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WPROWADZENIE 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba czwarty rok z rzędu pobłogosławił Włochy swoją 

boską obecnością, odwiedzając kraj, który zrodził wielu świętych i poszukiwaczy prawdy. 

Tym razem przybył z liczną, 25-osobową grupą towarzyszących Mu wielbicieli, wśród 

których byli Jego studenci, absolwenci Centre for Human Excellence w Muddenahalli. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Con Amore 
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Rzym, WŁOCHY 

 
 

RZYM, WŁOCHY – 8 KWIETNIA 2018 

Około godz. 7 po południu Ampelio Veleda i inni wielbiciele niecierpliwie czekali 

na rzymskim lotnisku Fiumicino na przylot osób towarzyszących Swamiemu. Po 30 minu-

tach jazdy wszyscy dotarli do Casa del Divino, domu Marii Buffa, gdzie ona z innymi 

wielbicielami ze wzruszeniem przywitali Swamiego i Jego asystę. Swami zabrał wszyst-

kich młodych absolwentów do swojego pokoju, pokazał go im i podkreślił to, jak 

zapatrzeni w Boga wielbiciele na całym świecie dbają o Niego! 

 

RZYM, WŁOCHY – 9 KWIETNIA 2018 

Rzymski ranek prezentował się cudownie przy błyszczących 

kamieniach bruku zroszonych niedawną mżawką! Poprzedniego dnia 

ponad 100 młodych ludzi z 20 krajów przyjechało na doroczne Spotka-

nie Młodzieży 2018. Do poprowadzenia porannej sesji Swami 

wyznaczył Jai Mexisa i Victory’ego Craxiego, absolwentów szkoły 

podstawowej w Prasanthi Nilayam. Swami zawsze bardzo poważnie 

traktował młodzież, gdyż jest mocno przekonany, że ona poprowadzi 

Jego misję. 

O godz. 17:30 zaczęły się bhadżany. Przed wieczorną sesją Swami obejrzał wysta-

wę pięknych rzeźb wykonanych przez wielbicielki o słabym wzroku, które mocno wierzą, 

że Bóg mieszka w ich sercach w postaci boskiego światła. Ich pochodząca od Boga 

inwencja twórcza to sposób na pokonanie własnych ograniczeń i w związku z tym uważa-

ją, że nie jest to ich niesprawność, lecz raczej „inna sprawność”! Podnosiło na duchu 

oglądanie rozmowy Swamiego z nimi. Swami powiedział: „One w pewnym sensie mają 

szczęście, gdyż nie muszą oglądać całej tej iluzji i zamętu. Polegają na swoim sercu i 

oglądają boskość! One we wszystkich widzą boskość.”  

Potem Swami pobłogosławił wszystkich obecnych na satsangu. Brat Salvatore 

przywitał wszystkich, a po nim brat Francesco Paniccia przedstawił recital na pianinie. 

Swamiemu wręczono drzewko oliwne, które na każdej gałęzi miało zawieszoną małą kartę 

z zapisanymi zobowiązaniami młodych ludzi. Następnie brat Victory Craxi wstąpił na 

podium i przedstawił podsumowanie przebiegu porannego spotkania. Po nim przemawiali 

kolejno: Isaac Tigrett, Śri C. Sreenivas i Śri B.N. Narasimha Murthy, po czym Swami 

wygłosił inspirujący dyskurs i odpowiadał na pytania. Część wieczorną zakończyło 

odprawienie mangala arati. Następnego dnia rano Swami ze swoją asystą udali się do jed-

nego z najświętszych miejsc świata, do Asyżu. 

8-9 kwietnia 2018 
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9 kwietnia 2018 

EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY 

W RZYMIE, WŁOCHY 
SESJA PORANNA 



 

9 kwietnia 2018 

OTWARTY SATSANG – RZYM, WŁOCHY 
WYJĄTKI Z WYSTĄPIEŃ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ISAAC TIGRETT 
 

 

 
 

Gdy dziś wieczorem tu wstępowałem, zdarzyły się 

dwie naprawdę cudowne rzeczy. Najpierw zastanawiałem 

się: „Gdzie jest młodzież?” Za chwilę zobaczyłem ich. Gdy 

do sali wchodził Sathya Sai Baba, widziałem na waszych 

twarzach pełen szacunek – to odbicie waszych jaźni. 

Mieliście na twarzach pełną nabożną cześć! Zobaczyłem 

pomieszczenie pełne dzieci. Dlatego w końcu uświadomi-

łem sobie, że jest to Spotkanie Młodzieży! 

Problemem jest to, jak pozostać młodym. Bo po 

wystąpieniach, bhadźanach i siedzeniu każdy wydaje się 

nieco starszy. W tym tkwi problem samej duchowości, 

podtrzymywania duchowości. Duchowość jest czymś, co 

praktykujecie codziennie. Nie musicie pójść do jakiegoś 

budynku, by mieć Boga. Musicie nauczyć się patrzyć do 

wnętrza i nie pozwolić, by oślepiła was ułuda świata. 

Druga rzecz, której doświadczyłem, wchodząc do tej sali, to 

pięć niewidomych pań, które nas witały. Były to rzeźbiarki. 

Wyrzeźbiły one piękne postacie Jezusa, Maryi i innych i wystawi-

ły tam na dole na stole. Swami powiedział do nich: „Macie 

szczęście, że jesteście niewidome. Nie musicie oglądać iluzji tego 

świata. Możecie stwarzać te piękne rzeczy przez serce, oczami 

serca, w którym znajduje się prawdziwy wzrok. Macie szczęście, 

że jesteście niewidome.”  

Dwa aspekty nauk Sathya Sai Baby i 

wszystkich Mistrzów, którzy przychodzili i któ-

rzy przyjdą w przyszłości to: (1) musicie być 

nieustraszeni i (2) musicie być bezinteresowni. 

Bezinteresowność znaczy, że problemy i cierpie-

nia, których doświadczyliście, pozwalają wam 

być współczującymi dla innych. Rozumiecie ich, 

a to zbliża was do siebie. 
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9 kwietnia 2018 / OTWARTY SATSANG W RZYMIE  

 
 

ŚRI C. SREENIVAS  
 

To fascynujące, jak każdy z nas, którego dotknął Bóg, ciągle 

w swoim życiu przechodzi ewolucję, rozwój, który inaczej byłby 

nie do wyobrażenia. Ta ekscytacja jest tym, co jest na zewnątrz nas 

i, co ważniejsze, w nas. Jest to zaprawdę błogosławiony czas, w 

którym jesteśmy instrumentami w Jego rękach.  

Obecna tu młodzieży, co stanowi taki instrument? Po pierw-

sze, instrument staje się skuteczny tylko wtedy, gdy jest nieustający 

i ciągły. Gdy przychodzi pora, trzeba być dostępnym. Gdy więcej 

się od nas oczekuje, musimy być bardziej skuteczni. W realizacji 

obecnych i przyszłych zadań nie mamy chwili do stracenia, nie 

wolno nam marnować dni. 

Należy być odważnym. Musicie być nieustraszeni. Żołnierz z narażeniem życia pil-

nuje granicy. Jest to narodowy obowiązek, który staje się osobistym obowiązkiem z 

gotowością poświęcenia życia. Zwróćcie uwagę na żołnierza, który w razie potrzeby odda-

je życie. Ludzki postęp i dążenia pełne są inspirujących historii, w których odwaga 

odegrała podstawową rolę. 

Innym znakiem rozpoznawczym młodzieży jest prawdziwa bezinteresowność. 

Instrument staje się doskonały, gdy traci swoją indywidualność. Przechodzi wtedy w pełni 

w Jego ręce i może być używany zgodnie z Jego wolą. Wasza wola łączy się z Jego wolą.  

Nadszedł czas, kiedy jeśli mówimy, że należymy do Swamiego, musimy to poka-

zać. Bądźmy, jako młodzież Swamiego, gotowi pójść tam, gdzie nikt nie ośmielił się 

pójść, iść tam, gdzie nigdy nie zrobiono przejścia i wpływać na tyle żyć, ile nikt dotąd te-

go nie mógł dokonać. Wtedy będziemy godni drogiego Swamiego. 
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9 kwietnia 2018 

OTWARTY SATSANG – RZYM, WŁOCHY 
BOSKI DYSKURS 

 
Utsaham sahasam dhajrjam buddhi śakti parakramam,  

szadete jatra tiszthanti tatra dewa sahajakritam. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Entuzjazm, śmiałość, odwaga, inteligencja, siła i męstwo 

– gdzie jest te sześć cech, tam boskość niesie pomoc.) 

Drogie ucieleśnienia boskości! 

Te sześć cech określa boską młodzież. Jest wielu młodych ludzi, którzy są młodzi 

jedynie ciałem, ale są nawet gorsi od ludzi starych w postawie. W ich życiu nie ma entu-

zjazmu, nie ma nieustraszoności, nie ma poczucia przygody i nie ma siły, gdyż stali się 

niewolnikami swoich zmysłów, przez co stracili wszystkie te cechy. Jak mówił Tigrett, oni 

chodzą jak zombi, żywe trupy – wykonują różne rzeczy w swoim życiu, ale w rzeczywi-

stości nie ma w nich życia, nie ma w tym ducha. Czuję wielki smutek, gdy widzę takich 

chłopców czy dziewczęta, bardzo przygnębionych, głęboko pogrążonych w ułudzie, bar-

dzo smutnych i zniechęconych. Ale gdy patrzę na naszą młodzież tutaj, napawa mnie to 

wielką nadzieją, gdyż wiem, że są ludzie, którzy mogą stanowić wzór dla innych. Młodzi 

ludzie nie uczą się z wygłaszanych kazań, ani przez narzucanie im reguł i przepisów. 

Prawdziwie inspiruje ich tylko żywy przykład innych – wtedy chcą stać się tacy sami. 

Zatem stanie się dobrym przykładem jest najlepszym sposobem kształtowania i motywo-

wania młodych. I jest to jedyny sposób na ich transformację. 

Wszystkie dzieci, które się tu zebrały z wielu krajów, wyraźnie chcą wiedzieć, co ja 

chciałbym od nich, co oczekuję od nich i co oni powinni zrobić, aby mnie ucieszyć. Dro-

dzy! Jedyne, co od was chciałbym, to, abyście wszyscy stali się wzorami dla innych. Wasz 

styl życia, sposób mówienia, sposób chodzenia, sposób wykonywania różnych rzeczy, 

wasze postępowanie w życiu codziennym – wszystko powinno być przykładne. Jest to naj-

lepsza sewa, jaką możecie przysłużyć się swoim rówieśnikom. 

Inni, widząc was, powinni myśleć: „Jakże szczęśliwi są ci młodzi chłopcy i dziew-

częta! Obojętnie, co się dzieje, nigdy nie są przybici, nigdy zawiedzeni. Nawet w 

najtrudniejszych czasach są stale uśmiechnięci. Są tak skromni, życzliwi i współczujący w 

stosunku do wszystkich. Ich twarze jaśnieją niczym słońce. W ich oczach widać ten rzadki 

przebłysk boskości. Mają silne ciała, bystry umysł, życzliwość w sercu i zawsze są gotowi 

poświęcić się i pomagać innym w potrzebie.” 

Oto przykład, jakim powinniście się stać, gdyż inni młodzi ludzie nauczą się tylko 

poprzez wasz przykład. Widząc wasze życie, będą nim inspirowani i motywowani. Będą 

was naśladować. Oczekuję od was tylko tego, byście w społeczeństwie stanowili wzór dla 

innych. We wszystkim, co myślicie, mówicie i robicie, powinna przejawiać się myśl: „W 

jaki sposób mogę być przykładem dla innych?” 
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Rozróżnianie i nieprzywiązanie są bardzo ważne dla młodych dorosłych – odróż-

nianie tego, co jest dobre, co jest właściwe, od tego, co takie nie jest. „Czy będę dobrym 

przykładem, gdy będę myślał w ten sposób? Gdy będę mówił w ten sposób? Gdy będę 
postępował w ten sposób? Czy jest to właściwe, czy nie?” Musicie rozróżniać rzeczy 

właściwe i niewłaściwe. Musicie też odciąć się i porzucić to, co jest niewłaściwe, a przy-

wiązywać się do rzeczy właściwych. Utrzymujcie przy sobie tych dwóch przyjaciół: z 
jednej strony nieprzywiązanie, a z drugiej rozróżnianie. To wam pomoże. Ci dwaj przyja-

ciele będą wam pomagać w każdej sytuacji. Mówcie sobie: „To jest boskie; to nie jest 

boskie. Czy jest to coś, co ucieszy Swamiego? Czy Swami uzna mnie za dobrego człowie-
ka? Czy będzie to dobry przykład dla innych?” Myślcie w ten sposób i sami oceniajcie 

sytuację. Jeśli wasza odpowiedź brzmi: „Nie jest to dobry sposób, to nie zadowoli 

Swamiego, nie będzie dobrym przykładem dla innych,” wtedy natychmiast odrzućcie tę 
myśl, słowo lub czyn. Uczynienie zwyczaju z rozróżniania i nieprzywiązania pomoże 

wam stać się wzorem. Może to nie nastąpić z dnia na dzień. Jesteśmy w Rzymie. Mówi 

się, że Rzymu nie zbudowano w jeden dzień, więc i wy nie oczekujcie, że w jeden dzień 

staniecie się Bogiem. Ale możecie wzrastać w tym kierunku. Każda myśl, każde słowo i 
każdy czyn, który jest boski, zbliży was na cal do celu. 

Życie jest podróżą od „ja” do „my” i do „On.” Każdy krok zrobiony w kierunku 

„On” zbliża was do Niego i oddala od „ja.” Każdy krok ku boskości, każdy dobry krok, 
oddala was od indywidualnego samolubstwa i zbliża do boskiego bezinteresownego 

istnienia. 

Tigrett wspomniał o bardzo ważnej sprawie: w młodości macie wiele idealizmu i 
chcecie wiele osiągnąć. Macie fizyczną siłę, mentalną gotowość i entuzjastyczne serce, by 

osiągać to, co chcecie. Z czasem wasze ciało osłabnie, umysł też zacznie zawodzić i wtedy 

trudniej będzie osiągnąć to wszystko. Dlatego powinniście wyruszyć wcześnie, póki jest 
jeszcze czas; potem możecie jechać powoli i bezpiecznie dojechać. Jeśli jednak stracicie 

czas, który jest najważniejszą rzeczą, później będziecie musieli śpieszyć się, a to przynie-

sie kłopoty. Pośpiech prowadzi do strat; straty powodują zmartwienia; nie śpieszcie się 
(gra ang. słów: hurry i worry, czyli pośpiech i troski). Gdy stracicie czas, będziecie musie-

li się śpieszyć, ale gdy dobrze wykorzystacie czas, możecie jechać powoli i równo i 

bezpiecznie dojechać. Gdy minie ten obecny okres waszego życia, on już nie powróci. 
Możecie odzyskać z powrotem praktycznie wszystko, ale nie czas.  
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BOSKA WIZYTA WE WŁOSZECH / 8 –12 kwietnia 2018 

 

 

Umierająca osoba, która już nie ma czasu, zna jego wartość. Gdyby 

taka osoba zaoferowała wszystkie swoje bogactwa, czy myślicie, że 

mogłaby kupić choćby minutę dodatkowego czasu? Zatem nigdy nie 

marnujcie czasu, gdyż zmarnowany czas to zmarnowane życie. Zmarno-

wana minuta teraz, później będzie was wiele kosztowała.  

Nie mam wiele do powiedzenia, ponieważ wszyscy jesteście bardzo inteligentni i 

już dyskutowaliście przez cały dzień o tym, co trzeba zrobić. Od siebie chcę tylko powie-

dzieć: bądźcie dla wszystkich dobrym przykładem, wtedy nie musicie mówić ani słowa; 

ludzie będą was obserwować i przemienią się dzięki samej waszej obecności. 

Jutro jedziemy do Asyżu – miejsca pobytu św. Franciszka. Wybrałem to a nie inne 

miejsce dlatego, że żył tam wielki święty. On wszedł na ścieżkę Boga jako młody chło-

piec, prawdopodobnie młodszy niż wielu z was. Zbuntował się przeciwko normom 

społecznym swoich czasów i postąpił wbrew wszystkim regułom normalnego życia. 

Zaczął zupełnie sam. Gdy ojciec kpił z niego za rozdanie ludziom ubogim całego 

bogactwa, on powiedział: „Nie chcę nic z twojego bogactwa.” Odrzucił nawet ubranie, 

które nosił, mówiąc: „Ono także należy do ciebie – zatrzymaj je. Idę tak.” Gdy poszedł 

sam, uskrzydliło to jego przyjaciół. On nie wygłaszał kazań ani wykładów, nie próbował 

też nikogo przekonywać. Po prostu jego czyny inspirowały innych i stopniowo coraz wię-

cej ludzi przyłączało się do niego – przyłączali się nie tylko mężczyźni, ale także kobiety. 

Jako bracia i siostry pracowali razem na rzecz ratowania społeczeństwa. 

Franciszek stanowił przykład, który inspirował wielu innych. Nawet dzisiaj jego 

duch dalej inspiruje ludzi. Jezusa widział w wizjach tylko dwukrotnie – zaraz na początku 

swojej drogi i tuż przed jej końcem. Dzięki tylko tym dwóm wizjom zrobił to, co zrobił w 

życiu. Ileż więcej powinniście móc osiągnąć wy, którzy macie wielkie szczęście dyspo-

nować czasem, posiadać wspaniałe kierownictwo i obecność Boga. Od tych, którzy 

otrzymują wiele, wiele się wymaga. Macie więc obowiązek, którym jest stanie się przy-

kładem dla wszystkich z otoczenia – młodych, starszych, waszych rówieśników. Wszędzie 

powinniście stanowić wzór dla wszystkich. Zważajcie więc na swoje myśli, słowa i czyny. 

Za każdym razem oceniajcie swoje zachowanie i pytajcie siebie, czy to, co zamier-

zacie zrobić jest dobrym przykładem, czy nie, i stosownie do tego odcinajcie się od zła i 

wiążcie z dobrem. 

Czy są jakieś pytania? 

 

PYTANIE 1: (Zadawane przez młodego człowieka) Niedawno wróciłem z Indii. Podobał 

mi się tam darśan, satsang i śpiewanie bhadźanów, a nawet pływanie w Gangesie. Czułem 

się naprawdę dobrze i byłem szczęśliwy do czasu, gdy odwiedziłem mojego ojca. Po 

dwóch minutach już kłóciliśmy się. Być może inni ludzie mają podobny problem. U mnie 

działo się tak od dawna. Szukałem rozwiązania. Być może jest to pozostałość karmy. Czy 

mógłbyś, proszę, wskazać mi sposób na zneutralizowanie jej tak, bym mógł mieć spokojne 

relacje z ojcem? 
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9 kwietnia 2018 / OTWARTY SATSANG W RZYMIE  

 

SWAMI: O tym jak zachować duchowość mówił Tigrett. W jednej chwili możesz mieć 

dobry nastrój, gdyż znajdujesz się w dobrej sytuacji. Wszystko ci sprzyja i nic nie dzieje 

się niezgodnie z twoimi życzeniami, dlatego jesteś szczęśliwy. Gdy w następnej chwili coś 

się zmienia, ty też się zmieniasz. Chcesz czegoś, co pozwoli ci pozostawać takim samym 

w każdej sytuacji. Wszyscy niewątpliwie są na zewnątrz różni, więc są też różnice między 

tobą i twoim ojcem. To, co on myśli, jego oczekiwania, to, co robi, są różne od twoich 

myśli, oczekiwań i tego, co ty robisz. Przede wszystkim zaakceptuj to, że on jest różny od 

ciebie w swoim rozumowaniu, oczekiwaniach i ideach. Jak żyć w harmonii mimo tych 

różnic? Skupiaj się na życiu, którym się teraz cieszysz, w którym możesz doświadczać 

wiele dobrych rzeczy – takich jak wyjazd do Indii, kąpiel w Gangesie, uczestniczenie w 

satsangach i czucie się błogo – i bądź wdzięczny. Może być coś, co on zrobił, a ty byś 

tego nie chciał, ale niezależnie od twoich życzeń on został wybrany i pobłogosławiony 

przez Boga do sprowadzenia cię na ten świat i dał ci to piękne życie. Zatem najpierw 

zwróć uwagę na to dobro i rozwiń wdzięczność, a to pomoże ci przebaczać i zapominać. 

W rzeczy samej w każdej sytuacji, gdy pojawia się niezgoda i różnica zdań, tak jak w 

twojej sytuacji, należy najpierw skupiać się na dobru, jakie ta druga osoba ci uczyniła. 

Wtedy stopniowo wszystkie inne rzeczy stracą na znaczeniu. 

Wyobraź sobie fotografa, który biega wszędzie ze swoim aparatem. Gdy skupia się 

na jakimś obiekcie, wszystkie inne rzeczy odchodzą z pola widzenia. Podobnie, jeśli 

skupisz się na dobrej rzeczy, jaką ociec ci uczynił, wszystkie inne rzeczy znikną w tym tle. 

Wszystkie uczucia, takie jak gniew, zazdrość i nienawiść, wymagają dwóch osób, a nie 

jednej – tej, która nienawidzi, i tej, która jest nienawidzona, tej, która się gniewa, i tej, na 

którą gniew jest skierowany. Jeśli jedna z tych osób znika, odejdzie też gniew. Zatem 

staraj się okazywać życzliwość, współczucie i wybaczać. Wtedy będziesz mógł znaleźć 

sposób na naprawę tych relacji. 

Swami cały czas tak postępuje. Patrzę na dobro w każdym. Moi 

nauczyciele pytają: „Swami, te dzieci są czasami bardzo niegrzeczne i 

głośne; jak możesz je tak kochać?” (Odnosząc się do studentów, którzy 

Mu towarzyszyli) Możesz spytać tych tu młodych ludzi. Dzieci 

stanowią armię małp, którą trzeba zapędzić do domu. Gdy złapiesz 

jedno dziecko, inne ucieknie do łazienki. Złapiesz to w łazience, inne 

zniknie! Gdy skupisz się na jednym, inne znika ci z widoku. Dzieci 

zawsze tak się zachowują – to ich natura. Dlatego też nauczyciele 

mówią: „Są bardzo niegrzeczne! Jak możesz je mimo to kochać?” Ja 

odpowiadam im: „Skupiam się na dobru w nich. Wtedy inne rzeczy 

odchodzą na bok. Kocham je, gdyż widzę w nich boskość.” Ty też tak 

samo staraj się dostrzegać w ojcu boskość. Rozwiń wdzięczność za to, 

co dla ciebie zrobił. Nawet jeśli jest niewiele tego dobrego, skup się na 

tej odrobinie. Jeśli doznałeś krzywdy, nie skupiaj się na niej. Zoba-

czysz, że gdy ty zaczniesz się zmieniać, on też zacznie się zmieniać. 

Problemem jest to, że ty oczekujesz, iż zmienią się wszyscy inni, ale sam nie chcesz 

się zmienić, natomiast narzekasz i mówisz, że coś jest niedobre albo powinno być zrobio-

ne tak lub inaczej. Ty nie chcesz się zmienić, ale gotowość do zmiany siebie jest ważna. 

Gdy zaczniesz dawać i odwzajemniać miłość, będziesz otrzymywał miłość w zamian. Jeśli  
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chcesz mieć jedno rozwiązanie, które załatwi wszystkie problemy, jest nim czysta miłość 

– ona jest w stanie zniwelować wszystkie różnice. Jeśli mimo darzenia miłością problemy 

nie znikają, znaczy to, że musisz kochać bardziej. Jeśli miłość nie dała oczekiwanych 

skutków, znaczy to, że kochałeś niedostatecznie, gdyż miłość nigdy nie zawodzi. 

Jest to sytuacja podbna do przyjmowania lekarstwa na gorączkę, po którym ona nie 

spada. Idziesz do lekarza, który zwiększa dawkę i, gdy ją zastosujesz, gorączka ustępuje. 

Tak więc, gdy próbujesz darzyć miłościa i ta miłość nie wystarcza, próbuj kochać bardziej. 

Jeśli i to nie wystarcza, dalej ją zwiększaj, aż „gorączka” ustąpi. Uzasadnieniem do 

kochania ojca jest to, że dzięki niemu przyszedłeś na ten świat i mogłeś doświadczyć 

wszystkich tych pięknych rzeczy. Bóg w swojej mądrości wybrał twojego ojca na swój 

boski instrument, aby dać ci to życie. Na tym skup się, a wszystko inne niech odejdzie na 

drugi plan. Próbuj go kochać, a on się zmieni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIE 2: Swami, od 25 lat jestem uzależniony od hazardu i od 10 lat zażywam 

lekarstwa na depresję. Czy zechciałbyś wskazać mi i tym, którzy potrzebują pomocy, 

właściwą ścieżkę? 

SWAMI: Gdy zapomnisz, kim jesteś, wtedy cierpisz na wszystkie te iluzje. Jeśli przypo-

mnisz sobie, że jesteś boski, czy cokolwiek negatywnego może dotknąć boskość? Jak 

mógłbyś ulec jakiejkolwiek depresji, gdybyś pamiętał, że jesteś samym Bogiem i że nie 

ma niczego mniejszego od Niego? (Odnosząc się do poprzedniego mówcy, młodego 

człowieka) On dopiero co mówił: „Swami, jesteśmy twoimi lwiątkami.” Jeśli jesteś 

lwiątkiem, jak możesz obawiać się czy bać czegokolwiek? Naturalnie, jeśli myślisz, że 

jesteś owcą, cierpisz na to wszystko. Skoro masz wszystkie te problemy, przede wszyst-

kim zmień towarzystwo, w którym żyjesz. Porzuć towarzystwo „owiec,” które myślą, że 

są ludźmi, i cierpią na wszystkie tego rodzaju rzeczy. Przyłącz się do towarzystwa 

„lwów,” które myślą, że są boskie, wtedy ty też staniesz się im podobny. Trzymaj się 

pozytywnego towarzystwa. Nie poddawaj się iluzji i nie rozczulaj się nad sobą. 
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Ty ciągle porównujesz się z innymi i myślisz: „Moje życie jest tak mizerne; mam 

złą sytuację; nie osiągnąłem tego i tego; nie miałem sukcesów.” Ciągle myślisz negatyw-

nie, użalając się nad sobą w każdej sytuacji. Na początku tego programu rozmawiałem z 

pięcioma kobietami w holu tam na dole. One nie mogą widzieć wszystkich tych kolorów i 

światła tak jak ty, ale żadna z nich nie wyglądała na przygnębioną. One nie myślą: „Ach, 

wszyscy inni wszystko widzą, a ja nie mogę!” Nie są przybite – są szczęśliwe. Ludzie, 

którzy mają dobry wzrok, patrząc na ich radość, mogą popaść w przygnębienie! Te panie, 

nie mając wzroku, są bardzo szczęśliwe, podczas gdy niektórzy z dobrym wzrokiem nie są 

tak szczęśliwi. Policz błogosławieństwa, jakie już otrzymałeś w swoim życiu. Myśl: „Bóg 

dał mi piękne ciało; wszystkie moje zmysły działają; mam dobrą głowę, która może 

myśleć, i serce, które może kochać. Jakimż jestem szczęściarzem! Mam już tyle błogosła-

wieństw! Czego więcej potrzebuję? Będę dobrze korzystał z wszystkich tych zdolności.” 

Jak powiedziałem, skupiaj się na rzeczach pozytywnych, które już masz, a nie na 

negatywnościach. Nie myśl: „Mam ciemną karnację, a ta dziewczyna – jasną,” albo: 

„Jestem niski, a inni są tak wysocy.” Nie porównuj się w ten sposób, gdyż gdy nie ma na 

coś rady, popadasz w przygnębienie. Myśl natomiast: „Mam obie ręce, podczas gdy ten 

człowiek nie ma. Mam obie nogi, podczas gdy ten człowiek nie ma. Mogę widzieć, słyszeć 

i wąchać. Mam wielkie szczęście!” Staraj się stale skupiać na pozytywnych błogosławień-

stwach, jakie masz w życiu. Czym jest depresja? To nastawienie umysłu. 

Myślisz, że jest jakieś lekarstwo na depresję? Nie ma. Gdy ktoś ci powie: „Dam ci 

lekarstwo i wyleczysz się z depresji,” on cię nabiera. Dadzą ci jakieś chemikalia dla ciała, 

a ty czujesz się podekscytowany, myśląc, że już nie masz depresji. Dzisiaj młodzież 

przyjmuje lekarstwa i rozmaite napoje, aby na moment pozbyć się smutku i poczuć się 

dobrze, ale za chwilę znów popadają w depresję. Nie wrócisz do tego przygnębienia tylko 

wtedy, gdy zaczniesz skupiać się na swojej prawdziwej boskiej naturze i liczyć wszystkie 

błogosławieństwa, jakie już masz, a których wielu innych nie ma. Tak więc skupiaj się na 

pozytywach, które już masz i nie porównuj się. To ci pomoże. Jeśli już musisz się porów-

nywać, porównuj się do tych, którzy nie mają tyle, co ty, i dziękuj Bogu i wszystkim 

innym za to, co masz. 

Kiedy byliśmy w Hong Kongu, pewien chłopiec opowiadał o tym, że wszyscy jego 

przyjaciele zebrali się razem i z wdzięcznością obchodzili miniony rok. Co robili? Gdy 

spotykali się, mówili o rzeczach, które mieli i za które byli wdzięczni, a to sprawiało, że 

wszyscy czuli się o wiele lepiej – o wiele szczęśliwsi i wdzięczniejsi za wszystko. Tak i ty 

powinieneś cały czas myśleć. Każdego dnia rana, gdy się obudzisz, dziękuj Bogu: „Boże! 

Powierzyłeś mi kolejny dzień. Mam wielkie szczęście! Wciąż myślisz, że mogę być dzisiaj 

użyteczny dla kogoś. Jestem Ci bardzo wdzięczny! Dziękuję Ci, Boże, dziękuję Ci, Boże, 

dziękuję Ci, Boże!” Potem spędzaj dzień tak, by Bogu się to podobało. Gdy wieczorem 

tego dnia będziesz kładł się spać, znów rozmawiaj z Bogiem i powiedz Mu: „Panie, jestem 

bardzo wdzięczny, że dałeś mi dzisiaj tyle godzin, abym żył w sposób, jakiego Ty oczeku-

jesz. Teraz znów idę spać. Wszystko, co dzisiaj zrobiłem, ofiaruję u Twoich stóp. Jeśli 

myślisz, że jestem godny służyć Ci jutro, daj mi jeszcze jeden dzień. Składam głowę na 

Twoich udach i będę spał.” 
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Jeśli rozwiniesz tego rodzaju wdzięczność, w twoim życiu nigdy nie będzie depresji 

czy negatywności. Ta rada jest dobra dla wszystkich, szczególnie w tych krajach, ale 

nawet w Indiach, gdyż bardzo dużo młodzieży cierpi na depresję, co sprawia, że wyglądają 

jak chodzące trupy. Uciekają się do złych środków na rozwiązanie swoich problemów, w 

tym wszelkiego rodzaju leków i napojów, nie znajdując rozwiązania. Sposobem na 

rozwiązanie waszych problemów jest wdzięczność i skupianie się na pozytywach, na 

boskości, którą jesteście. Wtedy będziecie szczęśliwi i jednocześnie uszczęśliwicie 

wszystkich wokół siebie. Wyjaśniam to tak szczegółowo, aby pomóc wszystkim wszędzie. 

 

(Odnosząc się do młodego człowieka, który recytuje Wedy) Co tam Weda? 

PYTANIE 3: (Zadawane przez tego młodzieńca) Drogi Swami, nawiązując do nauk o 

odwadze i nieustraszoności, proszę, czy pozwolisz nam, europejskiej młodzieży, wyrecy-

tować dla Ciebie Rudram – nie dlatego, że ćwiczyliśmy przez ostatnie trzy miesiące 

właśnie na tę okazję, ale dlatego, że może to być prawdziwe lekarstwo na każdą depresję? 

SWAMI: (Do młodzieńca) Sai Rudram! Kto będzie recytował? Ci ludzie? 

Młodzieniec: Tak, my wszyscy: 7 panów i 2 panie. 

Swami: Czy oni znają znaczenie? 

Młodzieniec: (Do tej grupy) Czy znacie znaczenie? 

Swami: Jak ma to rozwiązać depresję, skoro 

oni nie wiedzą, jakie jest znaczenie? 

Tak, możecie recytować, ale naucz ich 

znaczenia, aby wiedzieli, co recytują. Inaczej 

także papuga mogłaby recytować Rudram, ale 

nie doszłaby do żadnego urzeczywistnienia. 

Niemniej, niech recytują.  

Młodzieniec: Czy możemy wstać? 

Swami: Wstańcie i recytujcie tam. 

(Chłopcy wyrecytowali „Namakam,” a dziewczyny – „Ćamakam.”) 

Swami: Bardzo szczęśliwy. 

W pierwszej części oddajecie cześć wielu atrybutom Sai. Zatem w pierwszej części 

tej modlitwy wyśpiewujecie chwałę Pana, aby Go zadowolić i wybłagać Jego łaskę. 

Druga część modlitwy to prośba o dobrodziejstwa. Po wyśpiewaniu chwały i zado-

woleniu Pana, prosicie, aby dał wam pewne szczególne rzeczy. Jakie rzeczy? Prosicie o 

miłość, panowanie nad zmysłami, usłużność, współczucie i szczerość. O takie dobrodziej-

stwa prosicie w drugiej części modlitwy. Jest to dobra modlitwa. 

Pierwotne Rudram zawiera Namakam i Ćamakam. W pierwszej części, w Nama-

kam, Pana Rudrę wysławia się przez wyśpiewywanie rozmaitych atrybutów i wspaniałych 

przymiotów. W drugiej części, Ćamakam, osoba oddająca cześć prosi o dobrodziejstwa 
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długiego życia, bogactwo, liczne potomstwo, bydło, złoto i 

sukcesy. Doczesne rzeczy są dobre, ale moksza (wyzwolenie) 

jest zdecydowanie lepsza! (Śmiech) 

Kiedyś pewien chłopiec napisał do mnie list. Wiecie ja-

kie listy oni piszą? 

Drogi Swami, jesteś dla mnie wszystkim. Jesteś sprawcą 

wszystkiego. Kocham Cię! 

Był to pierwszy akapit. To pierwszy akapit jego Nama-

kam. Potem było Ćamakam. Co napisał? 

Swami, dzięki Twojej łasce ukończyłem kurs MBA (za-

rządzania). Teraz potrzebuję dobrej pracy – nie zwykłej. 

Zaczął opisywać tę pracę. 

Swami, chcę pracy, którą będę wykonywał od godz. 9 rano do 5 po południu. Chcę 

dobrego szefa, który nie każe mi pracować poza tymi godzinami. Chcę sześciocyfrowej 

pensji, a gdy otrzymam taką pracę, chcę pięknej żony, takiej jak Sita. Jednak na twarzy 

mam mnóstwo pryszczy, więc spraw, abym miał piękną twarz, dzięki czemu będę mógł 

otrzymać piękną żonę, która zawsze będzie mnie słuchała. Chcę też kupić dom, gdyż teraz 

wynajmujemy mieszkanie. W przyszłości, kiedy będziemy mieli dzieci, chcę, żeby dla nich 

było w domu oddzielne skrzydło. Daj mi dobry dom i samochód, gdyż gdy będę podróżo-

wał, nie będę mógł robić tego na motocyklu ze względu na dzieci i żonę. Będziemy 

potrzebowali dużego auta, gdyż będziemy ciągle przyjeżdżać do Puttaparthi z całym 

bagażem. 

Po zakończeniu całego tego Ćamakam napisał: 

Swami, proszę też, daj mi mokszę. (Śmiech) 

Co o tym myślicie? On musi dojść najpierw do moha kszaji (zniszczenia ułudy), a nie 

mokszy (wyzwolenia), co znaczy, że wpierw musi pozbyć się wszystkich pragnień. Podał 

długą listę pragnień, a mimo to chce mokszy! Jak miałoby to nastąpić? Oto jak Namakam i 

Ćamakam z Rudram pojawia się we wszystkich takich listach. 

Taki list mógłby brzmieć: 

Jesteś moim boskim Mistrzem. Składam pranamy do Twoich lotosowych stóp. Dałeś 

mi bezpłatną edukację. Jesteś wielki! 

Tak mógłby wyglądać pierwszy krótki akapit, a potem długie Ćamakam: 

Daj mi to, tamto i tamto. 

Ća me znaczy „A także to i również tamto i tamto” i tak dalej, tak jak w życiu docze-

snym. Nasza młodzież nie jest taka. Oni zawsze proszą: Bhakti ća me, śraddha ća me, 

sewa ća me, satjam ca me – daj mi oddanie, rzetelność z wiarą, służbę i prawdę. Oto dobra 

modlitwa. Czy sądzicie, że gdy poprosicie Boga o dobre rzeczy, On nie zadba o wszystko 

inne? 
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Przyjaciel Kriszny z dzieciństwa, który był bardzo ubogi, 

przyszedł Go odwiedzić. Żona tego przyjaciela powiedziała mu: 

„Twój przyjaciel Kriszna jest bardzo bogatym królem, czemu 

nie pójdziesz i nie poprosisz go o pomoc?” Przyjaciel nie chciał 

o nic prosić przez wzgląd na przyjaźń, ale zgodził się to zrobić 

dlatego, że żona go do tego zmusiła. Poszedł więc do Kriszny 

bez żadnego prezentu poza liśćmi betelu i ryżem w zawiniątku. 

Przy pałacu zjawił się w postrzępionym ubraniu. Krisznę 

zawiadomiono, że przyszedł jego przyjaciel z dzieciństwa. 

Kriszna, nawet nie założywszy pantofli, pobiegł do drzwi, aby 

go przyjąć, wprowadził do środka i posadził na swoim krześle. 

Kriszna umył mu stopy, nakarmił go i spytał o powodzenie jego 

rodziny. Dopiero potem zjadł betel i ryż. 

Po tej sudamie (dobrym obdarzeniu) Kućela myślał w sercu: „Jak mam powiedzieć 

Krisznie, że biedujemy i prosić o coś tak małostkowego jak pieniądze? Jak mam powie-

dzieć, że moja żona jest chora i żeby przywrócił jej zdrowie albo, że moje dzieci nie mają 

domu i prosić o dom? Dlaczego miałbym czynić uszczerbek naszej przyjaźni takimi nie-

mądrymi pragnieniami?” Dlatego powiedział tylko: „Kriszno, jestem bardzo szczęśliwy, 

że jeszcze uważasz mnie za swojego przyjaciela. Jeśli będę miał tę przyjaźń przez całe 

życie, będę bardzo szczęśliwy i nie będę chciał niczego innego.” Potem odszedł do domu. 

Ale gdy dochodził do swojej wioski, nie mógł znaleźć własnego domu, gdyż zamiast jego 

chaty stał tam olbrzymi pałac. Nie mógł nawet rozpoznać swojej żony, gdyż była ubrana 

w jedwabne szaty, nosiła klejnoty i bardzo pięknie się prezentowała. Nawet dzieci miały 

jedwabne ubrania i biegały po całym pałacu. Wtedy zrozumiał to, co Kriszna kiedyś po-

wiedział: „Umyśle, nie proś! To, o co poprosisz, zawsze ci się wymknie i więcej nie 

wróci. Bez proszenia twoja praca będzie wykonana szybciej.” 

Pamiętacie Śabari, która o nic nie prosiła? Rama dał jest ostateczną mokszę. Wy też 

nie proście Boga o małostkowe rzeczy; proście Go tylko o Jego przyjacielską rękę. Mów-

cie: „Stań się mój i przyjmij mnie jako swojego. Tylko tego chcę – nic innego.” Znaczy to, 

że jeśli będziecie mieli Boga, będziecie mieli wszystko inne. Jeśli macie króla, macie też 

całe królestwo. Wszystko przyjdzie wraz z Nim. Zatem dobrą modlitwą jest proszenie tyl-

ko o Boga. Choćby On pojawił się i spytał, czego chcecie, nawet gdy znajdujecie się w 

najtrudniejszej sytuacji, w naglącej potrzebie, powinniście z głębi serca powiedzieć tylko 

jedno: „Boże, chcę Ciebie!” Taka powinna być wasza jedyna modlitwa. Zatem, niech to 

będzie wasza modlitwa. 

Ile mamy czasu? Wielu ludzi musi odbyć daleką podróż do domu. 

Wielbiciel: Nie, Swami. Oni chcą pozostać z Tobą. 

Swami: Pytałem Ampelio o program. On powiedział, że wielbiciele czekali cały rok. Ja 

też czekałem przez rok na spotkanie wszystkich tych wielbicieli. Nic nie sprawia mi wię-

cej szczęścia niż spotkanie z moimi dobrymi wielbicielami. Ta radość jest wzajemna. 

(Do wielbiciela z Cisternino) Cisternino, pytaj! 

 

 17 



 

9 kwietnia 2018 / OTWARTY SATSANG W RZYMIE 

PYTANIE 4: Swami, wspomniałeś o rozróżnianiu 

między dobrem a złem. Rozmawialiśmy też o satsangu 

przynajmniej raz na tydzień, którego mi brakuje. Czy 

my, wielbiciele, którzy kochamy Cię w tej Subtelnej 

Postaci, możemy spotykać się raz na tydzień w 

domach wielbicieli Sai, czy powinienem chodzić gdzie 

indziej? Mam opory tam chodzić, gdyż właśnie po-

wiedziałeś, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami.  

SWAMI: Powiedziałem, że gdy ktoś naprawdę kocha 

Boga, kocha Go w każdej postaci. Mówi się, że miłość 

jest ślepa, gdyż ona po prostu kocha. Przebywaj w to-

warzystwie każdego, kto naprawdę mnie kocha. Gdy 

znajdziesz takich ludzi, idź tam i czyń z tego miejsca 

świątynię. Idź tam, gdzie twoje serce czuje ten spokój i 

radość. Nie musi to być w tym czy tamtym miejscu – 

chodź gdziekolwiek i spotykaj się z wszystkimi ludź-

mi, z którymi czujesz się radośnie i bliżej Boga. 

Jeśli, idąc do nawet najwspanialszej świątyni, 

nie czujesz się dobrze, jaki sens ma chodzenie tam? 

„Jest tu wielki kościół, ale nie mam ochoty tam cho-

dzić. Jestem szczęśliwy w tej sali, gdyż jestem szczęś-

liwy, przebywając z czystymi ludźmi, którzy kochają 

Boga. Takiego towarzystwa szukam.” Chodź tam, 

gdzie czujesz się szczęśliwy. Nie myśl o przeszłości, 

nie myśl o przyszłości; czyń to, co wydaje ci się wła-

ściwe teraz, gdyż Bóg jest wszędzie, w każdym i 

zawsze. Nie ma potrzeby, abyś ograniczał się do „al-

bo-albo.” Bądź szczęśliwy tam, gdzie Go znajdujesz. 

(Do grającego na tabli) Tabla, nie masz pytań? 

PYTANIE 5: (Zadawane przez grajacego na tabli) 

Podczas porannego spotkania mocno podkreślano sło-

wo „nieustraszoność.” Czy mógłbyś wyjaśnić, jak stać 

się nieustraszonym? 

SWAMI: Skąd przychodzi strach? Przyjrzyjmy się 

temu. Strach przychodzi z myśli o straceniu czegoś. 

Jeśli nie ma nic do stracenia, nie ma strachu. Na przy-

kład masz bardzo drogie wieczne pióro i boisz się go 

stracić; masz bardzo dobrą przyjaźń i boisz się ją stra-

cić; masz bogactwa, pracę, prestiż, powodzenie, 

reputację – boisz się wszystko to stracić. Boisz się 

stracić to nietrwałe ludzkie życie, chociaż na jego koń-

cu czeka cię życie wieczne. Jeśli jednak do niczego nie 

jesteś przywiązywany, wtedy nie boisz się. 
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Niedawno w domu George’a mówiłem wielbicielom, że w tej europejskiej podróży 
towarzyszą mi studenci. Opowiedziałem im o nieustraszoności uczniów Jezusa, którzy 
pozostali lojalni swojemu Mistrzowi do śmierci. Nawet podczas egzekucji niczego się nie 
bali. Opowiedziałem im też historię Buddy i Jego uczniów. 

Budda i Jego uczniowie podeszli do pewnej wioski, a On powiedział: „Pójdźmy do 

tej wioski i uczmy jej mieszkańców dobrych rzeczy.” 

Uczniowie zaprotestowali: „Ale wioska ta ciszy się złą sławą – jest tam pełno zło-

dziei, włamywaczy i morderców! Jeśli tam pójdziemy, mogą nas skrzywdzić. Co będzie, 
gdy zagrożą nam?”  

Budda odrzekł: „Gdy nam będą grozić, będziemy wdzięczni, że tylko grozili, a nie 
pobili nas?” 

Wtedy uczniowie spytali: „A co, jeśli pobiją nas?” 

Budda stwierdził: „Będziemy wdzięczni, że tylko nas pobili, a nie zabili.”  

„A co, jeśli nas zabiją?” 

Budda odpowiedział: „Jeśli boicie się śmierci, nie możecie być moimi uczniami.” 

Studentom powiedziałem i teraz mówię wam: jedyny dopuszczalny strach to strach 
przed nieposłuszeństwem wobec waszego mistrza; przed nieużytecznością dla mistrza; przed 
nie byciem prawdziwym uczniem mistrza. Taki strach to dobry strach. Wszystko inne należy 
porzucić. Wszak czy wasz mistrz nie zadba o was, jeśli jesteście Mu posłuszni? Czy nie zaj-
mie się wszystkimi waszymi potrzebami, jeśli nie macie żadnych przywiązań? Skoro drzewo 
może przetrwać na szczycie góry, czy wy nie przetrwacie i nie będziecie żyć w szczęściu? 

Przywiązanie prowadzi do strachu. Prowadzi do niego 

w istocie każdy rodzaj przywiązania z wyjątkiem przywią-
zania do Boga, które czyni was nieustraszonym. 

Jak więc stać się nieustraszonym? Przywiążcie się do 
Boga i odetnijcie się od wszystkiego innego. „Co ona pomy-
śli, co on pomyśli, co oni pomyślą, co oni zrobią” – 
wszystkie takie myśli uniemożliwią wam wykonywanie mo-
jej pracy. 

Miejcie na uwadze tylko jedno: „Co Swami o mnie pomyśli? Co pomyśli o tym, co 

robię? Czy to ucieszy go?” W obecności takiego przywiązania do mnie nic innego nie 
będzie się liczyć. Źródłem nieustraszoności jest odcięcie się od świata i przywiązanie 
do Boga. Tak do tego podchodźcie. W obecności „ja,” „Sai” nie przyjdzie; gdy odejdzie 
„ja,” przyjdzie „Sai” (gra ang. słów: I i Sai, ja i Sai). Porzućcie „ja,” gdyż niesie ono wiele 
strachu. 

Ramakryszna Paramahansa zwykł mówić do swoich uczniów: „Patrzcie na tę 
szklankę z sokiem. Muchy chcą spróbować słodkiego soku, ale boją się, że do niego 
wpadną, dlatego tylko chodzą w koło szklanki, a nigdy nie próbują soku. Podobnie wy 

chcecie zasmakować Boga, ale boicie się stracić swoją indywidualną tożsamość.” 

Jak możecie stać się oceanem i pozostać dalej rzeką? Jest to niemożliwe! Gdy 
wyzbędziecie się stanu rzeki, staniecie się oceanem. Podobnie winniście wyzbyć się 
przywiązania do swojej tożsamości i skupić na przywiązaniu do Boga. 
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PYTANIE 6: Swami, co możesz powiedzieć o swoim aśramie na Ukrainie? 

SWAMI: Miejsce, gdzie zostanie zbudowany, nie jest na Ukrainie, ale bardzo blisko niej, 

więc będziecie mogli tam jeździć. Wszyscy możecie przyjeżdżać do Rosji. Myślcie o 

sobie jako jednej grupie i jeźdźcie tam. 

 

PYTANIE 7: Inny strach, jaki wszyscy żywimy, dotyczy końca świata. Czy mógłbyś, 

proszę, o tym coś powiedzieć? 

SWAMI: Niektórzy moi wielbiciele powiedzieli jej o jakichś przesłaniach, które zapo-

wiadają koniec świata lub jakąś katastrofę. 

WIELBICIELKA: Miało to być 28 lub 29 kwietnia. Dzisiaj patrzyłam na pogodę i wyda-

ła się bardzo dziwna. Pomyślałam o słowach Swamiego z 2010 r. do Sumeeta Tappoo o 

tym jak teraz zakończysz kali-jugę i rozpoczniesz Złoty Wiek. Sumeet był zaskoczony i 

spytał, jak może się to stać, gdy dzieje się tak wiele złych rzeczy. Swami odpowiedział, że 

jest to tak jak z wentylatorem – gdy się go wyłączy, on nie zatrzymuje się od razu, ale 

jeszcze jakiś czas się kręci. 

SWAMI: Dlaczego więc boisz się? 

WIELBICIELKA: Nie ja; inni się boją. Powiedziałam im, że jeśli Swami chce, żebyśmy 

żyli w Złotym Wieku, nie może być końca świata i że ja w ten koniec nie wierzę. 

SWAMI: Wszyscy, którzy mają żyć, będą żyć. Z woli Boga nic złego im się nie stanie. 

Ci, którzy w tym procesie muszą odejść, będą musieli odejść tak samo jak niektóre rośliny 

obumierają, a nowe wyrastają, gdy zmieniają się pory roku. Niektóre kwiaty opadną, inne 

rozkwitną. Takie jest prawo przyrody. Tak jak z nową porą stare rośliny obumierają, w 

Złotym Wieku pozostaną złoci ludzie – ludzie czyści, oddani, życzliwi i duchowi. Inni, 

którzy nie mogą się zmienić, wyrzec się swojego ego i przywiązań, nie będą w stanie dalej 

wytrwać – prawa wszechświata znajdą sposób, aby tak się stało. Jak mówiłem, cały czas 

czyńcie dobro. Dharmo rakszati rakszitah – dharma chroni tych, którzy chronią jej. 
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Temu, kto szkodzi dharmie, dharma zaszkodzi – jest to naturalne prawo. Właśnie dlatego 

ciągle mówię, żebyście czynili dobro, czynili dobro, czynili dobro. Jeśli ktoś przyjdzie do 

was z obawami o przyszłość, powiedzcie mu, że jest na to sposób, że stałe czynienie dobra 

zadba o wszystko i nie będzie miał czego się bać. 

 

PYTANIE 8: Od dawna chciałem, aby Swami rzucił ryż na moją głowę. Czy mógłbyś, 

proszę, wyjaśnić znaczenie tego aktu? 

SWAMI: Jest to symboliczny sposób pobłogosławienia, taki jak w kościele skrapiają 

wam głowę wodą. Ryż nasączony kurkumą nazywa się akszata i symbolizuje nieznisz-

czalność. Jest to więc sposób pobłogosławienia długim życiem i wolnością od chorób i 

innych rzeczy. Gdy idziesz do guru, mistrza lub osoby starszej, zanosisz miskę żółtego, 

nasączonego kurkumą ryżu i prosisz, aby tym ryżem posypał ci głowę, błogosławiąc dłu-

gim życiem i dobrym zdrowiem. Jest to czyn symboliczny – to wszystko. Co otrzymujesz 

na głowę, gdy idziesz do kościoła? 

WIELBICIEL: Wodę święconą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIE 9: Swami, trzy lata temu zraniłem się na skutek pewnych ćwiczeń pranajamy 

(oddechowych). Czy jest na to jakaś rada? 

SWAMI: Jedynym wyjściem jest kontynuowanie tych ćwiczeń w łagodniejszy sposób. 

Przejście zasupłało się i w ten sam sposób zostanie „rozwiązane.” Ćwiczenie pomoże ci 

odreagować szkodę, ale rób to łagodniej. Nie śpiesz się do wielkich sukcesów; problem 

odejdzie tak samo, jak przyszedł. 

 

PYTANIE 10: My, francuscy wielbiciele, chcielibyśmy wiedzieć, jakie miejsca we Fran-

cji odwiedzisz za rok. 
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SWAMI: Przybędę do Paryża i nieco na południe 

od Paryża. Powiem ci w przyszłym roku. 

 

PYTANIE 11: Czy odwiedzisz Amerykę, Swami? 

SWAMI: Tak, w czerwcu – Boston, Atlantę i Kali-

fornię. W Bostonie będzie piękne otwarcie aśramu, 

a także w Kalifornii. Złożymy tam wizytę. 

 

PYTANIE 12: Około 40 lat temu byłem nieuleczalnie chory. Przyjechałem do Puttapar-

thi, a Ty zmaterializowałeś oliwę i wtarłeś ją w moje ciało. Po paru latach wróciłem do 

Puttaparthi i wtedy powiedziałeś mi, że zostałem uzdrowiony. Jednocześnie stwierdziłeś, 

że znów mam tę chorobę, ale że jest ona w moim umyśle. Wielokrotnie mówiłeś, że mój 

umysł jest jak małpa. Zmaterializowałeś biały proszek, dałeś mi go i powiedziałeś, że jest 

to lekarstwo na mój małpi umysł. Myślę, że ono miało jakiś wpływ, gdyż wcześniej nie 

miałem ani wiary w Ciebie ani oddania, ale w końcu zakochałem się w Tobie. Myślę, że 

był to skutek stosowania tego lekarstwa. Jednak sądzę, że ta małpa jeszcze mnie nie opu-

ściła. Gdy uznasz za stosowne, czy mógłbyś dać mi trzecią porcję tego lekarstwa? 

SWAMI: Kiedyś pewna matka zaprowadziła swoje dziecko do Ramakryszny Paramahan-

sy i powiedziała, że dziecko niczego nie zapamiętuje – zapomina wszystko, co czytało. 

Poprosiła go o jakieś lekarstwo dla dziecka. Ramakryszna Paramahansa powiedział: 

„Zaczekaj, mam w swoim pokoju specjalne lekarstwo. Zaraz przyniosę i dam ci je.” Przy-

niósł butelkę płynu, dał je matce i zalecił przyjmowanie po dwie krople rano, po południu 

i wieczorem. Zapewnił, że wtedy dziecku wróci pamięć. Szczęśliwa matka i dziecko wró-

cili do domu i zaczęli korzystać z lekarstwa. 

Ku uciesze obojga pamięć dziecka poprawiła się. Po tygodniu, gdy wrócili do 

Ramakryszny Paramahansy i powiedzieli, że skończyło się lekarstwo, on stwierdził, że 

sami mogą je sobie przyrządzić w domu i że w rzeczywistości nie było to lekarstwo, a tyl-

ko syrop z cukru. Zdziwiona matka spytała, jak to się stało, że dziecku wróciła pamięć? 

Ramakryszna wyjaśnił jej, że pamięć poprawiła się dzięki ich wierze w jego słowa, a nie 

dzięki wodzie czy cukrowi. 

Zatem jeśli uwierzysz, że twoja choroba odeszła, ona odejdzie; jeśli nie będziesz 

wierzył, ona pozostanie. Ty masz tylko jedną chorobę – chorobę wątpliwości. Lekarstwem 

na nią jest wiara i nic innego. Wtedy zrobiłem coś tylko po to, abyś uwierzył. Jeśli teraz 

uwierzysz, o nic nie musisz się martwić. Czym jest ten małpi umysł? „Ja, ja, ja” – to „ja” 

ma ciało, to „ja” ma umysł i to „ja” ma zmysły. To „ja” jest ową małpą. Gdy przekreślisz 

literę I (po ang. I znaczy ja), nie będzie już małpy. To zrobił Jezus – przekreślił „I.” 

Gdy umysł odchodzi, wchodzi serce, wchodzi Sai. Wiara to wszystko, wiara to 

wszystko, wiara to wszystko. Ten kto wierzy, ten osiąga sukces. Kto wątpi, przegrywa. 

Dlatego rozwińcie wiarę w to, co mówię; rozwińcie wiarę, a wszystko osiągniecie. Ciągle 

mówię, że jesteście boscy, jesteście boscy, jesteście boscy. Stale mówię, że jesteście ucie-

leśnieniami miłości, ucieleśnieniami boskości. 
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Jeśli uwierzycie w to, co wam 

powiedziałem – że jesteście boscy – to 

musicie być boscy. Gdy choćby jedno 

słowo swojego mistrza przyjmiecie z 

pełną, niewzruszoną wiarą, to jedno sło-

wo was zbawi. Tak ważna jest wiara. 

Powinniśmy teraz skończyć. Spo-

tkamy się znów w przyszłym roku, tu we 

Włoszech, ale wszyscy możecie przyje-

chać do Indii, albo możemy spotkać się 

w naszych sercach – to nie kosztuje ani 

jednej rupii, nie wymaga dalekiej podró-

ży, paszportu, wizy ani czasu. Serce jest 

najlepszym miejscem na spotkanie – spo-

tykajmy się w sercu codziennie, gdyż to 

przyniesie wam szczęście i rozwieje 

wszystkie wątpliwości. 

Wiele, wiele błogosławieństw dla 

wszystkich młodych ludzi i wszystkich 

wielbicieli, którzy pokonali duże odle-

głości, aby się ze mną spotkać. Mam dla 

nich tylko jedno przesłanie: bądźcie do-

brymi wzorami dla wszystkich, gdyż inni 

będą naśladowali wasz sposób postępo-

wania. W końcu po co Bóg się inkarnuje? 

 Aby dać innym przykład. Bóg niczego nie musi robić – on osiągnął wszystko i nie 

ma innego celu, jak tylko dać przykład. Tak samo wy idźcie i dawajcie przykład swoim 

życiem gdziekolwiek się znajdziecie, w każdym kraju. Bądźcie wzorem w swojej rodzinie, 

w swoich związkach, w swoim zawodzie – będzie to najlepsza przysługa, jaką możecie 

zrobić mi i wszystkim ludziom świata. 

Bardzo szczęśliwy. 
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Ten poranek był dla wszystkich ekscytujący, gdyż zaraz po śniadaniu planowana 

była podróż do Asyżu. Asyż jest błogosławionym miejscem dzisiaj znanym na całym 

świecie dzięki św. Franciszkowi, którego uznaje się za patrona Włoch i który był kanoni-

zowany w 1228 r. Św. Franciszek głosił szlachetną ścieżkę Boga i służbę innym. Gdy 

Swami odwiedzał Asyż w 2017 r., wyraził chęć powrotu w następnym roku, a także chciał, 

aby na tej świętej ziemi powstało Centre for Human Develepment (Centrum Rozwoju 

Człowieka). 

Osoby towarzyszące Swamiemu przyjechały do Asyżu około południa i zostały 

zaraz zabrane do Casa del Divino, Centre for Human Development. Jego i tę asystę 

serdecznie przywitała Marilena, żona Ampelio, i cała ta rodzina. Swami zainaugurował to 

Centre, a następnie mówił na satsangu w holu o tym świętym miejscu. Opowiadał o podo-

bieństwie nauczania św. Franciszka, o służeniu innym, do nauk Chrystusa. 

Wieczorem odbył się specjalny satsang, w którym uczestniczyły setki wielbicieli. 

Ampalio rozpoczął od podziękowań Swamiemu za tę nadzwyczajną okazję. „Dzięki sile 

danej przez Mistrza mogliśmy to wszystko osiągnąć. Panuje radość i ona z nami pozosta-

nie. Wiek nie określa młodości – wszystko zależy od miłości jaką darzymy innych i jaką 

otrzymujemy. Swami dał mi silnik, ale on nie może działać bez benzyny. Tym paliwem 

jest nadzwyczajna rodzina, jaką mam! Musicie wierzyć w to, co mówi ten Mistrz. Będzie 

to miejsce, w którym będziemy otrzymywali całą młodość!” Potem Swami powiedział: 

„Ponieważ macie styczność z Bogiem, dojrzejecie. Należy trzymać się Mistrza, aby doj-

rzeć w Jego łasce!” 

Siostra Giovanna z Asyżu wyraziła 

Swamiemu swoją wdzięczność za Centre i 

głęboką miłość do wszystkich zebranych. 

Po tym powiedział, że ona czerpie wielką 

radość z obecności Sai. Wyjawił też jej 

ulubioną pracę: prowadzenie ludzi do 

Boga! Następnie Swami powiedział że gdy 

św. Franciszek oglądał przyrodę, tracił 

świadomość. „Oto chwała tego miejsca. 

Świętość i energia takich ludzi trwa. 

Wszyscy, którzy tu przychodzą, czują tę 

samą energię!” 

Potem Swami zadał wszystkim pytanie: „Czym jest rozwój człowieka?” i sam na nie 

odpowiedział: „Gdy ludzie wznoszą się do boskości jest to rozwój człowieka! Człowiek 

musi dorosnąć do boskości. To Centre powinno doradzać tym, którzy zgubili drogę, i 
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pomóc im we wzniesieniu się do boskości!” Następnie przemawiali Isaac Tigrett i Śri C. 

Sreenivas, którzy wyrazili swoje uznanie Ampelio i jego rodzinie za wspaniałą pracę 

wykonaną na rzecz Centre. Po nich przemawiał Śri B.N. Narasomha Murthi; powiedział, 

że sama wola boska niczego nie osiągnie, gdyż potrzeba także instrumentu. Był to cudow-

ny satsang uświęcony obecnością Swamiego.  

Następnego dnia rano Swami zachęcił swoją asystę, włącz-

nie z młodymi absolwentami ze Sri Sathya Sai Centre for Human 

Excellence, aby odwiedzili wszystkie ważne miejsca w Asyżu. 

Zapewnił ich, że dołączy do nich w Bazylice Santa Chiara (Świętej 

Klary). Tymczasem Swami jeszcze raz obszedł posiadłość, docho-

dząc aż do wodospadu przy lesie na jej końcu. 

Później, w Bazylice, Swami opowiedział o życiu przepeł-

nionym bezinteresowną służbą św. Klary, która poszła w ślady 

św. Franciszka i która założyła Zakon Świętej Klary. 

Na wieczór zaplanowano otwarty satsang, na który przyszło ponad 400 uczestni-

ków. Po bhadźanach u Jego lotosowych stóp śpiewano uczuciowe włoskie pieśni, które 

podniosły wszystkich na duchu. Wzruszony brat Salvatore Iozzia przywitał wszystkich, 

cytując modlitwę św. Franciszka. Następnie siostra Giovanna w swoim wystąpieniu pod-

dała się Sai i podziękowała Mu za tę sposobność. Swami polecił jej, aby prowadziła na 

ścieżkę Boga młodzież, która przychodzi do Casa del Divino! 

Po wystąpieniach szacownych gości z asysty Swamiego i zachwycające-

go boskiego dyskursu odprawiono Panu mangala arati i rozdano prasadam. 

Rano następnego dnia, 12 kwietnia, po 18 dniach podróży po Europie i 

doświadczeniu ponadgranicznej boskiej miłości, osoby towarzyszące Swamie-

mu udały się w drogę powrotną do Indii. 
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ISAAC TIGRETT 

W dyskursie w marcu 2015 r., który ukaże się w tomie 8 

książek z serii Śri Sathya Sai Uwaća, Swami mówił o tym, jak w 

swojej młodości Kriszna spędzał dużo czasu z Radhą. Wzbudziło to 

zazdrość gopik (mleczarek). Kriszna, zauważywszy to, odegrał dla 

nich rasa lilę. 

Pewnej nocy ukazał się jednocześnie każdej z gopik i tańczył 

z nimi w uniesieniu przez całą noc. Każda myślała, że Kriszna 

tańczył tylko z nią. Następnego dnia, gdy wracały do domu, jedna z 

gopik powiedziała: „Kriszna tańczył ze mną całą noc!” Inna zapro-

testowała: „Kłamiesz! Kriszna tańczył ze mną!” Trzecia stwier-

dziła: „Obie kłamiecie! Kriszna tańczył tylko ze mną!” 

Widząc, jak gopiki były o siebie zazdrosne, zawistne i nienawistne, Kriszna wyjechał 

z Brindavanu do Mathury. Wszystkie gopiki poczuły się opuszczone i cierpiały. Pomyśla-

ły: „Najwięcej czasu z Kriszną spędzała Radha. Musimy ją pocieszyć, gdyż ją Kriszna też 

opuścił.” Poszły do Radhy i zobaczyły, że ona jest bardzo szczęśliwa, że śpiewa i tańczy. 

Pytały: „Nie martwisz się, czując się zdradzona tak jak my tym, że Kriszna nas opuścił?” 

Radha powiedziała: „O jakim Krisznie mówicie? O Krisznie w ciele, który chodził 

wśród nas, czy o tym, który zawsze mieszka w moim sercu?” 

Po Mahasamadhi (opuszczeniu ciała) Swamiego wielu 

wielbicieli poczuło się zdradzonych i opuszczonych. Niektórzy 

nawet teraz tak się czują. On wybrał bardzo niewielu ludzi, aby 

doświadczali Go w Subtelnym Ciele. Trochę martwię się o nich. 

Swami od samego początku mówił, że Jego misja skończy się w 

Jego wieku 96 lat, zostało więc tylko 32 miesiące. Obojętnie co 

postanowi, On odejdzie i Jego misja zakończy się. Czy znów 

poczujecie się porzuceni, opuszczeni i zdradzeni? 

Macie teraz tę wielką drugą szansę: okazję, którą dał tylko 

garstce ludzi, zrozumienia tej natury bez formy, prawdziwej toż-

samości wszystkiego. Jeśli naprawdę chcecie służyć temu 

Kosmicznemu Gościowi, musicie nauczyć się kochać tego czło-

wieka w lustrze. 
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„STRACH 

PRZYCHODZI Z 

MYŚLI O STRACIE 

CZEGOŚ”  

„GDY DO NICZEGO 

NIE JESTEŚ 

PRZYWIĄZYWANY, 

WTEDY NIE BOISZ SIĘ”
 

 

 

 

 

 

 

ŚRI C. SREENIVAS  
 

Kiedy Swami opuścił ciało, stanęło przede mną pytanie: 

„Co mam zrobić ze swoim życiem?” Podróżowałem do różnych 

aśramów. 

Najpierw odwiedziłem aśram Ramakryszny w Raipurze. 

Siadywałem z tamtymi wielkimi mnichami, starając się 

dowiedzieć, jak oni wiedli życie, wypełniając swoją wspaniałą 

misję. Chociaż było to inspirujące, nie trafiało mi do serca. 

Potem przypomniałem sobie o wielkim uczniu Mahatmy 

Gandhiego, dr Sushili Nayyar. Ona przyszła do Swamiego, a 

On zbudował dla niej piękny szpital w stanie Maharasztra. Coś 

pociągnęło mnie do jej samadhi (grobowca), wsiadłem więc w 

samochód i pojechałem. Z kimś się tam spotkałem i rozmawia-

liśmy o kontynuowaniu misji tej matki, która reprezentowała 

wielkiego ducha Mahatmy Gandhiego. I znów było to dla mnie 

inspirujące, ale nie znalazłem odpowiedzi.  

Podróżując dalej trafiłem do aśramu innego wielkiego świętego – Acharyi Vinoby 

Bhave’go, który także był uczniem Mahatmy Gandhiego. Był to prawdziwy święty, który 

życie poświęcił Bhagawad Gicie. Kilka kobiet śpiewało tam bhadźany i czytało Gitę. 

Jedna z nich zauważyła moje niezdecydowanie i podeszła, by ze mną porozmawiać. 

Była życzliwa, a ja szczerze wyznałem jej moje zmartwienia. 

Głównym moim pytaniem było: „Jak wieść życie, by iść w ślady mistrza?” 

Ona udzieliła mi odpowiedzi mojego życia: „Pozwól, by duch twojego mistrza objął 

cię. Niech duch twojego mistrza pochłonie cię. Niech duch twojego mistrza stanie się 

tobą. Będziesz przeżywał każdą chwilę, każdy oddech w duchu twojego mistrza. Ty prze-

staniesz istnieć, a duch będzie istniał przez ciebie.” 

Jest to najbardziej znacząca chwila naszego życia. Pozwólmy, aby nieprzemijający, 

wzbogacający, nieskończony duch Sathya Sai Baby pochłonął nas, objął nas i stał się 

nami. W takiej chwili przestajemy istnieć, a On żyje. Oby tak się stało w naszym życiu.  
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ŚRI B.N. NARASIMHA MURTHY 

Wczoraj wieczorem podczas rozmowy z małą grupą 

wielbicieli z aśramu Swami wyjawił, dlaczego przyjął mo-

dlitwę Ampelio o aśram w Asyżu. W zeszłym roku, gdy 

byliśmy ze Swamim w Asyżu, odwiedziliśmy piękną Porc-

junkulę w Asyżu. Widzieliśmy tam pod wysokim dachem 

Bazyliki mały kościółek zbudowany przez św. Franciszka. 

Oto co Swami powiedział wczoraj wieczorem: „Gdy Swami 

stał przed tamtym ołtarzem, pojawił się św. Franciszek i 

płakał z radości. Ujął rękę Swamiego, ucałował ją i powie-

dział: ‘Nigdy nie pomyślałbym, że przyjdziesz do tego 

miejsca, które zbudowałem dla Ciebie.’ Wtedy to Swami 

postanowił: ‘Zbuduję aśram w Asyżu.’ Nie była to modli-

twa Ampelio, lecz samego św. Franciszka.” (Oklaski) 

Dwa lata temu, kiedy byliśmy w Cisternino, do Swamiego podszedł Padre (Ojciec) 

Pio i poprosił: „Odwiedź, proszę, moje miejsce, które znajduje się nieopodal.” Taka też 

była wola Baby, gdyż bez naszej wiedzy zarezerwował na to jeden dzień i nie było w nim 

nic w planie. W tym szczególnym dniu pojechaliśmy do San Giovanni. Dostąpiliśmy 

zaszczytu i mieliśmy szczęście, że obecny tam ksiądz pozwolił nam wejść do pokoju w 

domu, gdzie Padre Pio odprawiał swoją pokutę, gdzie mieszkał, oraz do tego kościółka, 

gdzie się modlił. W istocie ten główny ksiądz był zaskoczony tym, że tak wielu z nas 

przyjechało aż z Indii do tego miejsca. Spytał: „Co sprawiło, że przyjechaliście?” Odpo-

wiedziałem: „Twój Padre Pio przyszedł i polecił nam odwiedzić to miejsce, dlatego 

przybyliśmy.” 

On zauważył: „Boscy mistrzowie mają tajemnicze sposoby wzywania każdego do 

siebie.” 
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 BOSKI DYSKURS 

 
On jest wieczny – bez narodzin, bez śmierci, bez początku, środka czy końca. 

Od początku jest on Tym, który jest. 

Bez narodzin i śmierci trwa On zawsze jako Wieczny Duch. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Drogie ucieleśnienia boskiego ducha! 

Gdy nazywam was „ucieleśnieniami boskiego ducha,” naprawdę właśnie to mam na 

myśli, gdyż wewnątrz każdego z waszych ciał znajduje się duch, który trwa, chociaż ciało 

przychodzi i odchodzi. Jednakże, tak jak lampa jawi się ciemna, gdyż jest pokryta sadzą, 

ten wieczny duch, który mieszka w każdym z was, pozostaje niewidoczny z powodu sadzy 

ego i przywiązań, która go otacza. Ogromnie różni się od tego przekonanie, że to ciało jest 

wasze i że wy jesteście tym ciałem. Myślenie, że ciało jest wasze, jest poprawne, ale 

myślenie, że jesteście umysłem, jest złe. Prawda to: „Jestem wiecznym duchem,” co jest 

głoszone przez Wedy jako Aham brahmasmi – jestem wiecznym brahmanem, czyli bosko-

ścią; Pradźńanam brahma – jestem ostateczną mądrością, czyli oświeceniem; Ajam atma 

brahma – moja prawdziwa jaźń jest brahmanem, czyli boskością; Tat twam asi – Nim 

jesteś ty. 

Te cztery mahawakje (wielkie sentencje) z tekstów wedyjskich nie wzięły się z po-

wietrza – zostały wypowiedziane przez tych, którzy doświadczyli ich z pierwszej ręki. Nie 

jest to wiedza, która została zapisana i powtarzana od niepamiętnych czasów, ale są to 

największe prawdy objawione największym wizjonerom i mędrcom, zrodzone z ich osobi-

stych doświadczeń. 

Każdy z was jest naprawdę boski. Obojętnie czy rozumiecie lub wierzycie w 

cokolwiek innego, co mówię, jeśli tylko uwierzycie w to jedno moje stwierdzenie, że 

jesteście ucieleśnieniami wiecznego ducha, będzie to więcej niż trzeba. Jest tak dlatego, 

że ta jedna prawda obejmuje wszystkie prawdy. Jeśli więc rzeczywiście uwierzycie w tę 

jedną prawdę i będziecie zgodnie z nią żyć, będziecie mogli jej doświadczyć! 

Narasimha Murthy powiedział: „Wszyscy wielcy mistrzowie rodzą się, ale nigdy 

nie umierają.” W rzeczy samej narodziny nie są ich atrybutem, gdyż oni tylko przyjmują 

pewne imię, postać i cechy, aby dać innym przykład. Przyjmują ograniczone imię i postać 

i żyją wśród wszystkich bliźnich tylko po to, aby dać im wzór, przykład na życie. Dotyczy 

to wszystkich mistrzów we wszystkich wiekach i wszystkich miejscach – Jezusa Chrystu-

sa tutaj (we Włoszech), Ramkryszny Paramahansy tam (w Indiach), Ojca Pio tutaj, 

Joganandy tam, św. Franciszka tutaj. Wszyscy oni urodzili się tylko dla innych. 
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„DROGIE DZIECI, JEŚLI ZDOŁACIE PRZYSWOIĆ SOBIE JEDEN PROCENT TEGO 

ŻYCIA, TEGO POŚWIĘCENIA, TEJ MIŁOŚCI, JAKĄ MIAŁ ŚW. FRANCISZEK, 

WTEDY, POWIADAM WAM, ZNAJDZIECIE SPEŁNIENIE!” 
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Niektórzy ludzie mogą myśleć, że te historie są tylko wyimaginowane; mogą wątpić 

w istnienie tych postaci, w to, że przychodzą do mnie, spotykają się ze mną, rozmawiają i 

doświadczają mojej obecności. Jest to tak, jak z kimś, kto mieszka w Indiach i nigdy nie 

był we Włoszech, a gdybyście im powiedzieli, że istnieje taki kraj, oni stwierdziliby: 

„Ponieważ nie widzę go moimi oczami, nie wierzę, że taki kraj istnieje.” Podobnie ktoś, 

kto zawsze przebywał we Włoszech i nie zna Indii, może powiedzieć: „Nie wierzę ci, bo 

stąd nie widzę Indii.” Jednak, gdy ktoś z Indii przyjedzie do Włoch i mówi: „Jestem z 

Indii i na wschodzie istnieje taki kraj,” wtedy osoba z Włoch być może w to uwierzy. 

Mieszkaniec Indii czy Włoch musiałby zebrać odwagę i pojechać do wskazanego kraju, 

doświadczyć go i wtedy wierzyć, że taki kraj rzeczywiście istnieje.  

Podobnie, gdy mówię wam, 

że w ubiegłym roku przybyłem tutaj 

i widziałem św. Franciszka, że on 

przyszedł i rozmawiał ze mną, nie-

którzy z was mogą myśleć: „Jak to 

możliwe? Św. Franciszek zmarł 

dawno temu i Sai Baba też dawno 

temu zmarł! Wszystko to musi być 

imaginacją!” Żadne wyjaśnienia nie 

dorównają doświadczeniu. Tylko 

ktoś, kto sam czegoś doświadczył, 

zna prawdę i może w pełni w nią 

wierzyć. 

W ubiegłym roku zwiedzaliśmy miejsca, w których św. Franciszek mieszkał, medy-

tował, modlił się i służył. Odwiedziliśmy też miejsce, gdzie w ostatnich chwilach miał 

wizję Jezusa Chrystusa. Gdy przyszliśmy do małego kościółka zbudowanego przez św. 

Franciszka i jego braci, na progu tego kościółka, który obecnie znajduje się wewnątrz 

większego kościoła, on tam już czekał, gdyż jego eteryczny duch tam mieszka. Przyjął nas 

z wielką radością i ze łzami miłości i wdzięczności. To poruszyło samo moje jestestwo, 

dlatego od razu powiedziałem: „Tak! Musimy mieć tu aśram!” Nie dlatego, że aśram po-

trzebny jest wam, ale jest potrzebny setkom i tysiącom młodych ludzi, którzy w obecnych 

czasach gubią się. Dla takich młodych ludzi pielgrzymka do Asyżu może wiele znaczyć. 

Mogą nie przyjechać, gdy każe im się to zrobić, gdyż mogą nie znać czy wielbić św. Fran-

ciszka tak jak wy. Jednak oni wierzą i wielbią Sai Babę. Przyjadą do Asyżu ze względu na 

Sai Babę, a gdy zobaczą wszystkie te inne rzeczy, będzie to dla nich inspirujące. 

Gdy przyjrzycie się życiu św. Franciszka i jego naukom, stwierdzicie, że w istocie 

nie różnią się one od moich. Możecie więc podjąć dowolną z tych ścieżek i osiągnąć ten 

sam cel. 

Św. Franciszek za młodu porzucił wygody światowego życia i, idąc za swoim 

duchem, opuścił dom, wyszedł ze swojej wioski i oddał się w ramiona Boga. Wybawienia 

świata nie będzie, o ile w młodych ludziach nie będzie takiej odwagi i bezinteresowności.  
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Świata nie da się uratować, jeśli niektórzy młodzi ludzie nie postanowią porzucić 

wszystkiego innego dla Boga i nie wstąpią na ścieżkę poświęcenia i służby. Zatem 

przyszłość świata spoczywa w rękach tych, którzy postanowią pójść ścieżką Boga. Jeśli 

wy wszyscy zdecydujecie się na życie tylko dla siebie, nie przejmując się światem to, 

w obliczu smutnego stanu rzeczy dzisiejszego świata, nie może być dobrej przyszłości. 

Sprowadziłem wszystkich tych młodych ludzi z Indii tylko po to, aby to im powie-

dzieć, aby doświadczyli tego i zobaczyli, jak kilkoro ludzi Boga tak wiele zmieniło w 

życiu bardzo wielu Włochów. Popatrzcie jak oni weszli na ścieżkę ubóstwa, czystości i 

służby na rzecz ludzkości i jak przemienili życie tak wielu innych! 

 (Do studentów, którzy towarzyszyli Swamiemu) Drogie dzieci, jeśli zdołacie przy-

swoić sobie jeden procent tego życia, tego poświęcenia, tej miłości, jaką miał św. 

Franciszek, wtedy, powiadam wam, znajdziecie spełnienie! 

Św. Franciszek nie był bardzo stary – był młodym chłopcem, kiedy wstąpił na tę 

ścieżkę życia i ostatecznie złożył swoje życie w służbie ludzkości. Ponieważ prowadził 

przykładem i praktyką, inspirował coraz więcej ludzi do kroczenia tą ścieżką. W dzisiej-

szym świecie nie spotkacie innego tego rodzaju zakonu, w którym młodzi ludzie wstępują 

na ścieżkę bezinteresownego poświęcenia i służby dla wyższego dobra ludzkości.  

Drodzy, w bardzo dużym stopniu polegam na was i waszym poświęceniu w tej pra-

cy spełniania owej wielkiej wizji, tego mojego marzenia oraz marzenia wszystkich tych 

mistrzów, którzy w swoim czasie tak wiele uczynili dla świata. Naprawdę mam nadzieję i 

liczę, że każde z was stanie na wysokości zadania i podejmie się tej wielkiej odpowie-

dzialności, jaka na was czeka – kroczenia w ślady św. Franciszka. 

 Wobec tak wielu wielbicieli – tu wobec wszystkich – 

mówię wam, że przybyłem tu do Asyżu przede wszystkim po 

to, aby was zainspirować. Przy okazji wszyscy wielbiciele 

także skorzystali, tak jak, gdy krowa daje mleko dla cielęcia, 

każdy może się napić. Zatem, moi drodzy chłopcy, mówię 

wam jeszcze raz: od was zależy, czy weźmiecie na siebie od-

powiedzialność kroczenia po śladach stóp św. Franciszka. Po 

to sprowadziłem was aż tutaj. Mam nadzieję i liczę na to, że 

każdy z was weźmie sobie to do serca. 

Ostatnim razem, gdy przyjechaliśmy do Włoch, odwie-

dziliśmy wszystkie kaplice z wyjątkiem kaplicy św. Klary. 

Św. Franciszek musiał jej wszystko powiedzieć, gdyż wczoraj 

wieczorem po satsangu, gdy szedłem do tego pokoju w 

nowym aśramie, poczułem, że ktoś idzie za mną. Gdy się 

obróciłem, zobaczyłem stojącą przede mną młodą kobietę o 

twarzy jasnej jak księżyc i oczach błękitnych jak morze. Na 

głowie miała chustę i była ubrana w togę. Szła za mną. Spyta-

łem: „Czego chcesz?” 
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Ona odpowiedziała: „Mistrzu, słyszałam, że przybyłeś tutaj w 

celu emancypacji ludzkości. Wiem też, że w ubiegłym roku odwiedziłeś 

miejsca św. Franciszka. Ja też żyję w duchu w moim miejscu. Przyjdź, 

proszę, i odwiedź mnie też.” 

Ponieważ tak prosiła, dzisiaj rano tam poszliśmy. 

Nie ma znaczenia czy widzicie na własne oczy, czy nie. Prawda 

jest prawdą! Prawda nie zmienia się dla was zależnie od tego, czy 

widzicie, czy słyszycie, czy doświadczacie. Obojętnie ile będę wam 

wyjaśniał, nie będziecie w stanie nic z tego zaczerpnąć.  

Świat ograniczony miejscem, czasem i okolicznościami jest tylko kroplą w oceanie 

istnienia – małą bańką na morzu wieczności. Tak małe jest to fizyczne istnienie wszech-

świata. Skrajną głupotą i ignorancją byłoby wierzyć, że świat ten jest wszystkim, co 

istnieje, że nie ma nic za nim, przed nim, poza nim. Niemniej, jak mówiłem, o ile nie 

pojedziecie do Indii, czy Hindusi nie przyjadą do Włoch, nie będziecie wiedzieli, jaki jest 

ten drugi kraj. Jeśli pozostaniecie tam, gdzie jesteście teraz, rozglądniecie się wokół i 

kręcąc głową powiecie: „Nie, taki kraj nie istnieje,” jak inaczej można to nazwać, jeśli nie 

ignorancją? Albo ktoś musi przyjechać z Indii, skąd pochodzą ci mistrzowie, albo przyjść 

z innych wymiarów do tego, aby wam powiedzieć, że życie to coś więcej, niż myślicie. 

Wy też możecie tego doświadczyć dzięki pokucie i poświęceniu. Wiedzcie jednak, 

że ponad tym wszystkim istnieje niebo, które jest stanem czystości, stanem miłości i 

stanem współczucia. Tym jest niebo. Żyjąc na ziemi, można we własnym duchu żyć też w 

niebie.  

Wszyscy stoicie na ziemi błogosławionej życiami poświęcenia tak wielkich ludzi, 

którzy uświęcili ten skrawek ziemi, każdą cząstkę powietrza, każdą cząstkę wody, wszyt-

ko, co tutaj się znajduje. Dobrze wykorzystajcie tę sposobność, przybywszy do tego 

świętego miejsca, poznawszy życie tak świętej osoby i jej nauki. Jeśli dacie od siebie 

choćby ułamek tego i przyswoicie sobie te nauki, możecie uznać się za błogosławionych. 

Założyłem mały aśram tam z tyłu na wzgórzu nazwany Casa del Divino – praw-

dziwie boski! Poprosiłem Ampelio i wszystkich innych, którzy się w to zaangażowali, aby 

dopilnowali, by aśram ten był otwarty dla wszystkich ludzi, szczególnie młodych męż-

czyzn i kobiet, ponieważ to miejsce jest dla nich. Powinni przychodzić i angażować się w 

pozytywne działania i czerpać stąd inspirację. Powinni odwiedzać Asyż, św. Franciszka, 

św. Klarę, aby czerpać natchnienie, a gdy będą stąd odchodzić, niech wracają jako ludzie 

naładowani i przetransformowani.  

(Odnosząc się do gospodarzy, Ampelio i jego żony, Marileny Veledy) Mąż i żona, 

oraz kilkoro innych, w bardzo krótkim czasie przygotowali to miejsce. Jest to tylko począ-

tek. Z czasem to się rozwinie.  

Ampelio pytał o reguły i przepisy tego aśramu. Jedną regułą będzie to, że każdy, 

kto przyjeżdża do tego aśramu, przed powrotem do domu musi pójść po inspirację do św. 

Franciszka i św. Klary. Tej jednej reguły trzeba koniecznie przestrzegać. Pozostałe przepi-

sy są takie same jak wszędzie w innych naszych aśramach. 
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Kiedy przybędę tu następnym 

razem, będzie dostępnych więcej 

udogodnień i będziemy mogli spot-

kać się w aśramie. Tym razem nie 

można było przygotować wszystkie-

go, więc nie wszystkich można było 

zaprosić, ale być może w przyszłym 

roku wszystko będzie na miejscu. 

Będzie gotowa mała sala i wtedy 

wszyscy będziemy mogli tam się 

spotkać. 

(Do wszystkich) Czy odwiedziliście te miejsca kultu? Ci, którzy tego nie zrobili, mu-

szą tam pójść i zobaczyć. Jest to ważne! Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się na tej ziemi, 

w tym miejscu, gdyż dla aśramu, dla misji, nie ma lepszego początku. To z czasem prze-

mieni Włochy. 

Oni najpierw zapraszali mnie do Rzymu, aby obejrzeć wszystkie te wspaniałe bu-

dowle, ale nie zgodziłem się. Niemniej, kiedy powiedzieli mi: „Przybądź, Swami! 

Pojedziemy do Asyżu,” natychmiast byłem gotów na wizytę. W tym miejscu jest tak wiele 

czystości i duchowości, że już to samo przyciąga Boga. 

Gdy Kriszna przyjechał do Kaurawów z propozycją zawarcia pokoju między Pan-

dawami i Kaurawami, król Dhritarasztra zaprosił Go na nocleg do swojego pałacu. Jego 

pałac był wykonany ze złota, wysadzany kamieniami szlachetnymi i diamentami. Jednak 

Kriszna odmówił. Potem Durjodhana zapraszał Krisznę do siebie. Jego pałac też był 

wykonany ze złota, ale Kriszna również jemu grzecznie odmówił. Następnie zaproszenie 

złożył Bhiszma, który miał pałac ze srebra, ale Kriszna i jemu odmówił. Gdzie więc 

Kriszna poszedł? Zamieszkał w chacie Widury. Co tam jadł? Wieczorem jadł banany, gdyż 

Pan kocha prostotę i czystość. Gdzie jest czystość, tam jest boskość. Tutaj jest jedno z 

takich czystych miejsc. 

Nasza młodzież z Włoch, a także ci, którzy mogą przyłączyć się z sąsiednich krajów, 

musi przyjeżdżać tu co trzy miesiące. Zarezerwujcie sobie czas, pieniądze i wolne dni na 

odwiedziny Asyżu. Podczas pobytu postarajcie się pomóc w ogrodach na terenie aśramu 

lub w innych miejscach, uczestniczcie w warsztatach i dyskusjach i wracajcie zainspirowa-

ni, by kontynuować sewę tam, gdzie mieszkacie. 

Ampelio zgodził się zapewnić każdemu dobre wyżywienie, więc z tym nie będzie 

żadnego problemu. Obiecał mi też, że szybko ukończy realizowane projekty, tak że 

niektórzy z was będą mogli zamieszkać w tym aśramie. Ale jeśli przyjedzie wielu z was, 

wtedy niektórzy będą musieli mieszkać na zewnątrz do czasu, aż prace zostaną zakończone. 

Bardzo się cieszę, że podczas tej wizyty rozpoczęły się prace. W czasie przyszłych 

wizyt będzie tylko lepiej. Gdy będziecie tu przyjeżdżać, musicie traktować to miejsce nie 

jako wasz fizyczny dom, ale wasz boski dom i odwiedzać swojego boskiego Ojca i Matkę. 

Ponieważ jesteście boskimi braćmi i siostrami, to miejsce zostało nazwane Casa del 
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Divino, czyli Dom Boskości. Oznacza to, że wszystko powinno być wykonywane w 

sposób boski i przypominać wam, że gdy wstępujecie do tego aśramu, musicie pamiętać, 

że wszyscy spotykacie się jako wieczne boskie Dusze, a nie znane wam fizyczne ciała. 

I podobnie, gdy będziecie opuszczać ten aśram, musi być w was mocniej osadzona 

prawda, że jesteście boscy. 

Czy cała młodzież teraz wraca? 

Młodzież: Jutro. 

Swami: Jutro pojedźcie do aśramu. Obejrzyjcie i wracajcie. A co z wielbicielami? Czy oni 

też mogą odwiedzić aśram? 

Tłumacz: Tak, oczywiście. 

Swami: Wielbiciele, którzy mają jak dojechać, mogą też tam się udać. 

Tłumacz: Mogą jechać za autokarem. 

Swami: Jutro nie będzie jedzenia! (Śmiech) 

Niemniej aśram możecie odwiedzać. Gdy wszystkie udogodnienia będą gotowe, 

także jedzenie będzie tam przygotowywane. 

(Odnosząc się do żony Ampelio) Ona też mieszkała tu przez półtora miesiąca. Cho-

ciaż miała problemy z nerkami, nie przejęła się tym i cały czas, dzień i noc, pracowała nad 

przygotowaniem tego miejsca. (Oklaski) 

Dwa miesiące temu napisała do mnie: 

Swami, jestem gotowa porzucić to ciało. Myślę, że nadszedł mój czas.  

Powiedziałem jej: „Nie! Masz pracę do wykonania; nie możesz tak odejść.”  
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 Jest więc tutaj i będzie wykonywać pracę. 

 (Odnosząc się do gospodarzy) Oni wielo-

krotnie podróżowali na duże odległości samolo-

tami lub statkami. Inni mówili im: „Ciągłe latanie 

po całej ziemi to wielkie ryzyko.” 

Ja ich zapewniłem: „Nie martwcie się; do-

póki jesteście użyteczni w mojej misji, nic się wam 

nie stanie.” Z chwilą, gdy staniecie się bezużytecz-

ni, nie będę mógł tego zagwarantować! (Śmiech) 

Zatem bądźcie użyteczni dla Boga, a On zadba o was. (Oklaski) 

Bądźcie użyteczni dla Boga, a wasze życie zostanie prawdziwie wykorzystane, gdyż 

jedynym i prawdziwym celem życia jest służba Bogu. 

(Odnosząc się do tłumacza) On recytował modlitwę św. Franciszka wypowiadaną 

bezpośrednio przed wystąpieniami. Św. Franciszek powiedział: „Dziękuję Ci, Panie, za 

podsunięcie mi myśli o takim życiu.” 

Jak widzicie, on był wdzięczny Bogu, za inspirację do życia w ten sposób. Nie uża-

lał się: „Panie! Wprowadziłeś mnie na tę ścieżkę, ale nie dałeś mi domu, samochodu, żony, 

dzieci ani bogactwa.” 

Nie prosił o nic. Cieszył się i mówił: „Boże, dziękuję Ci. Zainspirowałeś mnie do 

życia w służbie Tobie, co samo w sobie jest wielkim darem i błogosławieństwem.” 

Zatem z Asyżu powinniście wywieźć ten rodzaj wdzięczności Bogu za obdarzenie 

takim życiem, za naukę jak właściwie wieść życie, za danie celu życia, którym jest służe-

nie Jemu i bycie Jego instrumentem. 

Ostatnio recytowano taką modlitwę: 
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U CZYŃ MNIE INSTRUMENTEM. 

GDZIE JEST NIENAWIŚĆ, NIECH ZASIEWAM MIŁOŚĆ; 

GDZIE SIĘ RANI, SIEJĘ WYBACZANIE; 

GDZIE SĄ WĄTPLIWOŚCI, SIEJĘ WIARĘ. 

MUSZĘ KOCHAĆ BARDIEJ NIŻ BYĆ KOCHANYM. 

MUSZĘ ROZUMIEĆ WIĘCEJ NIŻ BYĆ ROZUMIANY PRZEZ INNYCH. 

NA KOŃCU NIE MOGĘ OBAWIAĆ SIĘ ŚWMIERCI, 

GDYŻ TYLKO PRZEZ ŚMIERĆ RODZIMY SIĘ W NIESKOŃCZONOŚCI. 
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Wczoraj pewien młody człowiek pytał: „Swami, Jak mamy stać się nieustraszeni? 

Mówisz o nieustraszoności, ale jak mamy to wcielać w życie?” 

Odpowiedziałem: „Jeśli będziesz do czegokolwiek przywiązany, będziesz bał się,” 

co w ostatecznym rozrachunku znaczy, że jeśli jesteście przywiązani do własnego życia, 

będziecie mieli obawy. Ale jeśli będziecie przywiązani tylko do Boga i niczego innego, 

będziecie nieustraszeni! 

Pomyślcie o świętym Franciszku, który nie wiedział, czy będzie miał kolejny posi-

łek, gdzie się schroni, kto o niego zadba, gdy zachoruje, ani czy w ogóle ktokolwiek się 

nim przejmuje. Mówił natomiast do siebie: „Bóg istnieje, Bóg istnieje, Bóg istnieje.” Ten 

rodzaj nieustraszoności dzięki wierze i przywiązaniu do Boga może uczynić was boskimi.  

(Odnosząc się do siostry Giovanny) Ustanowiłem ją zarówno przewodniczką wycie-

czek, jak i duchowym przewodnikiem na Asyż. Każdorazowo, gdy przyjadą młodzi ludzie, 

ona oprowadzi ich po Asyżu, a także zabierze na wewnętrzną duchową wycieczkę. Zaw-

sze, gdy będziecie mieli taką możliwość, starajcie się służyć. 

Bardzo szczęśliwy. Na dzisiaj wystarczy. Jeśli to strawicie, będzie dobrze! (Oklaski) 
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„BĄDŹ UŻYTECZNY DLA BOGA, A TWOJE ŻYCIE ZOSTANIE 

PRAWDZIWIE WYKORZYSTANE, GDYŻ JEDYNYM 

I PRAWDZIWYM CELEM ŻYCIA JEST SŁUŻBA BOGU” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Om Sai Ram 
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BIBLIOTEKA ONLINE I SUBSKRYPCJA NA BROSZURY 

Z ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY BHAGAWANA 
 

Boskie broszury opisujące zagraniczne podróże Bhagawana Baby są 

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

na otrzymywanie nowych broszur zaraz gdy staną się dostępne, prosimy 

odwiedzić stronę: https://www.saiprakashana.online 

 
NOTA REDAKCJI 

Poszukujemy profesjonalnych osób do transkrypcji zapisów audio, tłuma-

czy i korektorów dyskursów Bhagawana we wszystkich językach. Muszą oni 

podpisać kontrakt z Wydawcą, Sri Sathya Sai Premamruta Prakashana ®. Wię-

cej informacji można uzyskać pod adresem: bhagawanspeaks@gmail.com 

 
WYDAWNICTWO I DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK 

W sprawie publikacji – druku – dystrybucji prosimy pisać na adres: 

bhagawanspeaks@gmail.com 

http://www.saiprakashana.online/
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