treta-juga. Kilka tysięcy lat później, gdy 

przyszedł Kriszna, ludzkie życie skróciło się do 200 lat. Obecnie jest to maksymalnie sto lat. 

Dlatego, aby ukrócić szaleństwa człowieka i uwolnić ludzkość od cierpień, jakie sobie 

narzucił, Sai przychodzi jako trzech awatarów.” W taki sposób Baba odpowiedział i stwier-

dził, że Prema Sai Baba urodzi się w okręgu Mandya.  
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Jaki jest powód inkarnacji Boga w ludzkiej postaci? 
To współczucie dla ludzkości każe Mu zstępować w ludzkiej postaci  

i z ograniczeniami. Chociaż ma On tę indywidualną ludzką świadomość,  
jednocześnie ma też boską świadomość.  

(Wiersz telugu) 

 

Drogie ucieleśnienia boskości! 

Każdy mistrz, każda taka inkarnacja, każdy mesjasz, który wcielił się na ziemi, 
przyszedł ze współczucia dla ludzi. Podczas Wielkanocy ludzie świętują życie i 
przesłanie Jezusa Chrystusa. Chociaż był jak ludzka istota, chodząc wśród ludzi, 
rozmawiając z nimi i robiąc różne rzeczy jak oni, nie był On po prostu jednym z nich. 
Urodził się w określonym celu: uwolnić ludzi od małostkowości, od samolubstwa, od 
zachłanności i wszelkiej negatywności. Przyszedł, by pokazać światło, pokazać drogę 
do własnej boskości. Dlatego też powiedział: „Wszyscy są jednym.” Święte pisma 
Indii również mówią, że wszyscy są jednym. Ta sama boskość stała się wielością. 
Eko’ham bahusjam (jestem jeden, stanę się wieloma) – jeden stał się wieloma i jest to 
to samo, co powiedział Jezus Chrystus: „Wszyscy są jednym, mój drogi synu, bądź 
jednaki dla wszystkich.” 

Możecie dziwić się: „Jak możemy być jednym? Jak możemy być tym samym, gdy 
nasze ciała są różne, nasz wygląd, chód i to jak robimy różne rzeczy, są różne? Sposób 
odczuwania i podchodzenia do różnych rzeczy są różne. Jak więc możemy być jed-
nym?” Jezus odnosił się do ludzi nie jako ciał i umysłów, które są z natury różne, lecz 
jako wiecznego ducha, który mieszka w skorupie ciała. Zatem najważniejszym prze-
słaniem Jezusa Chrystusa, o którym musicie pamiętać w tym dniu, jest to, że wszyscy 
są jednym. Zewnętrznie możecie wyglądać różnie, tak jak różne słodycze wyglądają 
różnie pod względem kształtu, wielkości lub koloru, ale gdy je spróbujecie, będziecie 
wiedzieli, że wszystkie są słodkie. Tak samo chociaż ludzie wyglądają różnie pod 
względem kształtu, wielkości, urody i tego, co robią, gdy spróbujecie boskości leżącej 
wewnątrz nich, tej wewnętrznej słodyczy, będziecie wiedzieli, że wszyscy są tym 
samym. Mistrzowie inkarnują się po to, by uczyć tego przesłania jedności. Oni usuwa-
ją ciemność. 

BOSKI DYSKURS WIECZORNE OTWARTE 
SPOTKANIE 

SIR JAMES HAWKEY HALL 

LONDYN 

31 marca 2018 
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Asato ma sadgamaja, 

tamasoma dźjotir gamaja, 

mritjorma amritam gamaja. 

(Od nierzeczywistego prowadź mnie do rzeczywistego, od ciemności prowadź 
mnie do światła, od śmierci prowadź mnie do nieśmiertelności.) 

Znaczenie tej modlitwy jest następujące: poprowadź nas od nieprawdy, że jeste-

śmy tylko tym ciałem i umysłem, do prawdy, że jesteśmy naprawdę boscy i wieczni; 

poprowadź nas od ciemności ignorancji, która sprawia, że postrzegamy niewłaściwie, 

do światła mądrości, która ukaże nam naszą prawdziwą jaźń; poprowadź nas z ulotno-

ści i tymczasowości egzystencji do trwałości naszego ducha, do wieczności naszej 

prawdziwej jaźni. Tak tę modlitwę ułożono i tak trzeba ją rozumieć. 

 

Jezus Chrystus był tym mistrzem, który pokazywał właściwą ścieżkę na własnym 

przykładzie. Na końcu ze współczucia dla innych bez wahania oddał swoje ciało, gdyż 

wiedział, że nie jest tylko ciałem, ale wiecznym duchem. Dlatego na krzyżu, gdy miał 

opuścić ciało, przebaczył wszystkim, mówiąc: „Wybacz im Ojcze, gdyż nie wiedzą, co 

czynią.” Ten rodzaj przebaczania i współczucia jest znakiem rozpoznawczym każdego 

mistrza, każdego nauczyciela, każdej boskiej inkarnacji. 

Bez współczucia nie ma człowieczeństwa. Każdy człowiek jest obdarzony sercem 

nazywanym hridaja, które jest pełne daji, czyli współczucia. Gdy w czyimś sercu nie 

ma współczucia, osoba taka przestaje być człowiekiem. Cechą charakterystyczną 

człowieczeństwa musi być współczucie. Czym jest współczucie? Współczucie to 

niemożność pozostawania obojętnym, zostawienia kogoś w takim stanie, w jakim jest, 

gdy cierpi. Współczucie działa, współczucie łagodzi, współczucie pomaga – nie może 

po prostu siedzieć spokojnie. Musi zacząć działać, gdy widzi kogoś cierpiącego. To 

powinno charakteryzować człowieka. Niestety w takich czasach, jak te, większość 

ludzi zapomina o tej wielkiej cnocie współczucia. Wielu widzi, jak dzieją się nieprzy-

jemne rzeczy, jak ludzie rozmaicie cierpią, ale wszystko, co oni robią, jeśli w ogóle 

coś robią, to wypowiedzenie modlitwy: „O Boże! Zaopiekuj się nimi, zrób coś dla 

nich.” Ale to nie jest współczucie. Musicie nie tylko się modlić, ale obok modlitwy 
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musicie zrobić wszystko, co możecie, aby ulżyć w cierpieniu osoby potrzebującej 

pomocy. Samo patrzenie na nią, modlenie się za nią i złe samopoczucie nie pomogą. 

Każdy musi działać w odpowiedzi na to współczucie odpowiednio do swoich możli-

wości, jakkolwiek niewielkie by one były. 

Cóż innego mogę powiedzieć dzisiaj ludziom tutaj w UK niż to, że to współczu-

cie jest waszą prawdziwą tożsamością i z dniem, kiedy zapomnicie o współczuciu, już 

w ogóle nie będziecie ludźmi. Zatem rozwijajcie współczucie do siebie nawzajem, do 

wszystkich żywych istot i nieożywionych rzeczy – do wszystkiego. Powinno ono być 

znakiem rozpoznawczym waszych cnót, waszych cech. Złoto, które traci swój połysk, 

nie jest cenione; ogień traci swoją wartość i nazwę, gdy przestaje palić i grzać; woda 

przestaje być wodą, gdy nie może chłodzić lub zaspokajać pragnienia. Podobnie i wy 

nie możecie być nazywani ludźmi, jeśli w sercu nie macie współczucia, które działa 

poprzez ręce i głowę, by złagodzić czyjeś cierpienie. 

Tigrett powiedział: „Kochaj wszystkich, służ wszystkim.” Sreenivas i Narasimha 

Murthy mówili o pomaganiu innym. Przesłanie jest jedno i to samo. Gdy myślicie, że 

wszyscy są waszymi bliskimi, wtedy nie zastanawiacie się i nie zwlekacie z działa-

niem. Jeśli boli was prawa noga, albo powiedzmy, że jest złamana i nie może wziąć na 

siebie ciężaru ciała, nie wysyła ona prośby do lewej nogi: „O droga lewa nogo, cierpię, 

więc proszę, noś większy ciężar, aby to ciało mogło się poruszać!” Gdy prawa noga 

cierpi, lewa przychodzi jej z pomocą bez proszenia. Przejmuje cały ciężar ciała, aby 

tamtej pozwolić wyzdrowieć. Tak samo gdy wy wiecie, że wszyscy są jednym, że 

wszyscy są po prostu częściami tej wielkiej kosmicznej istoty, nie musicie prosić czy 

błagać siebie nawzajem o pomoc i ratunek. Spontanicznie, naturalnie zrobicie, co w 

waszej mocy, gdyż w waszej naturze jest wiedza o jedności rzeczy. 

Czasem zdarzy się, że przeżuwając pożywienie ugryziecie się w język. Ale nie 

karzecie za to zębów, mówiąc: „Ugryźliście język, dlatego musicie być wyrwane i 

wyrzucone.” Wiecie, że zęby są w takim samym stopniu wasze jak język, zatem 

okazujecie współczucie, wybaczacie, pozwalacie współistnieć zębom i językowi. 

Tylko tego rodzaju jedność może nauczyć was współczucia, przez które bez proszenia 

ruszacie na ratunek drugiej osoby i wybaczacie innym ich błędne postępowanie, nawet 

gdy zostaliście urażeni. Takie zachowania nie są możliwe, o ile nie wierzycie w 

jedność całego stworzenia, o ile nie wierzycie, że wszyscy należą do jednego Boga. 

Wszyscy są częściami tego samego ciała Boga, chociaż wyglądacie różnie i robicie 

różne rzeczy. Oczy widzą, uszy słyszą, język czuje smak a ręce robią co innego niż 

nogi, ale wszystkie są częściami tego samego ciała, żadna część nie jest ważniejsza od 

innej i obowiązkiem każdej jest troska o inne części. Ręka bierze pożywienie i wkłada 

je do ust – nie zatrzymuje go dla siebie; usta przeżuwają pożywienie i połykają je, by 

trafiło do brzucha. Usta nie zatrzymują pożywienia dla siebie. Następnie żołądek trawi 

pożywienie i energia jest rozsyłana przez krew do serca i innych części ciała. Ręce 

nabierają sił i podobnie jest z ustami i całym ciałem. 

Ta natura dzielenia się i dbania o drugiego musi stać się waszą prawdziwą naturą, 

ale nie będzie to możliwe, o ile nie będziecie wierzyć, że wszyscy są jednym. „Cier-
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pienie kogokolwiek jest naszym cierpieniem, radość kogokolwiek jest naszą radością, 

smutek kogokolwiek jest naszym smutkiem.” Gdy naprawdę, z głębi serca będziecie 

czuli tę jedność, wtedy nie będzie trzeba do nikogo słać żadnych apeli, próśb czy 

błagań. Automatycznie, naturalnie i spontanicznie zrobicie wszystko, co trzeba, aby 

pomóc każdemu w potrzebie. 

Wasudhajwa kutumbakam to wielki ideał kultury Indii. Powiedzenie to znaczy: 

cały świat jest jedną rodziną. Dla osoby wielkodusznej cały świat jest rodziną. Tylko 

małoduszne osoby myślą: „Ci są moi, a tamci nie są; ci należą do mnie, tamci do mnie 

nie należą; o tych ludzi muszę się troszczyć, a tamtymi nie powinienem się przejmo-

wać.” Jest to małoduszne podejście ludzi, którzy ciągle tkwią w ciemności ignorancji, 

myśląc że wszyscy różnią się od siebie. 

(Odnosząc się do śpiewających 
bhadźany) Oni śpiewali: „Pozwolę, 
by światło ciągle świeciło.” Chodzi 
tu o światło mądrości, w którym 
widzicie rzeczy takimi, jakie są. 
Gdy macie w sobie to światło, 
wszystkich postrzegacie jako 
swoich. Nikogo się nie obawiacie, 
nikogo nie nienawidzicie, nie 
potępiacie ani nie oskarżacie, gdyż 
wiecie, że wszyscy są częścią tego 
samego i pomagacie im oraz wyba-
czacie. Takie jest przesłanie Jezusa 
Chrystusa, wszystkich mistrzów i 
Swamiego. 

Bądźcie godni nazwy człowiek, wypełniając serce nieskończonym współczuciem 

w stosunku do każdego i niech to współczucie wyraża się przez ręce, przez ciało, przez 

głowę, przez wszystkie członki w pomaganiu innym bez ich proszenia. Niech wasze 

serca miękną, gdy widzicie cierpienie innych, i niech to mięknięcie przejawia się w 

czynie łagodzącym ich cierpienie. Wtedy naprawdę będziecie ludźmi, częścią ludzkiej 

rasy. Wtedy możecie zasadnie nazywać się najbardziej utalentowanymi i najcenniej-

szymi istotami stworzonymi przez Boga na ziemi. 

Jest tu wiele dzieci. Wszystkie uczestniczą w programie „Wzrastając, by być Bo-

giem.” Tylko one mogą rozwinąć się w Boga, gdyż nie są jeszcze zanieczyszczone 

poczuciem „ja” i „moje.” „To jest moje, tamto nie jest moje; ci są moi, tamci nie są 

moi” – takie myślenie rozwija się, gdy głowa staje się mocniejsza. Dla kogoś, kto 

myśli sercem, wszyscy są jednym. Ten program pomoże im rozwinąć się do Boga. 

(Do obecnych dzieci) Drogie dzieci, opowiem wam małą historię. Pewien chło-

piec taki jak wy chodził do szkoły, tak jak wy chodzicie, by uczyć się o Bogu. 

Nauczyciel powiedział, że nasze wspaniałe święte pisma zawierają przesłanie: Aham 

brahmasmi. Aham znaczy „ja,” a brahmasmi – „jestem Bogiem.” Pisma te uczą więc 
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„Jestem Bogiem.” Ten mały uczeń nie był tak inteligentny jak wy – był tępy, więc 

myślał, że nauczyciel mówi, że to nauczyciel jest Bogiem. 

Gdy chłopiec wrócił do domu, ojciec spytał go: „Czego dzisiaj nauczyłeś się na 

lekcji „Wzrastając, by być Bogiem‟?” 

Chłopiec powiedział: „Mój guru nauczył mnie powiedzenia Aham brahmasmi.” 

Ojciec stwierdził: „To bardzo dobrze. Teraz znasz bardzo ważne przesłanie. 

Powiedz mi, co ono znaczy.” 

On odrzekł: „Mój nauczyciel jest Bogiem.” 

Ojciec poprawił go: „To prawda, że nauczyciel jest Bogiem, ale Aham brahmasmi 

nie znaczy „Nauczyciel jest Bogiem,‟ lecz „Ja jestem Bogiem‟.” 

Chłopiec pomyślał: „Ach! Nauczyciel źle mi powiedział. To mój ojciec jest Bo-

giem, a nie nauczyciel.” 

Po jakimś czasie przyszedł jego wuj i spytał: „Czego dzisiaj się nauczyłeś?” 

Chłopiec odpowiedział: Aham brahmasmi. 

„To wspaniale! Gdy to zrozumiesz, nie będziesz musiał uczyć się niczego innego. 

Co to znaczy?” 

„To znaczy „Mój ojciec jest Bogiem‟.” 

Wuj zauważył: „Ojciec z pewnością jest Bogiem, ale nie takie jest znaczenie tego 

powiedzenia. Ono znaczy „Ja jestem Bogiem‟.” 

„Och! Wydaje się więc, że mój nauczyciel i mój ojciec źle to rozumieją. To wujek 

jest Bogiem!”  

W końcu wuj powiedział: „Ależ z ciebie głupiec. Nie ma sensu cię uczyć.” 

Chłopiec bardzo się zasmucił. Zaczął się zastanawiać, co to Aham brahmasmi 

znaczy. Zaczął medytować na Aham brahmasmi i im dłużej to robił i nad tym rozmy-

ślał, tym bardziej to rozumiał. Ostatecznie zrozumiał, że znaczy „Jestem Bogiem.” 

Wedy głoszą: Aham brahmasmi – jestem Bogiem; 

Pradźńanam brahma – ostateczną mądrością jest Bóg; 

Tat twam asi – Owym jesteś ty; Ajam atma brahman – 

moją prawdziwą naturą jest Bóg. Są to cztery wielkie 

mahawakje, wielkie aforyzmy zawarte w świętych 

pismach. Jeśli weźmiecie choćby jeden z nich i 

będziecie nad nim medytować – “jestem Bogiem, 

jestem Bogiem, jestem Bogiem” – wtedy jad bhawam 

tad bhawati – jak myślisz, takim się stajesz. 

W wielu szkołach nauczyciele przywołują dzieci i 

mówią: “Jesteś kiepski, jesteś osłem.” Uczniowie
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wierzą, że są osłami. Gdy ja mówię: „Jesteś samym Bogiem; jesteś boskością,” 
niewielu w to wierzy. Musicie wierzyć, że gdy Swami nazywa was ucieleśnieniami 
boskości, On widzi tę jedność, widzi prawdę i dlatego mówi, że jesteście Bogiem. 
Wystarczy, że tylko zaufacie tym słowom naszych świętych pism, które wypowiadali 

wielcy, mądrzy ludzie, doświadczywszy tej rzeczywistości. Nawet jeśli nie wierzycie 
im, po prostu uwierzcie Swamiemu, który mówi, że jesteście Bogiem. Diwjatma 
swarupalara (ucieleśnienia boskiej atmy) – jesteście ucieleśnieniami Boga. Jeśli 
wbijecie sobie do głowy choćby tę jedną myśl i będziecie ją ciągle sobie powtarzać, 

już to samo rozkwitnie, zaowocuje w postaci urzeczywistnienia faktu, że jesteście 
boskimi istotami. 

Drodzy rodzice, wielbiciele i nauczyciele, którzy opiekujecie się tymi dziećmi! 

Do was apeluję: właściwe jest uczyć je tego, co potrzeba, aby wyżywić się na tym 

świecie, zadbać o siebie i swoje rodziny. Uczcie ich tego – nie ma w tym nic złego, 
gdyż nie powinny stać się ciężarem dla innych. Ale ważniejsze jest, byście uczyli ich 
wyższej prawdy, aby wypełniły swoje serca współczuciem, aby ich ręce działały w 

służbie innym, aby ich głowy zawsze myślały o dobru innych, a nie tylko o swoim. 
Wychowajcie je na bezinteresowne, nieustraszone, sprawcie, że będą jak bogowie – 
jest to wasz najważniejszy obowiązek. 

Przed tymi dziećmi długa droga – jest to dopiero początek. Jeśli tylko właściwie 

się nimi zaopiekujecie, jeśli tylko w tym wieku nauczycie ich właściwych rzeczy, 
pozwoli im to być dobrymi przez całe ich życie. 

(Odnosząc się do Śri B.N. Narasimha Murthy’ego, Śri C. Sreenivasa i Isaaca 
Tigretta) Z tymi trzema mądrymi ludźmi podróżuję po całym świecie i spotykam się z 

bardzo wieloma dziećmi – bardzo młodymi, nastolatkami i tymi, którzy wchodzą już 
w dorośłość. Widzę w nich bardzo dużo niepokoju, tak dużo przygnebienia, tak dużo 
beznadziei. Nie mogą znieść małego niepowodzenia – uciekają się do skrajności, a po 

małym sukcesie stają się zarozumiali. W ogóle nie potrafią zachować równowagi! 
Porównują się z innymi i źle się z tym czują. Rywalizują. Gdy nie mają tego, co widzą 
u innych, źle się czują i są niespokojni. Widzę, że tak się dzieje wszędzie. Nie ma 
poczucia zadowolenia i spokoju, nie ma poczucia szczęścia, a wszystko to z powodu 

świata, w jakim ich zostawiliśmy. Nie jest to ich wina. Zawsze mówię, że nie ma złych 
dzieci – są tylko źli rodzice i źli nauczyciele, którzy nie uczyli ich właściwie, gdyż 
sami nie wiedzą, co jest właściwe. Niech więc uczą się tych rzeczy przez ludzi, którzy 
ciężko pracują, by nauczyć ich tych wyższych prawd. 

Cała edukacja odnosząca się do głowy przekazywana jest w szkołach na tym 
świecie. Ale o ile dzieci nie przejdą edukacji serca, atma widji, edukacji jaźni, w 
całym swoim życiu nie będą szczęśliwe. Małe zyski będą ich cieszyć, a straty – 
smucić. Gdy te zyski lub straty staną się skrajne lub poważne, oni też uciekną się do 

skrajności, a to dla nich nie będzie dobre. Niech uczą się o dobrych rzeczach. Czym w 
końcu jest Bóg? Bóg jest dobrocią. Wszystko dobre to Bóg. W każdym dobru jest Bóg. 
Czyńcie więc dobro. Pomagajcie innym, służcie innym, bądźcie życzliwi, bądźcie 

współczujący – tym wszystkim jest Bóg. Skoro jesteście naprawdę Bogiem, co jest 
waszą naturą, powinniście robić wszystkie te rzeczy, tj. musicie pomagać innym, 
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służyć innym, opiekować się innymi i być współczujący i życzliwi dla innych. Gdy 
będziecie robić tylko to, będzie to zwieńczeniem edukacji, zwieńczeniem wszelkiej 
mądrości. 

Zatem dzieci, weźcie sobie to przesłanie do serca i zastosujcie w praktyce. Macie 

przed sobą długie życie. Wyruszcie wcześnie, jedźcie powoli, a wtedy dojedziecie 
bezpiecznie. Nie odkładajcie tego na inny dzień. Program „Wzrastając, by być Bo-
giem” będzie nie tylko tutaj – teraz przejdzie do wszystkich innych miejsc: do Francji, 
Włoch, Grecji i gdzie indziej, gdzie wielu nauczycieli i rodziców jest żywotnie zainte-

resowanych wysyłaniem swoich dzieci na te zajęcia, gdyż wiedzą, że dzięki temu one 
mogą być szczęśliwe i w życiu mogą znaleźć prawdziwe spełnienie. Jest niezwykle 
ważne, byśmy po sobie zostawili dobre nasiona na dobry zbiór jutro. Zostawimy po 
sobie dobre dzieci, które są czyste, które są szlachetne, które są bezinteresowne, gdyż 

one są jedyną nadzieją, one są jedyną ucieczką dla innych. Przyszłość może być lepsza 
tylko wtedy, gdy dzisiejsze dzieci zostaną nauczone właściwych rzeczy. 

Tak więc wszyscy rodzice i nauczyciele muszą dołożyć starań, by nauczanie było 

ciekawe, zabawne i radosne – nie wygłaszajcie kazań, gdyż one już wiedzą, że są 
bogami. Nasienie już jest drzewem – potrzebuje tylko właściwej gleby, wody, światła 
słonecznego i jakiejś ochrony, by któregoś dnia stać się tym drzewem. Drzewo jest już 
w nasieniu. Podobnie te dzieci są nasionami, już są bogami – potrzebują tylko właści-

wego środowiska, właściwego pożywienia i właściwej ochrony i opieki, aby mogły 
wzrastać i rzeczywiście stać się tym, do czego zostały stworzone. Waszym zadaniem 
jest tylko zapewnienie tego środowiska, tej pomocy i opieki, a resztę one same rozwi-
ną. Zatem po prostu pomagajcie im stać się dobrymi, stać się Bogiem, a wtedy dobrze 

wypełnicie swój obowiązek, dobrze wykonacie swoją pracę. 

(Do dzieci) Drogie dzieci, czy tutejsze szkoły uczą takich rzeczy? Czy w szkołach 
uczą was służenia? Czy zabierają was na służenie? 

Dzieci: Tak. 
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Swami: O, to bardzo dobrze. 

Swami: Co robicie na zajęciach programu „Wzrastając, by być Bogiem”? Czy chodzi-

cie pomagać? 

Dzieci: Tak. 

Swami: (Do wielbiciela) Dokąd chodzą? 

Wielbiciel: Czasem chodzą do domu seniora, Swami. 

Swami: Domy seniora? Czy domy dziadka. Nie nazywajcie ich domami seniora. 

Mówcie: „Idziemy do domu dziadka lub domu babci.” W ten sposób sprawicie, że 

będą czuły jedność, bliskość. 

(Do dziecka) Co robicie? Czy chodzicie tam i rozmawiacie z nimi? Co robicie? 

Dziecko: Chodzimy tam i rozmawiamy z nimi. 

Swami: Czy oni cieszą się? Czy babcie są szczęśliwe? 

Dziecko: Tak, są bardzo, bardzo szczęśliwe. 

Swami: Widzicie! Ile kosztuje sprawienie im radości? 

Dziecko: Nic nie kosztuje. 

Swami: Nic! Musicie tylko tam pójść, uśmiechnąć się, rozmawiać z nimi i tym 

uszczęśliwicie je. Widzicie, szczęście jest darmowe; wszyscy myślą, że szczęście jest 

bardzo kosztowne. Musicie kupić samochód za milion i będziecie szczęśliwi; kupicie 

dom za milion i będziecie szczęśliwi. W rzeczywistości szczęście nic nie kosztuje. 

Szczęście jest dostępne dla wszystkich. Wystarczy, że będziecie życzliwi. OK? Bardzo 

dobrze. Musicie uczyć tego dzieci. 

 (Do koordynatora młodzieży) Czy młodzież też chodzi do takiej pracy? 

Koordynator młodzieży: Tak, Swami. Chodzimy do domów i rozmawiamy z ludźmi. 

Swami: Chodzicie do domów i rozmawiacie z ludźmi. Ile kosztuje wykonywanie tej 
pracy? 

Koordynator młodzieży: Nic, Swami. 

Swami: Nic, widzicie! Mówiłem wam, że szczęście nic nie kosztuje. To ignorancja 

jest bardzo kosztowna. Myślicie, że szczęście przychodzi z gromadzeniem, zagarnia-

niem, zatrzymywaniem dla siebie, a to was unieszczęśliwia. To, co przynosi wam 

szczęście nie kosztuje nic. Po prostu idziecie i słodko rozmawiacie z nimi, jesteście dla 

nich mili, wracacie i szczęście podwaja się. Oni są szczęśliwi i wy też jesteście szczę-

śliwi. Widzicie? Oto piękno szczęścia, które jest bezinteresowne. 

Wiem, że w tym kraju seniorzy są zawsze ignorowani, gdyż jest on bardzo mate-

rialistyczny. Społeczeństwo zawsze patrzy, co człowiek może dla niego zrobić. Gdy 

przestanie cokolwiek robić z powodu wieku lub niezdolności do pracy, przestanie być 

ważny dla społeczeństwa – nawet dla własnych dzieci. Jest to bardzo zły trend. Musi-

cie szanować starszych za to, co dla was zrobili. Największym grzechem jest 

niewdzięczność. 
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Bardzo się cieszę, że cała młodzież i wszystkie dzieci w tym uczestniczą. 

Co jeszcze robicie jako młodzież? 

Koordynator młodzieży: Organizujemy satsangi młodzieży, Swami. 

Swami: Satsang? 

Koordynator młodzieży: Tak, dbamy o mentalne zdrowie i samopoczucie przez 
satsangi dla młodzieży – praktyczna duchowość zgodnie z tym, co Ty powiedziałeś. 

Swami: Ilu ludzi uczestniczy? 

Koordynator młodzieży: Zwykle sześciu lub siedmiu. Bywa nas trzech do czasem 

dziesięciu lub dwudziestu – to zależy. 

Swami: Czy spotykacie się w różnych miejscach, czy w jednym? 

Koordynator młodzieży: W różnych miejscach, Swami. 

Swami: Róbcie to w różnych miejscach, aby było im wygodniej przychodzić. W 

Londynie ruch jest zbyt wielki! Wczoraj zajęło nam cały dzień, aby przejechać z 

jednego miejsca na drugie. Zniechęcą się, jeśli każesz im podróżować przez pół dnia 

tylko po to, by słuchać cię przez godzinę. Róbcie te satsangi w różnych miejscach. 

Teraz macie tak wygodne techniczne możliwości. 

Koordynator młodzieży: Ostatnio korzystaliśmy ze Skype, Swami. Następnym razem 

jedziemy do domu dra Niraja w Leicester. 

Swami: Tak, róbcie tak. W ten sposób, każdy może się włączyć. 

Koordynator młodzieży: Planujemy pojechać też do Southampton. 

Swami: Tak, pojedźcie tam, ale ważniejsze jest korzystanie z dostępnej techniki. 

Musicie rozmawiać z nimi w dowolny sposób – bądźcie w kontakcie. 

Koordynator młodzieży: Tak, Swami. 

Swami: Wszyscy macie komórki i wiecie, że bateria rozładowuje się. Co wtedy 

robicie? Musicie ją naładować Podobnie mając zajęcia w świecie jesteście rozłado-

wywani ze wszystkich duchowych myśli, więc od czasu do czasu musicie naładować 

się, na przykład udając się na satsang. Wtedy odzyskujecie energię i entuzjazm. To 

wam wystarczy na kilka tygodni, po czym musicie znów wrócić i naładować się. 

Musicie w ten sposób ciągle postępować, inaczej wszystko zniknie, wyschnie. Musicie 

to powtarzać. Dotyczy to wszystkich. Wracajcie na satsangi, aby się naładować. 

Bardzo szczęśliwy. 

Co jeszcze? Program-kolacja? Wszyscy czekają na następny punkt programu – na 

kolację. W rzeczywistości kolację mogą zjeść gdziekolwiek indziej, ale tu jest prasa-

dam. To jest proste – to zmiana postawy. Gdy myślicie, że chodzi tylko o napełnienie 

żołądka, wtedy jest to tylko pożywienie. Ale gdy myślicie, że jest to dar od Boga, że 

pochodzi od Boga, pożywienie staje się prasadamem. Całe pojmowanie ulega zmianie. 

Podobnie, jeśli będziecie dodawać Boga do wszystkiego, wszystko stanie się czystsze. 

Swój zawód musicie traktować nie jako tylko pracę ale jako oddawanie mi czci. 
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„Robię to jako sewę dla Boga; robię to dla Boga. Bóg dał mi dobrą rodzinę, dzieci i 

starszych, abym się nimi opiekował. Bóg dał mi obowiązek i odpowiedzialność służe-

nia im, dlatego chodzę do pracy, prowadzę interes i robię, co potrzeba, aby coś zarobić 

i służyć Bogu, który znajduje się w moich dzieciach, w mojej żonie, w moim ojcu, w 

mojej matce i w każdym, kogo spotykam.” Jeśli rozwiniecie taką postawę, wszystko 

stanie się oddawaniem czci – wszelka praca będzie oddawaniem czci. A jest to naj-

ważniejsze. W innym przypadku pozostanie to tylko pracą, harówką i ciężarem przez 

określony czas. Manomulam idam dźagat – umysł jest podstawą całego świata. Mana 

ewa manuszjanam karanam bandha mokszajoh – sam umysł jest przyczyną zniewole-

nia i wyzwolenia. Zatem wszystko wiąże się z nastawieniem umysłu. Gdy myślicie, że 

praca jest wasza, ona wiąże was; gdy myślicie o niej jako pracy Boga, ona wyzwala 

was. Praca jest ta sama, nie zmienia się, ale sposób, w jaki o niej myślicie i ją wykonu-

jecie, zmienia wszystko. Musicie zmienić nastawienie. „Dlaczego to robię? Aby służyć 

Bogu w wielu ludziach. Służyć Mu mogę poczynając od rodziny, a potem poza nią” – 

taką powinniście wykazywać postawę. 

 

Dzieci, dlaczego uczycie się? Powinniście mówić: „Uczę się dla Boga, abym stał 

się inteligentny, posiadł umiejętności i mógł pomagać Bogu, który znajduje się we 

wszystkich ludziach.” Jeśli zostaniecie lekarzem, możecie pomagać ludziom, którzy 

cierpią; jeśli zostaniecie nauczycielem, możecie pomagać innym dzieciom zdobyć 

wykształcenie; jeśli zostaniecie księgowym możecie pomagać ludziom właściwie 

prowadzić rachunki. Obojętnie jaki wybierzecie zawód, swoje wykształcenie możecie 

wykorzystywać w służbie innym. Cokolwiek z tego otrzymacie, powinniście traktować 

jako prasadam. „Bóg dał mi tę małą pensję ze swojej wielkiej łaski za służbę, jaką 

wyświadczyłem Jemu obecnemu we wszystkich ludziach, kolegach, przyjaciołach, 

krewnych. Służę im, więc Bóg dał mi ten prasadam” – w taki sposób powinniście 

rozwijać tę postawę. Nic więcej nie potrzeba.  

Bardzo szczęśliwy. 
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Czas zakończyć. Czy dzieci mają jakieś pytania? Najpierw dzieci, gdyż wiem, że 

one wszystko, co powiem, zastosują w praktyce. W stosunku do starszych nie jestem 

tego tak pewien. (Śmiech) 

(Po tym nastąpiła wyjątkowa, pierwsza tego rodzaju rozmowa, w której wiele 

dzieci zadawało pytania, a Swami z wielką miłością i cierpliwością odpowiadał.) 

 

Pytanie 1: Jak się czujesz, będąc Sai Babą? (Śmiech) 

Swami: Czym jest Sai Baba? Sai Baba jest miłością, Sai Baba jest współczuciem. 

Zatem, gdy czujesz się jak Sai Baba, czujesz tylko miłość i współczucie dla wszyst-

kich. Tak się czujesz, gdy czujesz się Sai Babą! On nie jest ciałem – jest w naturze.  

(Wskazując inne dziecko) On chce o coś 

spytać; tamten chłopiec – pytaj, wstań. 

 

Pytanie 2: Jak mogę rozwinąć moją naukę? 

Swami: Jeśli będziesz miał dobrą koncentrację, 

możesz być dobry w nauce. Koncentracja jest 

kluczowa. Co to jest koncentracja? Tam, gdzie 

jest twoje ciało, tam powinien być twój umysł i 

twoje serce. Jeśli ciało jest tutaj, umysł idzie 

gdzieś na boisko piłkarskie, a serce znajduje się 

w domu, wtedy nie możesz dobrze się uczyć.  

Utrzymuj ciało, umysł i serce w jednym miejscu. Na tym polega koncentracja. 

Gdy masz dobrą koncentrację, dobrze się uczysz. Jeśli potrafisz dobrze się skupiać, 

będziesz najlepszy na każdym polu, we wszystkim – w muzyce, sporcie lub nauce w 

szkole. Wiele dzieci nie skupia się, więc co robią? Długo siedzą przed książką, ale nic 

nie wchodzi im do głowy. Po godzinie stwierdzają, że niczego nie zapamiętali, więc 

była to strata czasu. Zatem, jeśli masz dobrą koncentrację, możesz dobrze się uczyć. 

Jak rozwinąć koncentrację? Utrzymując czyste myśli. Jeśli masz czyste myśli, 

twoja koncentracja jest lepsza. Trzymaj się dobrego towarzystwa, miej czyste myśli, a 

wtedy umysł będzie spokojny. Gdy umysł jest skoncentrowany, bardzo szybko 

wszystko możesz uchwycić. 

Czy znasz Swamiego Wiwekanandę? On miał bardzo dobrą koncentrację. Uczy-

cie się o nim na lekcjach. On był tak dobry w koncentracji, że wystarczyło, że tylko 

spojrzał w książkę, aby wszystko zapamiętać. Gdy przybył do Ameryki, pokazano mu 

grubą książkę. Ile stron? Była to 500-stronicowa książka! On pożyczył ją, przekartko-

wał i po godzinie zwrócił. Osoba pożyczająca spytała: „Chcesz ją na dłużej, aby 

przeczytać?” 
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Wiwekananda odpowiedział: „Już ją przeczytałem, więc jej nie potrzebuję.” 

Właściciel książki spytał: „Jak to możliwe? Miałeś ją tylko przez godzinę. Jak 

mogłeś przeczytać całą książkę?” 

Wiwekanada stwierdził: „Przeczytałem całą książkę. Możesz spytać mnie o 

cokolwiek z któregokolwiek jej miejsca. 

Człowiek ten spytał: „OK, to powiedz mi, co jest na tej stronie,” a on natychmiast 

powiedział, co tam się znajduje, gdyż posiadał bardzo dobrą koncentrację. 

On miał bardzo czysty umysł. Był tak dobry, że w swojej szkole podczas egzami-

nów, gdy nauczyciel dał mu formularz, zaznaczając: „Jest tam dziesięć pytań. 

Odpowiedz na dowolne pięć,” on wypełnił formularz i powiedział: „Odpowiedziałem 

na wszystkie dziesięć pytań. Proszę poprawić dowolne pięć!” Oto jaką miał koncen-

trację. Można taką mieć tylko z czystym umysłem, z dobrym umysłem. 

 

Pytanie 3: Jak możemy znaleźć nasze wewnętrzne połączenie z Bogiem? 

Swami: Oto jakie pytania dzieci z tego kraju zadają. Widzicie, wszyscy w tej sali 

siedzą cicho. Gdy wszyscy zachowują ciszę, możesz słyszeć, co mówię. Gdy wszyscy 

wokół ciebie zaczną mówić, wtedy jest jak na targowisku – jest tak wiele hałasu, że 

nie możesz mnie usłyszeć. To samo dotyczy wewnętrznego połączenia. Gdy masz za 

dużo hałasu w umyśle – zbyt wielu przyjaciół, zbyt wiele rzeczy do zrobienia, zbyt 

wiele związków, zbyt wiele niepożądanych idei i pragnień – wtedy nie możesz usły-

szeć głosu Boga, który dochodzi z wnętrza. 

Szept Boga nie jest słyszalny, ponieważ wokół jest za wiele krzyczenia. Co więc 

robić? Musisz uciszyć umysł. Jak uciszyć umysł? Jak uciszyć wszystkich ludzi? 

Musisz powiedzieć im: „Proszę o ciszę. Chcę usłyszeć, co się dzieje.” Wtedy wszyscy 

umilkną. Tak samo musisz powiedzieć swojemu umysłowi: „Umyśle, bądź cicho. 

Uspokój się na jakiś czas. Cały czas gadasz. Daj mi trochę spokoju. Chcę posłuchać 

Boga, który mówi z mojego serca.” 

Z czasem umysł zacznie być ci posłusznym. Zacznij od znalezienia w domu ci-

chego kąta, odsuń się od wszelkiego hałasu, zamknij drzwi, bądź cicho, siedź przez 

jakiś czas. Gdy do umysłu przychodzi myśl i mówi ci: „Co z moim zadaniem?,” 

powiedz umysłowi: „Nie teraz – pomyślimy o tym później. Chcę rozmawiać z Bo-

giem.” Gdy potem umysł znów się odezwie: „Co z tym przyjacielem?” „Pomyślimy o 

tym później. Umyśle, nie przeszkadzaj mi – rozmawiam z Bogiem.” W ten sposób 

cały czas mów do umysłu, a któregoś dnia nauczy się być ci posłusznym, nie będzie ci 

przeszkadzał. Wtedy będziesz słyszał wszystko, co przychodzi z wnętrza. 

Skąd będziesz wiedział, że to Bóg do ciebie mówi? W chwili, gdy usłyszysz Bo-

ga, poczujesz szczęście i spokój, jakich w innych sytuacjach nie doświadczałeś. Gdy 

jesz coś, wiesz, że zjadłeś, ponieważ twój żołądek jest szczęśliwy, jest zaspokojony, 

nie ma głodu. Podobnie, gdy słyszysz mówiącego Boga, gdy rozumiesz, że jest to głos 

Boga, natychmiast czujesz wielkie szczęście i spokój, jakich nie doświadczasz podczas 
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słuchania kogokolwiek innego. To będzie dowód, że słuchasz Boga. Ale musisz to 

ćwiczyć, gdyż bez ćwiczeń nic samo nie przyjdzie. Musisz ćwiczyć. 

 

Pytanie 4: Kiedy zobaczymy Prema Sai Babę? 

Swami: Jego ciekawi Prema Sai Baba! W której jesteś klasie? 

Dziecko: 5-ty rok. 

Swami: Piąty. Zatem jeśli dodasz 5 i kolejne 5, zobaczysz Prema Sai Babę. (Oklaski) 

 
Pytanie 5: Swami, od dawna chciałem zadać to pytanie. Dlaczego ludzie w swoim 

życiu czynią tak wielkie poświęcenia? Na przykład, chodzenie po rozżarzonych 

węglach, przekłuwanie skóry, wbijanie haczyków, a w świątyniach hinduskich odby-

wają się wielkie festiwale, chociaż mogliby modlić się w domu, w sercu. 

 

 
Swami: Tak, takie są rytuały i poświęcanie się. Dzieje się to w ramach kultury czy 

tradycji pewnych świątyń i duchowych centrów. Musisz zrozumieć ich fundamentalne 

źródło. Czy są to po prostu rzeczy, które trzeba robić, gdy chodzi się do świątyni? Czy 

robi się to bez powodu? Nie! Kryje się za nimi powód. W istocie, gdy ludzie to robią, 

próbują pokonać przywiązanie do ciała. Chcą oderwać się od świadomości ciała. 

Jak Jezus mógł przetrwać na krzyżu w takich trudnościach, w takich bólach i, gdy 

wszyscy płakali, on był spokojny? Ponieważ oderwał się od świadomości ciała i 

związał swój umysł z atmą, boskim duchem. Podobnie te poświęcenia są tylko próbą 

zwykłych śmiertelników pokonania czucia ciała i skłonienia umysłu do skupienia się 

na Bogu. 



52  

Ból i cierpienie przychodzi do wszystkich – nie tylko fizyczne cierpienie, ale też 

mentalne i emocjonalne. Jak przetrwać to wszystko na tym świecie, który ciągle śle 

wam cierpienie i trudności – jedno po drugim? Jedynym sposobem jest oderwanie się 

od deha bhawam, czyli świadomości ciała, i rozwinięcie atma bhawam, czyli świado-

mości atmicznej. 

Guru Wiwekanandy, Ramakryszna Paramahansa pod koniec swojego życia cier-

piał na nowotwór gardła. Wszyscy mu współczuli, gdyż został z niego sam szkielet. 

Wszyscy uczniowie płakali, ale on uśmiechał się. Powiedział: „Ostatecznie nie jestem 

tym ciałem, jestem atmą.” Takie myślenie uratowało go przed całym cierpieniem i 

bólem. 

Praktyki, o które pytasz, są tylko próbami ludzi pokonania odczuwania ciała. 

Obecnie jednak uległy one zwyrodnieniu do samych rytuałów, bez uzasadnienia czy 

pełnego zrozumienia. Ludzie składają w ofierze zwierzęta, myśląc, że one zostaną 

przez to zbawione. Ofiary zwierząt w istocie miały wyższą ideę – że trzeba poświęcić 

zwierzęcą naturę! Gdyby ofiarowane zwierzęta miały osiągać niebo, czy wy nie 

powinniście trafić tam przed nimi? Jest to po prostu nieporozumienie, które przeszło w 

złe praktyki. 

 

Pytanie 6: Trudno mi się koncentrować. Co powinienem robić? 

Swami: Przede wszystkim musisz utrzymywać ciało w spokoju. Jeśli za każdym 

razem biegasz wszędzie, nie możesz się koncentrować. Umysł jest jak woda; ciało jest 

jak naczynie. Jeśli naczynie ciągle się trzęsie, woda też jest ciągle poruszona, niepraw-

daż? Wtedy w tej wodzie nie zobaczysz odbicia. Utrzymuj ciało w spokoju. Przez jakiś 

czas siedź w jednym miejscu. Nie bądź nieopanowany, biegając wszędzie. Wtedy twój 

umysł powoli się ustatkuje i koncentracja poprawi się. OK? 

 

Pytanie 7: Jak mamy zawsze okazywać współczucie, gdy gniewamy się lub jesteśmy 
zmartwieni? 

Swami: Co robisz, gdy twój palec sprawi ból oku? Czy okażesz mu współczucie, czy 

będziesz zły na palec i powiesz: „Palcu! Zraniłeś mi oko, muszę cię uciąć!” Czy tak 

myślisz? 

Dziecko: Nie. 

Swami: Dlaczego? Bo wiesz, że palec jest też twój. Oko jest też twoje, prawda? 

Dziecko: Tak. 

Swami: Tak samo – co robisz, gdy twój przyjaciel, albo brat, albo ktoś inny celowo 
lub niechcący skrzywdzi cię? Powinieneś myśleć: „On też jest moim bratem, ona też 

jest moją siostrą. Wybaczę im.” Wtedy gniew nie przyjdzie. 
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Pytanie 8: Jak mam stać się dobrym człowiekiem? 

Swami: Najpierw musisz stać się człowiekiem, a potem dobrym człowiekiem. 

(Śmiech)  

 
Pytanie 9: Swami, gdy idę do szkoły i uczę się czegoś, mam nastawienie, że wrócę do 

domu i będę uczył się, ale gdy przychodzę do domu, to nastawienie odchodzi. Jak 

mam je zatrzymać? 

Swami: Powinieneś znać cel, w jakim coś robisz. Stąd zaczerpniesz motywację. 

Wiesz, że jeśli będziesz dobrze się uczył, staniesz się dobrze wykształconym i posia-

dającym umiejętności. Co zrobisz z tymi umiejętnościami? Będziesz mógł lepiej 

służyć innym. Powiedzmy, że ktoś chce leczyć ludzi, nieść ulgę w ich fizycznym 

cierpieniu. Może to robić, stając się lekarzem. Jeśli jednak nie chce uczyć się, aby 

zostać lekarzem, jak miałby pomagać? Zatem, aby robić w życiu cokolwiek dobrego, 

potrzeba dwóch rzeczy: szlachetności i umiejętności. Jeśli masz szlachetność i chcesz 

robić coś dobrego, ale nie masz umiejętności, nie możesz tego zrobić. Jeśli chcesz 

leczyć ludzi, czyli stać się lekarzem, ale nie uczysz się w tym kierunku, nic nie możesz 

zrobić. Podobnie, jeśli masz niezbędne umiejętności lekarza, ale nie masz szlachetno-

ści, nie pomożesz nikomu – będziesz myślał tylko o sobie. 

Poznaj zatem cel, w jakim musisz się uczyć. Jeśli nauka pozwoli ci nabyć zdol-

ność lepszego pomagania komuś innemu, wtedy musisz uczyć się w tym celu. 

Powiedz sobie: „Jeśli nie będę ciężko pracował, jeśli nie będę pilnie się uczył, nie 

nabędę umiejętności. Będę bezużyteczny dla społeczeństwa. Nie będę mógł nikomu 

pomóc.” To powinno zmotywować cię do skupienia na nauce. OK? 

Starsi powinni zachęcać do pytania. Dzieci właśnie poznają świat, dowiadują się, 

co jest właściwe, a co niewłaściwe; co jest rzeczywiste, a co nierzeczywiste. Musicie 

zachęcać je do zadawania pytań. Wielu rodziców szybko niecierpliwi się i mówi do 

dzieci: „Och! Za wiele tych pytań. Bądź cicho. Zadajesz za wiele pytań.” Nie jest to 

właściwa postawa. Musicie pozwalać im zadawać pytania i musicie zrobić, co może-

cie, aby dać im odpowiedź. 

 

Pytanie 10: Jak zachować zdrową postawę? 

Swami: Musisz mieć zdrowe towarzystwo. Gdy pójdziesz do brudnego miejsca, gdzie 

jest mnóstwo nieczystości i śmieci, niechybnie nabawisz się infekcji, nieprawdaż? Gdy 

chodzisz z ludźmi chorymi, możesz się od nich zarazić. Musisz więc trzymać się 

dobrych ludzi, zdrowych ludzi w czystym miejscu – wtedy nie zarazisz się. Podobnie, 

jeśli będziesz przebywał w towarzystwie dobrych ludzi, którzy są mili, są szlachetni i 

życzliwi, twój umysł będzie zdrowy. Zawsze będziesz miał dobre nastawienie. 
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Pytanie 11: Swami, jak mamy radzić sobie z przeszłymi błędami, by pójść dalej bez 

rozwijania małpiego umysłu i rozmyślania o przeszłości? 

Swami: Jak idziesz drogą? Czy idziesz, 

patrząc do przodu, czy patrzysz wstecz, 

idąc naprzód? Co się stanie, gdy bę-

dziesz patrzył wstecz i szedł naprzód? 

Przewrócisz się! Będziesz miał wypa-

dek. To samo dotyczy życia. Jeśli chcesz 

czynić postępy, musisz iść naprzód – nie 

możesz ciągle patrzyć w swoją prze-

szłość. Gdy będziesz patrzył w 

przeszłość, nie będziesz mógł posuwać 

się w przyszłość. Powiedz sobie: „To 

strata czasu.” Oczywiście stosuj teraz to, 

czego się kiedyś nauczyłeś, ale nie 

zatrzymuj się na przeszłości. Jeśli w 

życiu chcesz czynić postępy, musisz 

patrzyć w przyszłość i kroczyć. Jak 

mówiłem, praktyką stopniowo można 

zdobyć wszystko. 

Bardzo się cieszę z tego spotkania z 

dziećmi i z zadawanych pytań typu: jak 

rozwinąć koncentrację, właściwe nasta-

wienie, jak stać się dobrym, jak poczuć 

Sai Babę, czym jest Sai Baba itd. Lubię 

takie pytania, gdyż jestem nauczycielem 

duchowości i jest to mój przedmiot! 

Bardzo, bardzo szczęśliwy. Wiele błogosławieństw dla wszystkich dzieci, całej 

młodzieży, wszystkich nauczycieli i rodziców, którzy angażują się w tę działalność i 

wszystkich wielbicieli, którzy ją wspierają. Dla nich wszystkich wiele, wiele błogo-

sławieństw. 

Jak mówiłem, jeśli chcecie być dalej nazywani ludźmi, koronnym klejnotem bo-

skiego stworzenia, musicie mieć współczucie, a ono powinno wyrażać się w postaci 

pomagania i służby na rzecz ludzi znajdujących się w potrzebie. Tym przesłaniem 

zakończmy to spotkanie. 

Zaśpiewajcie Hari bhadźana bina. 
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Boski dyskurs 
(Odnosząc się do gospodarza, Śri Grish Malhotry) Powiedziałem mu, że w ciągu 

roku zakończę wszystkie jego obowiązki – odbędą się śluby wszystkich jego dzieci. 

Dla niego w kolejnych dwunastu miesiącach wszystko zostanie załatwione. Powie-

działem mu, że skończą się jego obowiązki i że mają się zająć społeczeństwem. Już 

nie powinni martwić się o siebie, lecz o innych. Wszystkie dzieci wstąpią w związki 

małżeńskie. Tym samym oni, jako rodzice, wypełnią swój obowiązek. Nie znaczy to, 

że takie obowiązki są czymś niepożądanym. Życie grihasthy (głowy domu) nie jest 

niczym mniejszym od życia ascety. Jest bardzo szlachetne i o wielkiej wartości, gdyż 

dzięki niemu ludzkość może trwać. Jest to także praca Boga, ale powinna dokonywać 

się w sposób dharmiczny. Dharmiczny sposób jest bardzo ważny. 

Uczcie swoje dzieci życia w miłości do Boga, uczcie bycia życzliwym, współczu-

jącym i skłonnym do służenia innym. Jest to najważniejsze. Jeśli tego ich nie 

nauczycie, to chociaż nauczycie wszystkiego innego, nie wypełnicie swojego obo-

wiązku jako rodzica. Co powinny robić dzieci? One powinny płacić „czynsz” – muszą 

płacić rodzicom „czynsz.” (Śmiech) Czym jest ten czynsz, jaki muszą płacić rodzi-

com? To wdzięczność. Ta wdzięczność obejmuje też opiekę nad rodzicami, gdy ci się 

zestarzeją. 

Jest to piękny cykl wzajemności. Gdy dzieci są bezradne, rodzice opiekują się 

nimi. Gdy rodzice z wiekiem stają się bezradni, na dzieci przychodzi czas na płacenie 

czynszu, czyli płacenie czynszu wdzięczności ich ojcu i matce. Tak to powinno wy-

glądać. Nie podoba mi się system domów starców, czy domów seniora, gdy żyją ich 

własne dzieci. Jest to zrozumiałe w przypadku tych, którzy nie mają własnych dzieci. 

Ale w przeciwnym przypadku jest to wielce niefortunne. Gdy dzieci są żonate lub 

zamężne, stają się rodzicami. One też powinny pamiętać o tym przesłaniu. Ważne jest 

przede wszystkim właściwe wychowanie dzieci traktowanych jako powierzoną wam w 

opiekę własność Boga. Jeśli niedostatecznie dbacie o nie, nie przysłużycie się Bogu. 

Jeśli nie wychowacie ich dobrze, w dobrych wartościach, niedostatecznie wypełnicie 

swój obowiązek. Możecie dać im wykształcenie, wszystkie rzeczy, jakich one chcą i 

pragną; możecie spełnić wszystkie ich życzenia, ale jeśli nie nauczycie ich wartości i 

miłości do Boga, to niedobrze wypełnicie swoje obowiązki. Tak musicie myśleć.  

 
POŻEGNALNY SATSANG 

DOM MALHOTRY, CHIGWELL 

Sobota, 31 marca 2018 
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Wszyscy rodzice bardzo starają się zebrać dobra dla swoich dzieci. Myślą, że ich 

dzieci będą bezpieczne, jeśli zostawią im ogromny spadek w postaci bogactwa i 

posiadłości, ale w rzeczywistości wszystko to im nie pomoże. Jeśli zostawicie im tylko 

jedną posiadłość w formie wiary w Boga, wtedy będą bezpieczne przez całe życie. 

Będą szczęśliwe przez całe życie. Najważniejszym dziedzictwem, jaki możecie prze-

kazać swoim dzieciom jest wiara i miłość do Boga. Mając je, będą szczęśliwe przez 

całe swoje życie. 

Bardzo szczęśliwy. 

Przynieśliście wiele prezentów dla uczniów, którzy nie przyszli. Przynieśliście 

prezenty dla wszystkich – całą walizkę! (Śmiech) Jeśli oni będą mieli miejsce, to 

zabiorą wszystko, w przeciwnym razie zabiorą jedną torebkę. 

(Do chłopców) Weźcie torebki. Będą się cieszyć, że pamiętano o nich i że pomy-

śleliście o nich. 

Te dzieci to pierwsza grupa absolwentów koledżu. Oni już służą w moich pla-

cówkach. Niektórzy będą kontynuować studia, a inni będą pracować w miejscu, gdzie 

mieszkają. Budując te instytucje, pomagacie z zewnątrz. Te dzieci zostają i pomagają 

od wewnątrz, dbając o te instytucje i dobrze nimi kierując. Jest to ich obowiązek. Obie 

strony muszą współpracować. 

Zwyczaj, który panował dawniej, jest kontynuowany dzisiaj – jest sansara (życie 

świeckie) i jest sannjasa (wyrzeczenie się świata). Sansarini to ci, którzy znajdują się 

w aśramie grihasthy, wiodąc życie głowy rodziny, sannjasini natomiast prowadzą 

pustelniczy tryb życia. Są oni wzajemnie od siebie uzależnieni. 

Ludzie, którzy mają rodziny, muszą dbać o ascetów, a ci w odpłacie muszą służyć 

właściwą pomocą lub mądrością rodzinom. Jest to wzajemny związek i zależność, 

jakie panowały w naszej kulturze. Ten związek jest bardzo silny. 

Kiedyś żył mały chłopiec, dzisiaj na-

zywany Adi Śankarą. Miał codziennie 

żebrać o jałmużnę, gdyż obowiązkiem 

społeczeństwa było karmić go jako brami-

na i ucznia. Codziennie rano wszyscy 

młodzi uczniowie szli do wioski i prosili 

gospodarzy o jałmużnę. Wszyscy miesz-

kańcy wiosek bardzo chętnie dzielili się 

wszystkim, co posiadali, bowiem uważali 

to dzielenie się za wielką zasługę, za którą 

od ascetów otrzymywali błogosławieństwa 

i porady.  
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Tak więc ten mały chłopiec Śankaraćarja przyszedł do pewnego domu. Właściciel 

domu był człowiekiem bogatym, ale wszystkim bhikszu (żebrzącym mnichom) i 

uczniom dawał tylko garść ryżu. Śankaraćarji zrobiło się przykro, gdyż widział, że 

człowiek ten jest bardzo bogaty, a jednak tak skąpy w dzieleniu się z innymi. Powie-

dział więc: „Nie dotknę jego bogactwa – nie wydaje się ono czyste.” 

Poszedł do następnego domu, w którym samotnie mieszkała uboga kobieta. Nie 

miała bogactwa, nie miała rodziny ani krewnych. Była całkiem sama i żyła w biedzie. 

Gdy on tam przyszedł i poprosił o jałmużnę, ona poczuła się wielce zaszczycona. Ze 

łzami w oczach powiedziała: „Czuję się pobłogosławiona, że ktoś przyszedł do moich 

drzwi prosić o jałmużnę.” W tamtych czasach dawanie jałmużny było uznawane za 

sprawę honoru i zaszczyt. Ona mówiła dalej: „Nikt nie przychodzi do mojego domu, 

gdyż ludzie wiedzą, że jestem bardzo biedna i nie mam nic do zaoferowania, ale 

dzisiaj jestem zaszczycona tym, że przyszedłeś i prosisz o jałmużnę.” Włożyła rękę do 

małego glinianego garnka wiszącego u jej drzwi, w którym trzymała coś do zjedzenia. 

Ale tym razem niczego tam nie znalazła oprócz małej wysuszonej jagody amli (indyj-

skiego agrestu). Znalazła tylko małą jagodę i do tego wysuszoną. 

Ze łzami w oczach powiedziała: „Bardzo mi 

przykro, że chociaż wielkim zaszczytem byłoby 

danie ci czegoś, jestem niestety tak biedna, że nie 

mam nic do zaoferowania. Dzisiaj mam tylko to.” 

Młodemu Śankarze podała jagodę amli. On przyjął 

ją w złączone dłonie i sam zaczął ronić łzy, współ-

czując starszej kobiecie. W tym stanie modlił się 

do Matki Bogini: „Matko! Zrób coś dla niej, gdyż 

ma ona tak szlachetne serce, ale nie ma nic do 

jedzenia, nic do zaoferowania. Niemniej to niewie-

le, co znalazła, szczerze i z wielkim szacunkiem 

ofiarowała mi. Proszę, zrób coś dla niej!” Jego 

serce było tak czyste, a modlitwa tak bezintere-

sowna, że natychmiast na chatę kobiety spadł 

deszcz złotych jagód i w jednej chwili stała się 

bogatą! Oto jaką moc ma modlitwa ascety, która 

jest czysta, która nie jest prośbą dla siebie lecz o 

dobro innych. Deszcz złotych jagód mógł spaść 

tylko po takiej modlitwie i w obliczu szczerego 

poświęcenia kobiety.  

Taka jest cała nasza kultura. Dawanie i dzielenie się to nasza kultura. Poświęcanie 

się to nasza kultura. Pomaganie to nasza kultura. 

Jak wczoraj mówiłem, nie jest ważne z jakiej kultury się wywodzicie, ani w jaką 

rodzinę wchodzicie po ślubie. Najważniejsza jest ta kultura dawania, dzielenia się i 

pomagania. Powinna to być najważniejsza kultura rodziny. Jest to coś, co musicie 

przekazywać dalej, z pokolenia na pokolenie. Nawet jeśli zrobicie wszystko, dacie 
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posiadłości i bogactwo, ale nie przekażecie tej kultury miłości do Boga i służby dla 

innych, nie wypełnicie swojego obowiązku jako rodzica i nie pomożecie Bogu w jego 

stworzeniu. On chce bezinteresownych ludzi, którzy przejmują i kontynuują to dzie-

dzictwo. Musicie to robić! 

Jest to rada kierowana do ludzi młodszych. Mówię wam, jak musicie opiekować 

się waszymi dziećmi i ich dziećmi, i ich dziećmi. Tak to musi być kontynuowane. Jest 

to najważniejsza rzecz – wszystko inne samo się ułoży. 

Zachowujcie Boga jako centrum waszego życia, a wszytko inne niech się wokół 

tego obraca, tak jak wokół centralnego słońca krążą wszystkie planety, bez zderzeń 

wykonując swoją pracę. Jeśli zachowacie Boga w centrum, wtedy wszyscy członkowie 

rodziny będą obracać się wokół Boga, będą wypełniać swoje obowiązki, nie przeszka-

dzając sobie nawzajem. To centrum Boga powinno być najważniejsze. Tak to starajcie 

się utrzymywać. 

OK, pora kończyć. Są jeszcze pieśni. 

(Odnosząc się do wielbicieli, którym Swami obiecał, że odwiedzi ich dom) Ci 

ludzie są tak szaleni! Poprzednim razem powiedziałem im, że w ich domu, z takim 

małym pokojem, nie ma dość miejsca. Mieszkali w wynajętym domu. Powiedziałem, 

że nie mogę tam przybyć, gdyż nie ma tam miejsca na moje zamieszkanie. Byłoby to 

dla nich zbyt trudne. Oni mówili: „Swami, kupimy dom, wtedy będzie dość miejsca na 

Twój pobyt!” Natychmiast kupili mały dom i teraz chcą, żebyśmy tam przybyli i 

zamieszkali. Są tam jednak tylko dwa pokoje. Kupili to dla Swamiego, dlatego muszę 

uhonorować ich oddanie. Oni chcą, żeby Bóg przyszedł do ich domu, chociaż jest 

mały. Ale nie liczy się wielkość domu; to serce powinno być czyste. Oni zapraszają z 

czystym sercem, więc udam się tam. 
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BIBLIOTEKA ONLINE I SUBSKRYPCJA NA  

BROSZURY Z ZAGRANICZNYCH WIZYT BHAGAWANA 

Boskie broszury opisujące zagraniczne podróże Bhagawana Baby są zam iesz-

czane w bibliotece online. Aby je obejrzeć lub pobrać, albo zapisać się na otrzy -

mywanie nowych broszur zaraz gdy staną się dostępne, prosimy odwiedzić stronę:  

http://www.saiprakashana.online. 

 

NOTA REDAKCJI 

Poszukujemy profesjonalnych osób do transkrypcji zapisów 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. 
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