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Wprowadzenie 
POŁUDNIOWA KALIFORNIA, USA 
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Po przybyciu do Południowej Kalifornii wczesnym ranem 27 czerwca 

osoby towarzyszące Swamiemu udały się do Encintas, na ostatni etap podróży 

po Ameryce Północnej w roku 2018. 

29 czerwca w Rancho Santa Fe (Kalifornia) odbył się satsang z niewielką 

grupą wielbicieli, którzy podróżowali ze Swamim po USA. 

Następnego dnia wieczorem zorganizowano otwarty satsang w Encintas 

(Kalifornia). Swami wygłosił na nim mocny, inspirujący dyskurs, nakazując 

swoim wielbicielom, aby pełniej angażowali się w Jego misję i ucieleśniali 

nauki Sai. 

Z rana 1 lipca asysta Swamiego opuściła Południową Kalifornię, kierując 

się do Indii i tym samym kończąc tę pamiętną boską wizytę w USA. 
 

OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM 



RANCHO SANTA FE, KALIFORNIA 

29 czerwca 2018 

Popołudniowy zamknięty satsang 

 

Boski dyskurs 
 

Ta woda płynie jak rzeka Jamuna; to drzewo, pod którym wszyscy siedzi-

my, jest jak wielkie drzewo pipal; wszystkie sari, które noszą kobiety, są jak 

owe kolorowe szaty gopik. Zatem Kriszna siedzi pod drzewem pipal w otocze-

niu balagopalów i gopik (młodych pasterzy i mleczarek). Oni okrywają Go 

własnymi ćunari (chustami), aby osłonić Go przed słońcem. Kriszna gra na 

flecie, a pozostali pogrążyli się w błogości; krowy, jeleń i pawie – wszystko 

zamarło. Jamuna też płynie wolno, aby móc się wsłuchiwać. Tak samo wygląda 

teraz całe to otoczenie. Wszystkie te barwne stroje przypominają gopiki, a 

drzewo, pod którym siedzimy, jest jak drzewo pipal. 

Rano On opiekował się krowami, pozwalając im paść się. Wieczorem, po 

posiłku, siadał z pasterzami pod drzewem, rozmawiając i bawiąc się z nimi. 

Potem grał na swoim flecie, a oni słuchali. W pewnej chwili wszyscy zaczynali

IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST  IN GOD WE TRUST 
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martwić się: „Och, powinniśmy już iść do domu. Wszystkie krowy poszły do 

lasu – nie będziemy mogli ich znaleźć. Co mamy robić?” Kriszna odpowiadał: 

„Poczekajcie tutaj.” Tymczasem gopiki przychodziły nad rzekę, by napełnić 

swoje naczynia na wieczór. Gdy one szły, Kriszna zaczynał grać na flecie, co 

sprowadzało wszystkie krowy z lasu z powrotem na miejsce. Chłopcy bardzo 

się tym cieszyli, gdyż nie musieli szukać krów po lesie. Gra na flecie sprowa-

dzała wszystkich do Niego. 

Gopiki jednak były zbijane z tropu, gdyż z chwilą, gdy Kriszna zaczynał 

grać, one zapominały o wszystkim innym i przychodziły, by usiąść przy Nim. 

W tym czasie ich teściowe i mężowie denerwowali się, mówiąc do siebie: 

„Gdzie ona poszła? Jeszcze nie wróciła. Na pewno Kriszna znów w lesie gra na 

flecie, sprawiając, że te dziewczyny tracą głowy, siadają przy Nim i zapominają 

o wszystkim innym.” 

Tak wyglądała sytuacja wieczorem w Brindawanie – Kriszna grał na swoim 

flecie, krowy wracały, dzieci siedziały wokół Niego, a gopiki zajmujące się swo-

imi codziennymi obowiązkami, zapominały o wszystkim, słuchając fletu Krisz-

ny. Gdy zaczynało się ściemniać, Kriszna przestawał grać i mówił: „Musimy już 

wracać do domów” i prowadził wszystkich do gokulam (wioski). Działo się tak 

codziennie. Kriszna w tym okresie nie uczył się. Dopiero później pojechał do 

Mathury i pobierał nauki. Potem na dalsze nauki został wysłany do aśramu 

Sandipaniego. Zanim jednak zaczął się uczyć, był zwykłym pasterzem krów, 

zasypiając i budząc się z krowami. Tylko tym się zajmował. To były piękne dni. 

OM ŚRI SATHYA SAI KRISZNAJA NAMAHA   OM ŚRI SATHYA SAI KRISZNAJA NAMAHA   OM ŚRI SATHYA SAI KRISZNAJA NAMAHA 
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(Do wielbiciela) Czy byłeś w Brindawanie? Dzisiaj nie jest taki sam – 

pełno tam świątyń i dróg. W tamtym czasie było tam bardzo niewiele i mała 

ścieżka przez las do rzeki. (Pokazując rękami) Jamuna płynęła w ten sposób, a 

jej barwa była ciemnoniebieska. Nazywano ją Kalindi, ponieważ jej kolor był 

taki sam jak Kriszny. 

Tak więc Kriszna codziennie siadał pod drzewem i grał na flecie w czasie, 

gdy wieczorem gopiki wracały znad rzeki. Stało się to w tej wiosce zwyczajem. 

Ponieważ ojciec Kriszny był główną osobą wioski, tradycja nakazywała, aby 

każdy chodził po ogień lamp do domu Kriszny. Gdy tam zapalił swoją lampę, 

wracał do domu i zapalał pozostałe lampy domostwa. 

Pewnego dnia, kiedy Kriszna wracał, przyszła tam nowa gopika. Ponieważ 

niedawno wyszła za mąż i przeniosła się do tej wioski, niewiele wiedziała o 

Krisznie, poza tym, że był uroczym małym chłopcem. On wrócił z lasu z 

wszystkimi innymi. Po powrocie przywiązał krowy i umył sobie twarz. 

Tego wieczora ta nowa dziewczyna przyszła do jego domu zapalić swoją 

lampę. Gdy to robiła, zobaczyła Krisznę i była tak zauroczona Jego wyglądem, 

że straciła głowę. W tym stanie zamiast włożyć w płomień knot swojej lampy, 

wsunęła w niego palec! Palec zaczął się przypalać, ale ona nie zdawała sobie z 

tego sprawy, gdyż pogrążywszy się w świadomości Kriszny, straciła świado-

mość ciała. Patrzyła na Krisznę, myśląc: „Jakże on jest piękny, jak uroczy!,” 

podczas gdy przypalała sobie palec. 

Przyszła Jaśoda, matka Kriszny, i spytała: „Co to za woń?” Wtedy zauwa-

żyła, że ta gopika włożyła palec do płomienia lampy. W tamtych czasach 

dziewczyny zwyczajowo wychodziły za mąż w wieku 12 lub 13 lat. Zwykle 

gdy taka młoda dziewczyna sparzyła się w palec, płakała i krzyczała, ale ta 

gopika zatraciła się w widoku Kriszny i zaniemówiła. Jaśoda odsunęła jej rękę 

od płomienia i spytała: „Co robisz, dziewczynko? Przypalasz sobie palec!” Ale 

ona, oczarowana widokiem Kriszny, nawet nie zdawała sobie z tego sprawy i 

cały czas patrzyła na Niego. 

Oto jak można zatracić się w świadomości Boga. Traci się wtedy świado-

mość ciała i pojawia się poczucie, że ciało i wy jesteście czymś różnym. Taki 

skutek wywoływał flet Kriszny, wywoływała obecność Kriszny. Ludzie tracili z 

widoku swoje zwierzęta i nie czuli, że o nich się ocierają. Wszyscy zewsząd 

przybiegali do Kriszny. Pawie tańczyły, a jelenie przychodziły, by paść się w 

pobliżu. Wszędzie, gdzie Kriszna szedł, wszyscy szli za Nim. Całe dzieciństwo 

Kriszny było bardzo piękną lilą (boską zabawą). Dzisiaj ludzie niewiele czytają 

o Krisznie, a tylko o Jego lilach z dzieciństwa. Mówi się, że samo przypomina-

nie sobie o pięknie i uroku młodego Kriszny oraz o tym, co On wtedy robił, w 

rodzaju gry na flecie i oczarowywania wieśniaków, stanowi wielką sadhanę 

(duchową praktykę). 
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Radha była dwa razy starsza od Kriszny. Była całkiem dorosła, podczas 

gdy Kriszna był jeszcze małym chłopcem. W tym czasie Radha była dla Krisz-

ny najdroższą osobą. Każdy biegał za Kriszną, ale Kriszna biegał za Radhą. Był 

z nią bardzo szczęśliwy i zawsze chciał być przy niej, jednak ona miała setki 

rzeczy do zrobienia – była zamężna i musiała opiekować się swoją rodziną. 

Żaliła się: „Kriszno! Przestań grać na swoim flecie. Przez ciebie codziennie 

jestem besztana przez teściową. Gdy grasz na flecie, zapominam o pracy i póź-

no wracam do domu, a teściowa za to mnie beszta.” Kriszna odpowiadał: „Do-

brze, ale zrób dla mnie jedno: gdy wszyscy zasną, przyjdź i odszukaj mnie.” 

Tak więc, gdy w jej domu wszyscy poszli spać, Radha wychodziła tylnymi 

drzwiami i szła nad Jamunę. Kriszna czekał pod drzewem w świetle księżyca. 

Wszystkie gopiki, którym ich rodziny nie pozwalały wychodzić za dnia, zbiera-

ły się w świetle księżyca nad Jamuną. Kriszna grał na flecie, a one tańczyły – 

nie dlatego, że chciały tańczyć, ale dlatego że zatracały się w tańcu do muzyki z 

fletu Kriszny i tak wyrażały radość i błogość. Stąd wzięło się pojęcie rasa lila. 

Wy także, gdy jeste-

ście bardzo szczęśliwi, 

tańczycie i tańczycie. Gdy 

więc gopiki spotykały się 

z Kriszną i słuchały Jego 

gry, zapominały się i za-

czynały tańczyć. I co się 

wtedy działo? Kriszna 

przejawiał się każdej go-

pice – stawał się wieloma 

Krisznami. Każda z nich 

myślała: „Kriszna jest tylko ze mną, a nie z żadną inną!” Wszystkie były pogrą-

żone w ekstazie przez całą noc, aż do świtu. Wtedy Kriszna kończył grać na 

flecie i mówił: „Pora, żebyście wróciły do swoich domów, gdyż wasze teściowe 

zbudzą się i będą was szukały.” Po takiej nocy gopiki nie były zmęczone, lecz 

tak pełne błogości, że gdy wracały do domu, były równie świeże jak ktoś, kto 

dopiero co przebudził się z głębokiego snu. Nie pamiętały, co działo się w 

nocy, tak jak gdyby były w transie. Gdy przychodziły do domu, wszystkim 

wydawało się, że jest całkiem normalnie, gdyż Kriszna sprawiał, że nic nie 

pamiętały. Każdego wieczora znów były przyciągane do Kriszny. W taki spo-

sób On bawił się z nimi w nocy i z rana. Takich lil Kriszny jest bardzo dużo. 
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Mówi się, że aż do dzisiaj nie ma wielbicieli Kriszny większych od gopik z 

Bridź (okolic Brindawanu), gdyż ich miłość była nadzwyczaj czysta – one 

niczego nie oczekiwały od Kriszny. Nie wzywały Go w przypadku problemów 

w pracy, z pieniędzmi lub w sprawach rodzinnych. Niczego nie oczekiwały; 

chciały tylko Jego, wszystko inne pozostawiając własnemu losowi. Chociaż 

miewały problemy, to się nie liczyło, jeśli mogły przebywać z Kriszną. Koń-

czyły gotowanie i sprzątanie, zamykały kuchnie, sprawdzały, czy cała rodzina 

śpi i szybko szły do Kriszny. 

Dzisiaj ludziom trudno jest zrozumieć 

miłość Kriszny do gopik i gopik do Kriszny, 

która była absolutnie czysta. Jedynym ich 

pragnieniem było przebywanie z Kriszną. Nie 

da się tego w zwykły sposób zrozumieć. 

Uczucie towarzyszące przebywaniu z Nim 

było czystą miłością – niezwykle rzadkim 

oddaniem Bogu, w którym nie oczekuje się 

niczego, lecz jest się po prostu szczęśliwym. 

Bóg nie chce od was niczego. Gopiki były 

takie same, niczego nie chcąc. Jest to wznios-

ły stan oddania. 

Narada powiedział, że ktoś, kto dochodzi do oddania, staje się tripto bha-

wati, czyli w pełni zadowolony. Taka osoba nie ma pragnień, niczego nie ocze-

kuje, o nic nie prosi i nie ma nic do zyskania czy stracenia, gdyż jest w pełni 

usatysfakcjonowana. Dalej Narada mówi, że osoba taka staje się motto bhawati, 

czyli zatopiona w świadomości, tak jak ktoś odurzony. Opisuje ją też jako 

siddho bhawati, czyli doskonałą, jak ktoś, kto osiągnął wszystko i nie ma nic do 

osiągnięcia, gdyż nie ma niczego poza tym, co już osiągnął. Wreszcie, ktoś taki, 

doświadczywszy oddania takiego jak gopale i gopiki, staje się amrito bhawati, 

czyli nieśmiertelny. W tej sytuacji nie ma już świadomości ciała. Dzięki tego 

rodzaju miłości osiąga nieśmiertelność. Tak powiedziano. 

Bhakti marga, ścieżka oddania, jest bardzo słodką ścieżką. Dźńana marga, 

czyli ścieżka mądrości, bywa bardzo złożona, gdyż umysł potrafi płatać figle. 

Wielu ludzi idących ścieżką mądrości osiąga siddhi, czyli jogiczne moce, i gubi 

się w nich, w obocznych atrakcjach, zapominając o tym, po co właściwie wstą-

pili na tę ścieżkę. Z tego powodu nie docierają do upragnionego celu. Istnieje 

też karma marga, ścieżka czynu, która wiąże się z pracą dla Boga i służeniem 

Bogu z ofiarowaniem wszystkiego Bogu. 
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Ścieżka miłości czy oddania jest łatwa. Bez oddania ani ci, którzy kroczą 

dźńana margą, ani ci, idący karma margą, nie dojdą do spełnienia. Bez bhakti 

(oddania, wielbienia) obie ścieżki są bezużyteczne. Wszystkimi ścieżkami trze-

ba iść z miłością, gdyż bez niej praca staje się ciężarem, a sadhana – daremną. 

Bez miłości sadhana staje się jałowa. Mówicie, że ofiarujecie swoją pracę 

Bogu, ale nie cieszycie się nią; mówicie, że chcecie medytować, ale medytowa-

nie nie zadowala was, gdyż w sercu nie ma miłości – stało się jałowe. 

Gopiki stale mówiły do Kriszny: „Prosimy, obdarz nas miłością. Niczego 

innego od Ciebie nie chcemy. Jest to coś, co tylko Ty możesz dać – nikt inny 

nie może tego zrobić. Na tym świecie z niewielkim wysiłkiem można osiągnąć 

wszystko inne. Jedyne, czego nie możemy zdobyć, to czysta miłość, którą tylko 

Ty możesz obdarzyć. Prosimy więc, daj nam miłość.” Tak mówiły. Niczego 

innego nie oczekiwały. Jakże piękny był ich związek z Kriszną! Nie było w nim 

żadnych oczekiwań czy pragnień. Był to najwyższy rodzaj oddania. Były one 

tylko dla Boga i niczego innego, nie robiąc nic dla Boga i nie mówiąc nic do 

Boga – nic nie robiąc. Takie było oddanie gopik. 

Gopiki nosiły kolorowe szaty i korzystały z nich, by osłaniać Krisznę przed 

palącym słońcem. Dwie z nich trzymały tak części szat, by promienie słoneczne 

na Niego nie padały. Nie chciały, by przeszkadzały Mu, gdy był pochłonięty 

graniem. Krowy stały w bezruchu, aby nie przeszkadzały Mu ich dzwonki. 

Wszystko było zatopione w świadomości Kriszny. Oto piękno boskiej miłości. 

Ilu z was widziało Krisznę? Wyobraźcie sobie, że możecie mieć wszystko, 

czego zapragniecie. Jeśli zapragniecie darśanu i sparśanu Kriszny, możecie je 

mieć. 

GOD BLESS AMERICA  GOD BLESS AMERICA  GOD BLESS AMERICA  GOD BLESS AMERICA  GOD BLESS AMERICA  
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Mira urodziła się wiele, wiele wieków później. Została wydana za króla, 

gdyż taka była tam tradycja. Aby uniknąć wojny między dwoma sąsiednimi kra-

jami, jeden król mówił: „Oddam rękę córki twojemu synowi, abyśmy nie musieli 

ze sobą walczyć.” W dawnej tradycji było zawieranie paktów o przyjaźni między 

sąsiadującymi krajami. Ale Mira powiedziała: „Ja już jestem poślubiona Krisz-

nie. Nie mogę poślubić króla.” Za mąż miała być wydana siostra Miry. 

W tym czasie te okolice Indii atakowali Mogołowie. Ponieważ było wiele 

ataków z ich strony, by się wzmocnić, wszystkie małe królestwa próbowały 

zawierać między sobą układy o przyjaźni. Jak tworzono te związki? Poprzez 

relacje rodzinne, takie jak oddawanie córek w królewskie rodziny, aby przede 

wszystkim kraje te nie walczyły między sobą. Wtedy też mogły razem brać 

udział w różnych wojnach. 

Brat Miry dał słowo jednemu z królów, mówiąc: „Oddam ci moją siostrę 

za żonę.” W tym samym czasie w innym królestwie ojciec Miry obiecał córkę 

innemu królowi. Tak się złożyło, że obaj królowie przybyli w tym samym cza-

sie, licząc na poślubienie siostry Miry. W tamtych czasach nie było telefonów, 

więc nie można było zadzwonić i po prostu powiedzieć: „Nie chcę wychodzić 

za mąż.” Gdy po zakończeniu negocjacji brat i ojciec Miry wrócili z sąsiednich 

królestw, każdy z nich chciał przekazać drugiemu dobrą wiadomość. Brat 

powiedział: „Załatwiłem ślub siostry w tym królestwie,” ale ojciec też powie-

dział: „Załatwiłem ślub córki w innym królestwie.” W tej sytuacji nie wiedzieli, 

co począć. 

Ślub siostry Miry został ustalony, ale co miała teraz zrobić? Popatrzcie 

tylko na jej poświęcenie! Powiedziała: „Jeśli wyjdę za mąż za jednego króla, 

drugi stanie się wrogiem.” Aby nie było walk o nią, zażyła truciznę. Takie było 

jej poświęcenie. Jeden z przybyłych królów wrócił do domu, mówiąc: „Trudno. 

Skoro córka odeszła, nie ma sensu walczyć. Wracam.” 

Drugi król jednak powiedział: „Jest to dla mnie zniewaga! Przyjechałem z 

tak daleka, aby się ożenić, a twojej córki nie ma. Jak mam wracać z pustymi 

rękami? Co powiem swoim ludziom?” 

Ojciec i brat zwrócili sie do Miry: „Teraz nie mamy innego wyboru, jak 

tylko oddać cię temu królowi.” 

Mira protestowała: „Jestem już poślubiona Krisznie.” Od dziecka kochała 

Krisznę i zawsze nosiła ze sobą Jego figurkę. 

Jej matka przekonała ją, mówiąc: „Tak, duszę poślubiłaś Krisznie, ale ciało 

ciągle tu jest. Chodzi o ślub ciała.” 

Mira odrzekła: „Dobrze, ale tylko po to, aby uratować honor rodziny.” W 

ten sposób została poślubiona i odjechała z królem sąsiedniego kraju, Raną. 
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Rana faktycznie był bardzo dobrym człowie-

kiem, chociaż ludzie mówili, że jest zły. Jednakże 

jego matka była niegodziwa i czuła się urażona, że 

Mira nie zwracała uwagi na swojego męża, a stale 

była zajęta śpiewaniem o chwale Kriszny i zapra-

szała różnych świętych, aby śpiewali z nią, co u 

królowej uważano za zły obyczaj. Teściowa i 

szwagierka czuły się urażone tym zachowaniem. 

Obie mówiły, że to, co robi Mira, jest niewłaściwe, 

gdyż będąc teraz mężatką, jest ich królową, więc 

powinna zachowywać się jak królowa. Nie podo-

bało się to im, więc różnorako próbowały ją zabić. 

Namówiły Ranę do zaakceptowania ich haniebnych planów. Najpierw pró-

bowali otruć Mirę. Gdy dali jej truciznę, ona powiedziała: „Przyjmuję to. Jeśli 

Kriszna chce tego, niech tak będzie.” Pomyślała o Krisznie i wypiła zatrute 

mleko, ale nic się nie stało. Wszyscy zebrani na dworze bardzo dziwili się, gdyż 

miała to być kara, a nic się nie stało. Jak to możliwe, że Mira nie umarła? Póź-

niej próbowali wszystkiego, aby pozbawić ją życia, włącznie z podłożeniem 

węża pod jej łóżko, ale nic nie skutkowało. W końcu teściowa i wszyscy inni 

podjęli decyzję. W tamtych czasach wyrzucenie kogoś z królestwa uznawano za 

równoważne zabiciu go. W taki sposób myślano. Powiedzieli jej więc: „Musisz 

opuścić to królestwo. Jesteś wygnana i nie możesz tu wrócić.” Mira odpowie-

działa: „Tym lepiej. Teraz mogę pójść do Kriszny i być przy Nim.” Oni 

zastrzegli dodatkowo: „Nic nie możesz zabrać z tego pałacu – żadnej biżuterii, 

żadnej służki – nic. Musisz odejść sama.” 

W tamtych czasach powrót zamężnej córki do ojca uznawano za rzecz gor-

szą od śmierci. Z powodu przestrzeganej tradycji Mira nie mogła więc wrócić 

do domu. Pomyślała: „Pójdę do Kriszny” i wyruszyła, niosąc w rękach tylko 

swoją figurkę Kriszny i ektarę, jednostrunowy instrument, który wydaje tylko 

jeden dźwięk. Opuściwszy Ranę i jego rodzinę, szła cały czas śpiewając dla 

Kriszny. 

Po drodze Mira spotkała wielu świętych i innych ludzi. Chciała pójść do 

Mathury i spotkać się z Kriszną. Przeszła całą drogę do Mathury i w końcu 

doszła do Brindawanu. Chciała widzieć się z Kriszną, ale tam Go nie było – 

były tylko posągi Jego i Radhy. Niemniej powiedziała: „Muszę tam pójść i spot-

kać się z Kriszną.” Poszła do Jego świątyni, ale kiedy przyszła, drzwi świątyni 

były zamknięte. Powiedziano jej: „Dzisiejszy darśan już się skończył. Musisz 

przyjść jutro.” Zrobiło się jej bardzo przykro. Myślała: „Przeszłam tak daleko i 

myślałam, że zobaczę Krisznę, ale nie mogę Go zobaczyć.” Potem uderzyła 

głową w drzwi, wołając Krisznę po imieniu. Gdy uderzyła głową w drzwi, 
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otwarło się jej trzecie oko. Ale wy nie bijcie głową w ścianę! (Śmiech) Bardzo 

tęskniąc za zobaczeniem Kriszny, nie odchodziła. Powiedziała: „Muszę mieć 

Twój darśan” i uderzyła głową w drzwi. Natychmiast doznała wizji Kriszny, 

który podszedł, objął ją i przyjął, gdy wydawała ostatnie tchnienie. 

Wszystkie kompozycje Miry o Krisznie powstały podczas jej długiej 

podróży z pałacu Rany do Brindawanu. Wtedy nie było pociągów, autobusów 

czy samochodów, więc trzeba było iść pieszo. Ona zatrzymywała się w różnych 

wioskach lub świątyniach. Ponieważ stale była zatopiona w świadomości 

Kriszny, nie dbała o ciało. Z czasem podupadła na zdrowiu. Zanim dotarła do 

Brindawanu przeszła wiele trudności, niedojadała i w końcu całkiem się 

rozchorowała. W takim stanie przeszła całą drogę, komponując olbrzymi zbiór 

bhadźanów o Krisznie. Podążały za nią setki ludzi. Gdy szła i śpiewała, przyłą-

czało się ich do jej pielgrzymki coraz więcej. Jedynym darśanem Kriszny, 

jakiego dostąpiła, była ta wizja przy świątyni na końcu wędrówki. 

W ubiegłym roku odwiedziliśmy tę świątynię. Nie jest to jakaś wielka 

świątynia, ani nie jest bogato przystrojona. Ma proste drzwi i kilka ozdób. Mira 

doszła tam, uderzyła głową w drzwi i otrzymała wspaniałą wizję Kriszny. 

Zauważcie, że Mira mogła równie dobrze zadomowić się jako dobra 

królowa i mieć wszelkie wygody, prestiż i szacunek. Mogła wieść dobre życie 

małżeńskie i robić to, co robi królowa, ale ona była tak przywiązana do Krisz-

ny, że nie mogła oddać się nikomu innemu. Powiedziała:  
 

 HARE RAMA HARE RAMA   RAMA RAMA HARE HARE   HARE KRISZNA HARE KRISZNA   KRISZNA KRISZNA HARE HARE 



— 15 —  

Rancho Santa Fe, Kalifornia, USA | 29 czerwca 2018 | BOSKI DYSKURS 

 

Mere toh giridhar gopal, dusra na koi; jaage sir mor mukuta mero path soi. 

(Dla mnie nie ma nikogo innego niż Kriszna, mój Pan, 

który w swojej koronie nosi pawie pióro.) 

Mira powiedziała do Rany: „Moim mężem jest Ten, który ma pawie pióro 

w swojej koronie.” 

To jemu oczywiście nie spodobało się; odrzekł: „Ja jestem twoim mężem.” 

Ona jednak upierała się: „Nie, tylko Ten, który ma pawie pióro w koronie 

jest moim mężem – nie ty.” Wykazała przy tym wielką odwagę. Ostatecznie lu-

dzie zrozumieli, że ona była święta i nie można jej dotknąć. Wtedy postanowili: 

„Próbowaliśmy ją zabić, a jej nic się nie stało. Lepiej zostawmy ją. Wyrzucimy 

ją z królestwa, co jest równoważne śmierci.” W ten sposób została wygnana. 

Tak piękni i chwalebni bywają wielbiciele Pana. Takim był też św. Franci-

szek z Asyżu. Mówiono o nich „szaleni wielbiciele.” Gdyby naszło was takie 

oddanie, wy też oszalelibyście – matto bhawati, co znaczy oszalały na punkcie 

Boga. Takim szaleńcem był też Ramakryszna Paramahansa. Bywał w różnych 

miejscach, nie mając pojęcia, co je czy gdzie śpi. Ktoś zawsze nad nim czuwał, 

gdyż wiele razy tracił świadomość i wpadał w stan ekstazy. Ludzie gromadzili 

się przy nim, aby doświadczać energii Ramakryszny. 

Jeśli chcecie gdzieś pojechać, nie jedźcie do Mathury czy Brindawanu – 

jedźcie do Misji Ramakryszny, do Świątyni Kali, gdzie Ramakryszna mieszkał. 

(Do wielbiciela) Czy organizujesz wycieczkę? 

WIELBICIEL: Tak, Swami. 

SWAMI: Pojedziemy. Zobaczymy się tam z tym Swamidźim, gdyż został po-

informowany, że przybędziemy. Pójdziemy do mathy (zakonu) ustanowionego 

przez Swamiego Wiwekanandę po śmierci Ramakryszny Paramahansy, która 

nastąpiła w bardzo złym jego stanie, w obecności raka gardła. Każdy mówił: 

„Ramakryszna, dla Matki jesteś bardzo drogi. Dlaczego nie poprosisz Jej o 

uzdrowienie gardła, abyś mógł jeść? Wyglądasz jak szkielet.” Schudł, ponieważ 

nie mógł jeść. Wszyscy nalegali: „Prosimy, idź i powiedz Matce, że nie możesz 

znieść takiego bólu. Prosimy, powiedz Jej o tym.” On cały czas zwykł spotykać 

się i rozmawiać z Matką Kali w taki sam sposób, jak przychodzi Swami. Pod 

naciskiem ze wszystkich stron w końcu poprosił Matkę Kali o uzdrowienie gardła. 

Gdy Matka przyszła, spytała: „Co się dzieje? Dlaczego mnie wezwałeś?” 

On odpowiedział: „Wszystkie dzieci płaczą i mówią, że powinnaś uzdro-

wić mi gardło, abym mógł jeść.” 

Ona jednak stwierdziła: „Ja jem przez tysiące ust. Nic się nie zmieni, jeśli 

będę jadła także przez twoje usta. Nie przejmuj się tym.” 
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Wtedy Ramakryszna natychmiast pogrążył się w samadhi. Prawda jest ta-

ka, że Ona je przez każde usta. 

Ja dewi sarwa bhuteshu kszuda rupena sansthita 

namastasjaj namastasjaj namo namah. 

(Boskiej Matce, która jest obecna we wszystkich istotach jako głód,  

składam pozdrowienia i pokłony.)  

Ona je przez wszystkie usta. 

Dlatego też Ramakryszna powiedział: 

„Nie ma znaczenia, że Ona nie je przez 

moje usta” i wkrótce potem porzucił ciało. 

Kiedyś Ramakryszna wezwał Swa-

miego Wiwekanandę. Wokół niego sie-

działo jedenastu uczniów, do których 

przemawiał. Wszystkim dał szaty w kolo-

rze ochry. Byli to młodzi chłopcy w wieku 

16-18 lat. Wśród nich byli inżynierowie, 

prawnicy i uczniowie. Pochodzili z dob-

rych rodzin, ale zawsze zbierali się przy 

Ramakrysznie Paramahansie, gdyż byli do 

niego przyciągani. Wszystkich wezwał, 

aby dać im te szaty. Potem bez słowa za-

mknął oczy. Wiwekananda zrozumiał, co 

to znaczy – Ramakryszna chciał, aby 

wszyscy wstąpili na ścieżkę sannjasy i 

głosili światu przesłanie Boga. 

Pierwsze lata misji Ramakryszny były bardzo, bardzo trudne. Opór przy-

chodził przede wszystkim ze strony ich własnych rodziców i osób najbliższych 

tym chłopcom, którzy wstąpili na ścieżkę duchową. To był ogromy opór. Ci, 

którzy dotąd ofiarowali pożywienie i inne rzeczy dla bogini Kali w imieniu 

Ramakryszny, przestali to robić, mówiąc: „Ci chłopcy poszaleli. Wstępując na 

tę ścieżkę, chcą zostać samym Ramakryszną.” W rozmaity sposób robili z nich 

pośmiewisko. Chłopcy mieszkali razem. Wtedy na scenę wkroczył Wiweka-

nanda. Powiedział do chłopców: „Musicie robić to w imieniu Ramakryszny.” 

Swami Wiwekananda najpierw powiedział do nich: „Pójdźmy w różnych 

kierunkach. Osobiście dowiemy się jak tam jest. Chodźcie po całym kraju i do-

wiedzcie się wszystkiego w sprawie misji Ramakryszny i tego, jak można ją 

rozpropagować.” Sam Wiwekananda obszedł cały kraj. W końcu wyjechał do 

Ameryki. 
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Przyjechał do Ameryki dzięki łasce Ramakryszny, gdyż Ramakryszna ukazał 

się mu, mówiąc: „Musisz tam głosić moje przesłanie.” Płynął statkiem przez trzy 

miesiące w części towarowej, nawet nie w klasie pasażerskiej. Przebywał na 

samym dnie statku, obok robotników i obsługi. Nie było tam żadnych udogodnień 

– w ogóle niczego. Miał ze sobą tylko małą walizkę z podstawową odzieżą i 

dwoma książkami. To wszystko, co posiadał. Gdy w Ameryce wysiadł ze statku, 

ktoś ukradł mu walizkę, więc nie miał już nawet tych ubrań i książek. Modlił się 

do Ramakryszny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Misja ta zaczęła się, gdy został przywitany przez obcą kobietę, która stała 

się jego pierwszą uczennicą. Później przemawiał w Parlamencie Religii Świata 

i całkiem zmienił myślenie o duchowości. Ożywił misję Ramakryszny. 

Każda misja zaczynała się od wielbicieli, którzy pokonywali ogromne 

trudności, ale nie zważali na nie, gdyż tak byli pogrążeni w świadomości Boga, 

że ich problemy zdawały się nieznaczące, a nawet nie jawiły się jako kłopoty. 

Dzisiaj jest o wiele łatwiej. Możecie polecieć do Ameryki i wrócić w ciągu jed-

nego dnia. Nie ma potrzeby podróżowania statkiem przez trzy miesiące, ale wte-

dy musieli mieć dość odwagi, aby podjąć się takich trudów. Była to ich misja. 

W obecnych czasach misja Ramakryszny rozlała się na wszystkie części 

świata, do każdego zakątka, ale dotknął ich jeden kryzys: ludzki kryzys. Nie 

OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM 

OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM 

Swami Wiwekananda w Parlamencie Religii Świata, Chicago, 1893 
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jest to kryzys finansowy, ani kryzys liczby uczestników misji, ani nawet nie są 

to problemy ze wsparciem lokalnych rządów. Największym ich problemem jest 

to, że nie ma nikogo z następnego pokolenia, nie ma młodszych mnichów, któ-

rzy podążyliby tą ścieżką i dalej rozwijali tę misję. Dostrzegają oni, że wszyscy 

się starzeją, co stanowi wielkie ryzyko dla ich misji. Właśnie tym martwi się 

tamten Swamidźi. Wie, że nie przychodzą nowi mnisi i trzeba radzić sobie ze 

starzejącymi się mnichami, którzy wcześniej czy później odejdą. To go trapi. 

Zastanawia się: 

„Dla przyszłości w sercach młodych ludzi musimy wzbudzić entuzjazm, odwa-

gę i poświęcenie. Każdy rolnik po żniwach zachowuje najlepsze nasiona, aby póź-

niej je zasiać i uzyskać nowe plony. Podobnie, niektórzy ludzie pracujący w tej 

misji, będą musieli stać się mnichami. Jeśli wszyscy będą chcieli pomagać tylko z 

zewnątrz, to nie zadziała. Niektórzy muszą włączyć się i pracować od środka, być 

jak nasiona przeznaczone nie na konsumpcję, ale zachowane i wysiane z powrotem 

w glebę, aby wydały następne plony.” 

Dlatego Swamidźi teraz uczy młodych ludzi, aby przynajmniej kilku chłopców 

i dziewcząt wprowadzić na tę ścieżkę i włączyć do misji. Tylko wtedy świat zostanie 

uratowany. 

Duchowość nie jest opcją do wyboru – dla każdego jest to konieczność. Muszą 

znaleźć się tacy, którzy podejmą życie dedykowane służbie wszystkim innym. Jeśli 

wszyscy będą myśleli tylko o sobie, świata nie da się uratować. Muszą znaleźć się 

ludzie, którzy stawiają innych przed sobą. Mamy teraz nową misja. Każdy kraj 

potrzebuje takich ludzi. Nigdy nie jest na to za późno. Możecie to zrobić w każdej 

chwili – nawet teraz. Z wiekiem będzie coraz mniej okazji. Niemniej, w jakiejkol-

wiek sytuacji się znajdujecie, niewątpliwie macie możliwość zrobić coś dla ratowa-

nia świata. 

Jest to jedyne rozwiązanie. Nanjah pantha ajanaja wid-

jate (nie ma innej drogi) – nie ma innej ścieżki niż ścieżka 

poświęcenia i duchowości. Żadna inna ścieżka nie uratuje 

świata przed kryzysem. Jeśli nie nastąpi to teraz, nigdy już 

nie nastąpi; jeśli teraz nie będzie powodzenia, nie będzie 

nadziei na przyszłość. Ta misja musi się powieść – nie ma 

wyboru! Niepowodzenie nie jest żadnym wyborem, ani 

opcją. Musimy odnieść sukces. Jeśli potrzeba większego poświęcenia, więcej 

trzeba poświęcić. Taka jest prawda. Jeśli przy danym poświęceniu, przy danym 

wysiłku nie ma powodzenia, znaczy to, że musicie zwiększyć swoje poświęce-

nie i wysiłki tak, aby powiodło się. Nie ma wyboru, nie ma wycofywania się, 

nie ma odchodzenia, tylko marsz do przodu. 
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Gdy byłem w Grecji, wielbiciele mówili o wojnie, która wydarzyła się 

dawno temu. Pewien król spalił wszystkie łodzie swoich żołnierzy. Powiedział 

do nich: „Musimy zwyciężyć! Nie ma powrotu. Nie będziecie mogli się wyco-

fać.” Stwierdził, że gdyby wrócili, byłby wstyd, więc lepiej żeby wszyscy zgi-

nęli. Dlatego spalił wszystkie łodzie i zostawił swoich ludzi na brzegu, mówiąc: 

„Będziecie walczyć i zwyciężycie albo umrzecie.” Nie ma odwrotu ani uciecz-

ki. To samo dotyczy też was: nie ma odwrotu. Albo pójdziecie naprzód, albo 

zginiecie – nie wrócicie z niczym. 

Codziennie ginie bardzo wiele owadów, nieprawdaż? Nie powinniście być 

im podobni. Nie możecie być jak stworzenia, które po prostu istnieją. Powinni-

ście wieść chwalebne życie, aby długo po waszym odejściu świat pamiętał o 

was za dobro, którego dokonaliście. Tak powinniśmy postępować, taki powin-

niśmy zostawić spadek. 

Robi się zimno. Dawniej zabierałem wszystkich nad rzekę Ćitrawati. Wtedy 

Ćitrawati była jeszcze wielka i szeroka. Obecnie skurczyła się i jest wąska, ale 

wtedy była bardzo szeroka. Zwykłem zabierać tam ludzi około czwartej godzi-

ny po południu i wracać z nimi po siódmej. Oni siedzieli przez trzy albo cztery 

godziny, słuchając moich wystąpień i doświadczając wielu lil (boskich gier). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

W tamtym czasie istniało tylko Pata Mandiram (Stary Mandir). Później 

wybudowano w tym miejscu świątynię i Prasanthi Mandir. Po tym przestałem 

chodzić nad Ćitrawati. Prasanthi Nilayam zbudowano w 1950 r. Przedtem, 

ONE NATION UNDER GOD  ONE NATION UNDER GOD  ONE NATION UNDER GOD  ONE NATION UNDER GOD  

GOD SHED HIS GRACE ON THEE   GOD SHED HIS GRACE ON THEE   GOD SHED HIS GRACE ON THEE 
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przez 14-15 lat zabierałem wszystkich nad rzekę. Była to Swamiego lila z Brin-

dawanu. Były lile i mahimy (boskie gry i moce jogiczne). Pierwsze 16 lat cha-

rakteryzowały same lile, a następne 16 lat – mahimy. 

Potem przyszła upadeśa (nauczanie). Swami zaczął przekazywać swoje myśli 

i nauki wszystkim ludziom w okolicy, jeżdżąc z wioski do wioski, gdyż inaczej 

nikt nie wiedziałby, że w Puttaparthi jest Sai Baba. Dzisiaj wiecie, gdyż jest tele-

wizja i internet. Wtedy musiałem chodzić z wioski do wioski, spotykać się z 

ludźmi i rozmawiać z nimi. Dzięki temu ludzie stawali się wyznawcami Swamie-

go. Z czasem, bardzo powoli, zacząłem misję edukacji, a potem misję zdrowia. 

Ostatecznie, dzisiaj przyszedłem z misją sanatana dharmy. Czym jest sanata-

na dharma? Nie oznacza dharmy hinduskiej czy chrześcijańskiej. Sanatana znaczy 

„odwieczna, prehistoryczna.” Czym jest ta odwieczna dharma? Jest to trwanie 

wszystkich w stanie urzeczywistnionej jaźni, uświadomienie sobie, że wszystko 

jest boskie. Atma nie ma związków, nie ma atrybutów czy cech, więc żadnej zwy-

kłej dharmy nie można z nią wiązać. Samorealizacja jest sanatana dharmą. Jaźń 

nie ma atrybutów – nie można nazywać jej hinduską, chrześcijańską ani muzuł-

mańską. Ciało ma wiele atrybutów, ale jaźń ich nie ma. Sanatana dharma wykra-

cza poza wszystkie dharmy – jest to dharma atmy, co znaczy urzeczywistnienie 

jedności egzystencji, tego, że jesteście boscy i boscy są wszyscy inni. 

To, co Swami obecnie robi, jest właśnie ustanawianiem sanatana dharmy. 

Niosę ludziom ponowne rozumienie tej dharmy. Ludzie myślą, że Wedy to hindu-

ska dharma. Nie, Wedy to sanatana dharma. Hinduska dharma przyszła długo po 

Wedach. Urzeczywistnienie sanatana dharmy prowadziło do wszystkich tych 

doświadczeń riszich (mędrców), które zostały przez nich wypowiedziane w postaci 

Wed. Pierwotnie Wedy były częścią sanatana dharmy. Kultura wedyjska była kul-

turą sanatana. Dharma hinduska przyszła później. Pojawiły się rytuały i potem 

wszystko to zostało przypisane dharmie hinduskiej. Ale rytuały nie były Wedami – 

Wedy były duchową ich częścią. Rytuały, które odprawiano później, określały, jak 

należy robić pewne rzeczy. Gdy niektórzy ludzie robili pewne rzeczy w określony 

sposób, musieli je jakoś nazwać. Stąd niektórzy zaczęli nazywać to dharmą „hin-

duską.” Wedy i sanatana dharma są znacznie starsze – w istocie są prehistoryczne. 

Ta część misji Swamiego dotyczy właśnie tej dharmy – doprowadzenia do tego, że 

każdy człowiek urzeczywistni swoją jaźń. Tylko wtedy przyjdzie rozwiązanie 

wszystkich problemów. 

Możecie podjąć dowolną ścieżkę i dojść do urzeczywistnienia prawdziwej 

jaźni. Ktoś może być chrześcijaninem i to osiągnąć, chociaż trudne może być unik-

nięcie zagubienia się po drodze w obecności rozmaitych czynników rozpraszają-

cych, jakie zawiera ta dharma czy religia. To samo dotyczy hinduizmu, islamu czy 

innej dharmy. Ostatecznie istnieje tylko jedność, którą jest sanatana dharma. Jest 

to obecna misja Swamiego – moja najważniejsza misja. 
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W ciągu następnych 50-60 

lat zobaczycie wiele zmian, kie-

dy ludzie coraz częściej będą 

stronić od rytuałów, kierując się 

tylko ku najwyższemu celowi, 

czyli urzeczywistnieniu jedności. 

Nowe pokolenie przechodzi całą 

tę zmianę. Z czasem stanie się to 

rzeczywistością przyszłości  

Prema Sai jest ostatnią inkarnacją Sai. 

Wyobraźcie sobie, że biegniecie w sztafecie trzy rundy: pierwsza runda 

została ukończona, druga odbywa się, ale do zakończenia trzeciej rundy 

potrzebna jest trzecia osoba. Tą osobą jest Prema Sai, który poprowadzi tę misję 

na ostatnim etapie wyścigu z główną pracą ustanowienia sanatana dharmy – nie 

szpitali czy szkół. Tym zajmuję się ja – to moja praca, którą skończę. On po-

biegnie na ostatnim odcinku ku zakończeniu całej misji ustanawiania atma 

dharmy na całym świecie na tym końcowym etapie potrójnego awatarostwa. 

Przyjdzie czas, kiedy świat przyjmie lepsze myślenie i mówienie. Wtedy 

wszystko się zmieni. Dlatego bardzo zależy mi, aby zmieniło się myślenie 

amerykańskie, gdyż ta zmiana wpłynie na myślenie wszystkich innych krajów 

całego świata. 

Te centra – w Bostonie, Los Gatos i Missisipi – trzeba zacząć rozwijać w 

społecznie małej skali. Z czasem urośnie to do duchowego stylu życia. Wszyst-

kie inne takie grupy, które stwarzano w USA, zaczynały od duchowości i potem 

próbowały wejść w obszary społeczne, aby pomagać ludziom. Moje podejście 

jest inne – najpierw należy rozwiązywać problemy ludzi, wykonywanie tego, co 

jest dla nich ważne, a potem powoli wprowadzać ich w duchowość i wznosić. 

(Odnosząc się do oświetlenia miejsca spotkania) Zainstalowaliście bardzo 

ładne lampy. Wszystkie żarówki są różne, ale prąd jest ten sam, tak jak wszyst-

kie istoty są różne, podczas gdy Bóg jest jeden. Jest w tym przesłanie. Z jedną 

żarówką, niewiele macie, ale wiele żarówek razem tworzy piękno. Całe stwo-

rzenie razem jest piękne! 

Która godzina? 

WIELBICIEL: 20:05  

SWAMI: Słońce tutaj zachodzi bardzo późno. W Indiach słońce wschodzi o 6 

rano i zachodzi o 6 po południu, co jest bardzo dobre. Na wszystko jest tam 

właściwy czas. Gdy słońce zachodzi o 21, ludzie nie mogą wrócić do stanu 

spokoju, gdyż światło nie pozwala umysłowi na uspokojenie się! 

OK, teraz odejdziemy. Był to miły dzień. 
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ENCINITAS, KALIFORNIA, USA 

30 czerwca 2018 

Otwarty satsang w Seaside Center for Spiritual Living 

Wyjątki z wystąpień Isaac Tigrett 

Istnieje sposób, w jaki możecie wznieść swoją świado-

mość, i jest on bardzo prosty: bądźcie współczujący. Gdy 

stajemy się starsi, jakże często po prostu przestajemy przej-

mować się wszystkimi innymi, poza sobą, swoją rodziną, 

własnym małym domem, małym pilotem, którym zamykamy 

drzwi garażu, i małym pieskiem. Przechodzimy obok ludzi 

na ulicy, nawet ich nie rozpoznając; nie patrzymy im w twarz. 

Mnie, który pochodzi z południa, z Delty Missisipi – stamtąd, dokąd On 

posyła mnie z powrotem – bardzo podoba się u was to, że każdy jest bardzo 

przyjacielski, każdy pozdrawia każdego słowami: „Cześć, jak się miewasz? 

Miło cię widzieć!” Zupełnie obcy ludzie. To fantastyczne. 

Ten mały gest jest wyrazem współczucia – chociaż tylko uznaniem, że ktoś 

inny istnieje, odejściem od własnych spraw. Ciągle walczę z obsesją „ja.” Jest 

to chore, szalone i donikąd nie prowadzi – to ślepa uliczka. Ale wy teraz 

kroczycie właściwą ścieżką. 

Współczucie jest tą cudowną rzeczą, przy której wychodzicie dosłownie na 

zewnątrz. Przełamujecie konwenanse, burzycie ściany, wbrew temu, co się od 

was oczekuje, otwieracie się na innych i wzruszacie kogoś. Wasze serce kieruje 

się do nich, gdyż czujecie cierpienie innych. Rozumiecie je i obdarzacie ich 

współczuciem; wtedy wasza świadomość podnosi się! 

Każdy akt współczucia, akt życzliwości, akt miłości i uznania zmienia 

wszystko! Jest to niesamowite – a sprawia to ta mała podróż maleńkimi kroka-

mi, które nie zostawiają śladów. 

Jeśli naprawdę kroczycie tą ścież-

ką, nigdy nie ma nudy – zawsze coś się 

dzieje. Bądźcie więc gotowi! Bądźcie 

gotowi oddać serce komuś, komu nie 

mieliście zamiaru go teraz dawać – 

komuś w domu, w pracy, na ulicy, 

sąsiadowi, krewnemu, komuś – komu-

kolwiek! Bądźcie na to gotowi! 
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Śri C. Sreenivas 

Życie jest ideą – jest to myśl i zbiorowe ciągłe myśli. Swami też jest ideą. 

Nie widzimy go fizycznie naszymi oczami, ale niewątpliwie mamy pojęcie, 

ideę o tym, czym Swami jest, kim On jest, czym może być i co dla nas znaczy. 

Życie i Swami są naprawdę ideami. 

Z drugiej strony życie jest podążaniem za ideałem, a Swami jest uosobie-

niem czy ucieleśnieniem idei. Każdy ma swoją definicję idei: mówimy o miłoś-

ci, na milion sposobów odczuwamy miłość, czujemy ją codziennie od rana do 

wieczora. Zaczyna się ona od idei, ale przynosi całość życia na ideał miłości, 

która jest w istocie celem życia. 

Zasięg ideału poszerza się. Robicie postępy poprzez pogłębianie wiary ku 

ideałowi, jakim Swami chce, byśmy byli. Czym jest ideał i czym jest idea? Jest 

nimi Swami. Swami jest myślą, tym, który pozwala na myślenie, który nadaje 

myślom przejawy i działania i czyni z nas pielgrzymów w tym cudzie, który 

nazywamy życiem, ku staniu się ideałem, jakim On jest. Jest to podróż życia. 

Najpiękniejsza rzecz nie jest wypowiadana ustami, ale tym, co czujemy, co 

przyciąga nas tutaj z bardzo wielu miejsc – tylko po to, by być tu w Jego obec-

ności. Jest to piękno, którym jest Swami. Książki, słowa, opisy czy elokwencja 

mogą oddać ją tylko w małym stopniu. To piękno jest wewnątrz was; nim jeste-

ście. Jesteście życiem, jesteście Swamim, jesteście ideą, jesteście ideałem i 

jesteście prawdą, dobrem i pięknem. Cieszcie się tym! 

 

OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM 
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Śri B.N. Narasimha Murthy 

Słuchając sanskryckich mantr recytowanych tutaj przez małe siostry Sai, 

przypomniałem sobie wielką osobowość, która 125 lat temu z podium takiego 

jak to po raz pierwszy na tej ziemi wyrecytowała zwrotkę z Bhagawad Gity. 

Dlaczego Swami Wiwekananda przyjechał akurat do Ameryki? Gdyby 

jego intencją był wyjazd na Zachód, bardzo blisko była Europa, a Anglia rzą-

dziła Indiami. Nie stało się to przez przypadek. Niemal 20 lat po śmierci jego 

mistrza, mistrz Ramakryszna Paramahansa ukazał się mu w subtelnej postaci i 

polecił wyjazd do Ameryki. Podróżował też po całej Europie, ale było to póź-

niej. Ameryka ma wielką rolę do odegrania w kształtowaniu losów wszystkich 

narodów, dlatego on najpierw przyjechał właśnie tu. 

Niedawno Bhagawan powiedział: „Ameryka jest tak potężna, że może 

uratować cały świat lub cały świat zniszczyć.” Między Indiami a Ameryką 

istnieje też związek dusza-dusza. Popatrzcie tylko na Amerykę George’a 

Washingtona, Abrahama Lincolna, Hamiltona, Jeffersona. Świat jest ideałem, 

Swami jest ideałem i życia tych przywódców były ideałami. Właśnie dlatego 

Swami ciągle przyjeżdża do Ameryki. Wartości takie jak miłość, współczucie, 

sprawiedliwość, prawość, równość, braterstwo czy wolność są wartościami 

chrześcijaństwa, hinduizmu, islamu i sanatana dharmy, która jest fundamentem 

wszystkich religii. 

Czym jest ta ścieżka? Prawda jest taka, że jesteście Bogiem oraz że wy i ja 

jesteśmy jednym. Nie musimy uciekać z domu – mamy pozostawać tam, gdzie 

jesteśmy i zmieniać nasz stosunek do życia. Dostrzegajmy boskość w każdym, 

darzmy każdego życzliwością i miłością i z zapałem służmy każdemu. 

OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM OM SAI RAM 
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Boski dyskurs 
 

 

Drogie ucieleśnienia miłości! 

W wielkiej modlitwie z kultury Indii uprasza się o szczęście wszystkich: 
 

Sarwe bhawantu sukhinah, sarwe santu niramaja, 

sarwe badrani paśjantu, ma kaśćit duhkham apnujat. 

 (Niech wszyscy będą szczęśliwi, niech wszyscy będą zdrowi, niech wszyscy 

widzą pomyślność, niech nikt nie cierpi.) 
 

Świat ma wszystko, co człowiek może sobie wyobrazić, a tymczasem są 

ludzie, którzy żyją w warunkach, których nie można sobie wyobrazić. Z jednej 

strony jest bogactwo, władza i wszelkiego rodzaju udogodnienia pozwalające 

na komfortowe i szczęśliwe życie. Z przeciwnej strony są ludzie, którzy nie 

otrzymują dwóch solidnych posiłków na dzień lub nie mają dostępu do opieki 

zdrowotnej, gdy chorują. Nie mogą pozwolić sobie na dobre wykształcenie, a w 

wielu przypadkach nawet na schronienie, dach nad głową. 

Ta modlitwa jest dzisiaj ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, gdyż 

świat ciągle jest dzielony na te dwie przeciwności: tych, którzy mają wszystko 

– o wiele więcej, niż potrzebują lub w ogóle będą potrzebowali – i tych, którzy 

nawet nie mogą zaspokoić swoich codziennych potrzeb. 

Co jest źródłem takiej biegunowości i dwoistości w tej samej ludzkiej 

rasie? To nic innego jak nieokiełznane samolubstwo i interes własny, które 

zajęły i zawładnęły sercami tych, których serca nie miękną ze współczucia, gdy 

widzą cierpienie i ból innych. Tigrett mówił o współczuciu, czyli w istocie o 

hridaji (sercu), która jest hrid+daja (serce jako siedlisko uczuć plus współczu-

cie) – serce, które współczuje. Nie jest to narząd w klatce piersiowej, który 

przyjmuje krew i rozsyła ją po ciele, ale pełne współczucia duchowe serce, sie-

dziba Boga. 

Współczucie to wielka cnota. Przytoczona wielka modlitwa wyemanowała 

z serc mędrców właśnie z tej cechy współczucia. Mędrcy ci myśleli: „Niech 
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wszyscy będą szczęśliwi, nie tylko ja, moja rodzina, moi bliscy lub ci, co są 

bezpośrednio związani z moim życiem. Nie tylko mój syn, moja córka, mój 

brat, siostra, żona czy mąż, ale niech każdy na tym świecie będzie zdrowy. 

Niech całego szczęścia i dobra w społeczeństwie i w życiu nie doświadczam 

tylko ja i moi najbliżsi, ale niech wszędzie każdy doznaje dobra i pomyślności i 

cały czas przeżywa radość; niech nigdzie nikt – przyjaciel czy wróg – nie do-

świadcza żadnego rodzaju cierpienia.” Jakże wzniosła, szlachetna i idealna dla 

każdego jest ta modlitwa, która wyraża pragnienie szczęścia wszystkich!  

Tę myśl trzeba dzisiaj na nowo zasiać w umysłach ludzi tego kraju. 

Właśnie w tym celu Swami ciągle tu przybywa, spędzając tutaj więcej dni niż w 

jakimkolwiek innym zagranicznym kraju. Chce On, aby ta myśl zapadła głębo-

ko w serce młodszych i starszych mieszkańców Ameryki. 

Narasimha Murthy informował was o kilku centrach, które powstają w 

Ameryce. Te amerykańskie centra, niczym latarnie morskie, których jest 

niewiele i są oddalone od siebie, ale kierują zbłąkane statki ku brzegom, będą 

kierowały ludzi z powrotem do brzegu ich boskich jaźni. Będą one uczyć, 

wspierać i szerzyć ten ideał: „Niech wszyscy będą szczęśliwi, niech wszyscy 

będą zdrowi, niech nikt nie doświadcza cierpienia, niech każdego spotyka 

dobro.” Nie mają służyć tylko modlitwie, przemowom i dyskusjom, ale mają 

pomagać ludziom działać i zrobić wszystko, co możliwe, aby zapewnić, że 

nastanie dzień, kiedy spełni się ta wielka modlitwa nie tylko na tej ziemi, ale na 

całym świecie. 

Tak jak Amerykanie myślą dzisiaj, tak samo świat będzie myślał jutro; co 

Amerykanie robią dzisiaj, to świat będzie robił jutro, co Amerykanie stworzą;  
 

 GOD BLESS AMERICA  GOD BLESS AMERICA  GOD BLESS AMERICA  GOD BLESS AMERICA  GOD BLESS AMERICA 
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dzisiaj, to świat otrzyma jutro. Dlatego jest niezwykle ważne, aby ten kraj miał 

kulturę miłości i służby. Gdy wy dacie przykład, wkrótce reszta świata pójdzie 

w wasze ślady. 

Nie jest to tylko mój apel, ale jest to moje polecenie 

kierowane do was wszystkich tutaj, jak również tych, którzy 

nie mogli tu być, chociaż szczerze kroczą tą ścieżką – musicie 

stać się jasnymi światłami wskazującymi wszystkim innym 

amerykańskim braciom i siostrom ścieżkę dobra, pomyślności 

i szczęścia. Jest to czas, kiedy musicie stanąć na wysokości 

zadania i nie odkładać go. Tu i teraz musicie zająć się prowa-

dzeniem świata ku złotej przyszłości, w której każdy będzie 

traktował każdego jak kogoś bliskiego, w której każdy będzie 

dzielił cierpienia i nieszczęścia innych jak własne i w której 

każdy będzie dzielił się swoją radością i szczęściem z innymi 

jak z najbliższymi. 

Mówi się: Udaraćaritanam tu wasudhajwa kutumbakam 

– dla osoby o otwartym umyśle cały świat jest rodziną. Tym-

czasem ludzie małostkowi i samolubni rozróżniają między 

„moje” a „twoje,” „nasze” a „ich.” Zatem potrzebą chwili jest 

to, byście rozwinęli otwarty umysł i dopilnowali, żeby nikt nie 

doświadczał cierpienia. 

Centrum bostońskie już zostało założone. Bardzo się cieszę, że już od 

pierwszego lipca oni zaczynają działalność służebną, taką jak dokarmianie 

bezdomnych. Z czasem centrum to zacznie organizować programy, warsztaty, 

seminaria, grupy dyskusyjne i wiele innych przedsięwzięć, dostosowując je do 

potrzeb różnych ludzi, od dzieci po ludzi starszych. Będą więc warsztaty szkol-

ne, wychowanie w wartościach ludzkich, warsztaty dla rodziców, warsztaty dla 

młodzieży, warsztaty zarządzania, działalność służebna i warsztaty duchowe. 

Każdy będzie mógł się czegoś nauczyć.  

Nasz „reporter wiadomości,” Narasimha Murthy, już mówił wam o drugim 

centrum w Los Gatos, które też już się buduje. W ciągu roku będzie otwarte i bę-

dzie prowadzić wszystkich ku ścieżce kochania wszystkich i służenia wszystkim. 

Wkrótce udam się do Missisipi, gdzie otworzymy trzecie centrum – 

medyczne – które będzie tam świadczyć usługi całkowicie bezpłatnie, z miło-

ścią i współczuciem jako podstawą. Gdy jakiś czas temu mówiłem niektórym 

ludziom, że otworzymy centrum bezpłatne dla każdego bez rozróżniania, nikt w 

to nie wierzył, gdyż byli to Amerykanie. Pytali: „Jak można robić to darmowo? 

Dlaczego nie mielibyśmy obciążać bogatych, a ubogim służyć bezpłatnie?” 

Mieli rozmaite pomysły. Jak miałem im wytłumaczyć, że wszystko to są kalku-

lacje, oceny i rozmaite plany ich umysłów, podczas gdy mottem serca jest 
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„wszyscy są nasi”? Jak serce miałoby rozróżniać bogatych od biednych, naszego 

od ich? Serce nie zna różnicy – zna wszystkich tylko jako jego własnych. Zatem to 

centrum medyczne także powinno działać z serca. Ono stopniowo rozwinie się z 

ogólnej kliniki do szpitala kardiologicznego – superspecjalistycznego dziecięcego 

szpitala kardiologicznego – dla mieszkańców Ameryki. 

Pomoc można uzyskać tylko od siebie lub samemu doprowadzić się do 

destrukcji. Dlatego od Amerykanów zależy, czy wzniosą współmieszkańców; 

inaczej mogą skończyć na szkodzeniu najbliższym. Naszą ścieżką jest pomaga-

nie, ścieżka służby i ścieżka miłości. Dlatego wy wszyscy wraz z innymi musi-

cie połączyć siły, aby tu w sercu Ameryki założyć to pierwsze centrum 

medyczne i szpital kardiologiczny dla tych, którzy potrzebują tych świadczeń, 

którzy znajdują się w skrajnej potrzebie takiej instytucji. Wszyscy musimy 

pracować dla tego wielkiego celu, tego wielkiego ideału. 

(Odnosząc się do Isaaca Tigretta) Wkrótce poślę tam mojego „Tygrysa”. 

Dopóki on nie założy tego centrum medycznego, nie może liczyć na zbawienie! 

(Mówiąc do Tigretta) Musisz to zrobić! Jest to 

twój życiowy cel i po to cię tu trzymałem. Musisz 

tam pojechać, rozmawiać z ludźmi, z rządem i z 

sympatykami. Powoli znajdziesz wielu ludzi, którzy 

przyłączą się do ciebie. Musisz udać się tam wcze-

śnie i zacząć rozmowy. Będzie ci towarzyszył Mura-

li, który jest tutaj. Najpierw znajdź małe miejsce i 

zacznij pracę medyczną. Przyślę lekarzy, pielęgniarki 

i pracowników paramedycznych – wszystko, co jest 

potrzebne. Stopniowo rozwiniemy je w Sathya Sai 

Sanjeevani Heart Hospital dla dzieci. Taki jak w In-

diach. Niech Amerykanie wiedzą, że jest to możliwe, 

ale będzie to możliwe tylko wtedy, gdy staną się 

nieco bardziej bezinteresowni, bardziej współczujący 

i wrażliwi na potrzeby i problemy swoich amerykań-

skich braci i sióstr. W ten sposób ich serca otworzą 

się i poszerzą. Poza tym w ten sposób dowiedzą się, że istnieje inny styl życia, że 

nie chodzi tylko o „mnie” i „ja.” Istnieje inny sposób na stanie się szczęśliwym – 

nie tylko konsumpcja, konsumpcja, konsumpcja, ale też dzielenie się, opieka, 

dawanie i służenie, przez które można znaleźć większe szczęście. 

Szczęście na tym świecie jest dzisiaj możliwe, ale nie może ono przyjść z 

tego świata. Musi przyjść z wnętrza, a nie z zewnątrz. Szczęście jest możliwe, 

gdy kochacie i służycie. Gdy kochacie, doświadczacie rodzaju szczęścia, które 

nie przychodzi i odchodzi, a tylko przychodzi i wzrasta. Tego muszą zasmako-

wać i osobiście stwierdzić, że jest to rzeczywiste, prawdziwe i możliwe. Zatem
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centrum to będzie działać na rzecz pokazania wszystkim Amerykanom faktu, 

prawdy, że można pomagać sobie nawzajem i doświadczać radości, za którą oni 

uganiają się codziennie, szukając w płytkich rzeczach i w daremne sposoby. 

Kiedy w przyszłym roku przybędę, przyjedzie też Sreenivas. Pojedziemy 

prosto do Missisipi, aby otworzyć pierwsze centrum medyczne, które będzie się 

rozwijać przez kolejne trzy lata, podczas których otrzymamy wszystkie zezwo-

lenia i będziemy mieli całe niezbędne wyposażenie dla szpitala kardiologiczne-

go. Operacje chirurgiczne będziemy przeprowadzać całkowicie bezpłatnie. Nie 

będzie rozróżniania na bogatych i ubogich – będziemy pomagać każdemu, kto 

przyjdzie i zapuka do naszych drzwi. Wszyscy będą witani z miłością jako nasi 

ludzie i zrobimy wszystko, co możliwe, aby im ulżyć w cierpieniu, wyleczyć 

ich dzieci. Jest to nasz wspólny cel, nasza misja. 

W samochodzie mówiłem do Sreenivasa: „Popatrz na tych ludzi i ich do-

my. Powiedz mi czy, chociaż myślą, że są bardzo zamożni, ktokolwiek z nich 

ma choćby jotę odwagi robić to, co my robimy? Mając do dyspozycji wszystkie 

te środki, bogactwo i wpływy, czy ktokolwiek odważy się założyć placówkę, 

która świadczy bezpłatne usługi wszystkim, bez rozróżniania? Nikt! Kto więc 

jest bogaty? Naprawdę bogaty jest ten, kto ma serce skłonne do opieki nad in-

nymi, do kochania innych i dzielenia się z innymi – nie ten, kto niczym złodziej 

ukrywa, ukrywa, ukrywa aż do śmierci. Tacy w oczach Boga nie są bogaci.” 

Dla mnie bogactwo świata duchowego jest o wiele ważniejsze niż bogac-

two zgromadzone na tym świecie, gdyż wszystko, co się tu zgromadzi, trzeba 

kiedyś zostawić za sobą. Nawet Aleksander Wielki tuż przed śmiercią powie-

dział: „Podnieście moje ręce w trumnie tak, aby każdy widział, że odchodzę z 

pustymi rękami. Chociaż zabijałem, masakrowałem, plądrowałem, pokonałem i 

zająłem pół ziemi, odchodzę z pustymi rękami. Niech świat wie, niech ludzie 

wiedzą, że wszystko to jest daremne.” Z tego świata zabieracie tylko bogactwo 

świata duchowego, na które składa się dzielenie się, opieka, kochanie i dawanie. 

Na taki też kurs musimy skierować ten kraj. Gdy ten kraj pójdzie tą drogą, 

wszyscy inni wkrótce pójdą w jego ślady. Ważne jest więc, abyśmy poprowa-

dzili tę misję właśnie w tym kraju, co odbije się na przyszłości reszty świata. 

Możecie myśleć: „Jest nas tak niewielu – zaledwie garstka. Nie należymy 

do najbogatszych, ani nie mamy największego wpływu na społeczeństwo. Czy 

w ogóle jest to dla nas wykonalne?” Nie zapominajcie, że zaledwie pięciu Pan-

dawów dzięki przewodnictwu Kriszny wygrało wojnę z setką o wiele silniej-

szych Kaurawów. Kriszna nie walczył w tej wojnie, nigdy nie wziął broni do 

ręki, a jedynie doradzał Pandawom. Co Pandawowie mówili do Kriszny? „Zro-

bimy wszystko, co każesz. Posłuchamy każdego Twojego polecenia.” Mając 

taki sam układ jak miedzy Kriszną a Pandawami – że On będzie kierował, a 
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Pandawowie stosowali się do poleceń – wy też musicie podjąć tę misję, gdyż 

macie Swamiego, który poprowadzi was na każdym kroku i w każdej chwili. 

Gdy pracujecie jako instrumenty Boga, stajecie się Jego narzędziami – stajecie 

się nieskończeni. Możecie zrobić wszystko, gdyż Bóg jest z wami, działając 

przez was. Bądźcie więc gotowi. Bądźcie gotowi! 

Jest to początek złotego rozdziału w kulturze i historii Ameryki. Ten nowy 

kierunek historii dotyczy nie tylko Ameryki, ale całego świata. Musicie być go-

towi przestrzegać tego, co mówi Swami. Wtedy będą działy się cuda, które 

świat będzie oglądał w osłupieniu, dziwiąc się, jak takie rzeczy są możliwe w 

kraju takim jak ten! To się stanie – powstanie szpital, który pokaże wszystkim, 

że gdy kilkoro ludzi stanie się bezinteresownymi, opiekuńczymi i współczują-

cymi, mogą oni zmienić świat. To zaczyna się tutaj i teraz. Ta misja w Ameryce 

jest jak samolot, który dotąd czekał w kolejce do startu, już nabiera prędkości i 

teraz zacznie się wznosić. Jest tam niewiele miejsc. Ci, którzy przyjdą wcześnie 

i przyłączą się do pracy, dotrą do swojego celu najwcześniej. Reszta będzie mu-

siała czekać na następny start. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Gatos wystartuje w czerwcu następnego roku z podobnymi działania-

mi. Zacznijmy od tych dwóch centrów i zróbmy coś w środku pomiędzy nimi, 

w pobliżu Missisipi. Tam założymy centrum medyczne i będziemy je rozbudo-

wywać wokół. W ten sposób obejmiemy cały kraj. 

Ilu z was jest gotowych do pracy? (W obecności oklasków wszyscy podnie-

śli ręce) Wszyscy są gotowi! Jestem bardzo szczęśliwy.  

Purusza Suktam tak opisuje Pana jako wielką Kosmiczną Istotę: 

ONE NATION UNDER GOD  ONE NATION UNDER GOD  ONE NATION UNDER GOD  ONE NATION UNDER GOD  

GOD SHED HIS GRACE ON THEE   GOD SHED HIS GRACE ON THEE   GOD SHED HIS GRACE ON THEE  
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Sahasra śirsza purusza sahasraksza sahasra pad 

 sa bhumim wiszwato writwa atjatiszthad daśangulam 

(Purusza ma tysiące głów, tysiące oczu i tysiące stóp; objąwszy całą zie-

mię, wykracza poza nią na dziesięć palców, czyli jest bez miary.) 

W tatki sposób opisuje się Pana, aby dać do zrozumienia, że przenika cały 

kosmos i wykracza poza niego. Wszystko znajduje się w Nim. Dlatego Pan 

działa przez tysiące głów, rąk, oczu, ust i ciał. W przyszłości każdy z was po-

winien stać się czystym odbiciem Swamiego. 

Sreenivas powiedział: „Czym jest Swami? Swami jest ideą.” Czym jest ta 

idea? Jest nią czysta, bezinteresowna miłość. Każdy z was powinien stać się 

odzwierciedleniem tej idei, którą jest Swami i Jego ideał; każdy z was powinien 

naśladować Swamiego, gdyż w ten sposób dotrze to do wszystkich ludzi. 

Był kiedyś mędrzec, który miał trzech uczniów. Pewnego dnia powiedział 

do nich: „Wyruszam na pielgrzymkę.” Następnie dał każdemu uczniowi garść 

zielonej ciecierzycy i polecił: „Jest to moja własność, którą zostawiam pod wa-

szą pieczą, Gdy wrócę, musicie mi te ziarna zwrócić. 

Uczniowie ucieszyli się, że ich guru dał im jakieś zajęcie. Co zrobił pierw-

szy z nich? Włożył te ziarna do pudełka, przechowywał bezpiecznie w kreden-

sie i codziennie oddawał im cześć, myśląc, że odda zawartość pudełka guru po 

jego powrocie. 

Drugi uczeń pomyślał: „Ciecierzyca nie przetrwa długo. Jestem teraz głod-

ny, więc zjem ją. Gdy mój guru wróci, postaramy się o więcej i zwrócę mu to w 

inny sposób.” Zjadł więc całą otrzymaną zieloną ciecierzycę. 

Trzeci uczeń myślał jeszcze inaczej: „Jeśli będę trzymał ją w kredensie tak 

jak mój brat, ona zmarnuje się. Jeśli zjem ją, ulegnie strawieniu i nie będę mógł 

jej zwrócić. Co mogę zrobić, aby nie tylko zwrócić to guru, ale także dać mu 

nawet więcej, niż on dał mi?” Dlatego zasiał nasiona ciecierzycy i później, gdy 

guru wrócił, dał mu worek zielonej ciecierzycy, mówiąc: „Guru, z tego, co mi 

dałeś, uczyniłem o wiele więcej.” 

Zatem musicie zdecydować, jakiego rodzaju uczniem chcecie być. Może-

cie przyjąć nauki Swamiego, wykorzystać je dla siebie, być zadowolonym z 

siebie i nic więcej nie robić, albo możecie w ogóle nic nie robić – nawet nie ko-

rzystając z nich samemu, a po prostu zadowalać się przechowywaniem tych na-

uk w książkach i posterach trzymanych w kredensie! Ale możecie też zasiać te 

nauki w glebie swojego serca i serc wszystkich z otoczenia, wyhodować tę 

uprawę, rozplenić ją i hodować więcej i więcej. Zależy to od tego, jakim 

uczniem chcecie być. 

Jak myślicie, z kogo guru był najbardziej zadowolony? Oczywiście ucie-

szyła go postawa ucznia, który nie tylko wziął ciecierzycę, ale wykorzystał ją
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w taki sposób, że obficie ją rozmnożył. Podobnie wy jesteście posłańcami 

wszystkiego, co Swami mówi. Moje prowadzenie was jest jak nasiona zielonej 

ciecierzycy. Musicie zasiać je w swoim sercu i sercach swoich bliźnich przez 

miłość i służbę, aby któregoś dnia stały się plonem. Gdy go zbierzecie, możecie 

znów zasiać i zebrać plon; potem kolejny zasiew i kolejny plon. W ten sposób 

będzie się to rozwijało i tak możecie rozprzestrzenić to na cały świat. Stańcie 

się bezinteresowni! 

Nikogo nadmiernie nie chwalę, ale powiem wam, że wczoraj rozmawiałem 

z dr Dawidem Cornsweetem i jego żoną. Oni mówili: „Przyszłości już się nie 

boimy. Wszystko, co mamy, jest Twoje. Czy możemy sprzedać dom?” 

Ja odpowiedziałem: „Nie.” 

Oni na to: „Swami, ponieważ cały czas jesteśmy przy Tobie, nie potrzebu-

jemy tego domu.” 

Powtórzyłem: „Nie. Macie tylko jeden dom. Nie róbcie tego.” 

Wtedy dr Cornsweet powiedział: „Ale Swami, jaki pożytek z tego domu, 

gdy Ty wykonujesz tyle pracy? Chcemy w tym mieć swój udział. Czy możemy 

coś zrobić? Cokolwiek.” Chciał mi pomóc! Musiałem więc pozwolić mu coś 

robić, ale nie sprzedawać domu. Oni dalej tłumaczyli mi: „Widzisz, Swami, nie 

mamy strachu, chociaż cztery lata temu byliśmy inni. Obawialiśmy się o różne 

rzeczy – ‘Co będzie ze mną? Co będzie z nami?’ Dzisiaj niczego się nie oba-

wiamy. Wiemy, że kiedykolwiek, gdziekolwiek potrzebne będzie cokolwiek, 

Ty to zapewnisz. Ty wszystko zapewniasz, nie my. Ty zajmiesz się wszystkim. 

Dopóki wierzymy w Ciebie i poddajemy się Tobie, Ty o wszystko dbasz.” 

Chcę bezinteresownych ludzi. Nie chcę bogatych, nie chcę ludzi posiadają-

cych władzę, nie chcę ludzi sławnych – nie chcę nikogo tego typu. Chcę tylko 

ludzi czystych, bezinteresownych i z nimi wykonam moją pracę. Chcę tylko, 

żebyście byli czyści, bezinteresowni i nie bali się niczego, wiedząc, że Swami 

jest z wami, w was, nad wami, pod wami, wokół was i wewnątrz was. Jak więc 

moglibyście się bać czegokolwiek? Bądźcie nieustraszeni jak lwy. Chodźcie z 

przekonaniem, że Swami jest z wami i że wykonacie wszystko niezbędne, co 

wasz Mistrz uczył, robiąc to bez żadnego strachu czy egoizmu. Zobaczycie, że 

to zmieni społeczeństwo. Nie pomoże żadne prawo, polityka, dyskusje czy kon-

ferencje. Jedynie czyste i bezinteresowne czyny – choćby tylko kilkoro z was – 

zmienią myślenie całego tego kraju. 

Ta zmiana zacznie się powoli, jak strumień, który wypływa z góry w po-

staci strużki, ale w miarę spływania po górze, zbiera wiele innych podobnych 

strużek i staje się potężną rzeką. Po połączeniu się z wieloma innymi rzekami, 

w końcu dociera do oceanu. Podobnie każdy z was jest jak kropla, a wielu was 

razem, stajecie się jak strumień. Moc leży w „my.” Gdy działacie razem, może-

cie osiągnąć wszystko. Niech więc waszą myślą, ideą i inspiracją będzie
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przyjęcie słów Swamiego jako celu swojego życie i róbcie wszystko, aby roz-

powszechnić tę miłość, to przesłanie i tę pracę Swamiego, tę służbę Swamiego, 

wśród bliźnich bez żadnego rozróżniania. Jest to moje życzenie, moje polece-

nie. 

Jutro wracamy do Indii, gdyż jest tam mnóstwo pracy. Właśnie zaczął 

działać uniwersytet. Jego głównym celem jest przygotowanie młodych ludzi na 

przyszłych liderów, którzy będą przewodzić w oparciu o bezinteresowność i 

nieustraszoność, stając się zwiastunami pokoju i miłości na świecie. Zajmę się 

tymi studentami, dobrze ich przygotuję i roześlę po całym świecie, włącznie z 

Ameryką. Zamieszkają tutaj, będą pracowali z wami, jak z osobami najbliż-

szymi i posuną tę pracę Swamiego naprzód. Oni się przygotowują. Aby zrozu-

mieć, kim są i jacy są, musicie ich zobaczyć, spotkać się z nimi i porozmawiać 

z nimi. Wtedy będziecie wiedzieli, że przygotowywani są Wiwekanandowie. 

Mogą nie wyglądać jak Wiwekananda, ale nim są. Nasienie nie wygląda jak 

drzewo, ale nim jest. Dzisiaj oni są mali, jak nasiona, ale jutro będą olbrzymimi 

drzewami. Dlatego założyłem ten uniwersytet. 

Ludzi nurtuje pytanie: „Po co Swamiemu jeszcze jeden uniwersytet. A w 

ogóle po co jeszcze jedna misja?” Dla was może to wyglądać jak inna, ale dla 

mnie jest to kontynuacja i propagacja tej samej pracy i tej samej misji, jednak 

ONE NATION UNDER GOD  ONE NATION UNDER GOD  ONE NATION UNDER GOD  ONE NATION UNDER GOD  
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z nowo określonym celem, którym jest ustanowienie pokoju, harmonii i brater-

stwa na świecie poprzez tych agentów pokoju i miłości, których przygotowuję. 

Poślę ich i zasieję jak nasiona na wszystkich ziemiach różnych krajów. Wszys-

cy oni wyrosną na wielkie drzewa, rodząc wiele dalszych nasion i w ten sposób 

roznosząc te nasiona jeszcze dalej. Wszystko to się wydarzy. 

Następne 50 lat będą nad wyraz 

chwalebne dla całego świata, a szcze-

gólnie dla wielbicieli Swamiego, 

którzy zobaczą, jak wiele z tego, co 

Swami powiedział, przejawia się 

wprost na ich oczach. Od nich zależy, 

czy będą uczestniczyć, przyłączą się i 

będą cieszyć się tą podróżą, czy pozo-

staną niemymi widzami z boku, nie 

doświadczając ani nie rozumiejąc 

niczego. Jeśli chcecie nauczyć się pływać, musicie wskoczyć do wody. Nie mo-

żecie stać na brzegu i mówić: „Muszę nauczyć się pływać i wtedy wejdę do 

wody.” Tak się nie da. Aby zacząć uczyć się pływać, najpierw musicie mieć wia-

rę i odwagę wskoczyć do wody. Jeśli po prostu będziecie siedzieć na brzegu i 

marzyć, że jakoś nauczycie się pływać, zanim wejdziecie do wody, to nie zadzia-

ła. Zatem wszystko zależy od was. Jak mówiłem: „Zróbcie jeden krok ku mnie, a 

ja zrobię sto kroków ku wam.” Pierwszy krok zawsze musicie postawić wy. 

Czy w przyszłym roku wszyscy przyjedziecie do Missisipi? Tam sytuacja 

wygląda bardzo źle. Wiem, gdyż obojętnie do kogo oni się modlą, ich modlitwa 

trafia do mnie. Muszę więc coś z tym zrobić. Miałem to na uwadze od bardzo 

dawna. Coś więc zrobimy. Pojedziemy tam razem, otworzymy tamto centrum i 

od czerwca rozpoczniemy służbę. Potem powoli będziemy rozwijać je do 

postaci większego szpitala o wielu specjalnościach, a w końcu stanie się ono 

kardiologicznym, dziecięcym szpitalem superspecjalistycznym. Cierpi tam 

mnóstwo dzieci. Wy możecie tego nie wiedzieć, ale ja znam je wszystkie. One 

cierpią dlatego, że nie mogą pójść na kosztowne leczenie w szpitalu. Nie chcę 

wymieniać tych miejsc z nazwy. Ludzie niewiele się tymi dziećmi przejmują. 

Tak było przez wieki. Musicie więc najpierw im jakoś pomóc, potem ewentual-

nie zajmiecie się resztą. 

Bardzo, bardzo szczęśliwy. 

Musimy to zrobić – nie ma innego wyboru. Wczoraj powiedziałem Sre-

enivasowi, że jest to sprawa życia albo śmierci – nie ma już odwrotu. Dopóki nie 

zakończycie tej pracy, nie będzie odwrotu czy odwracania się plecami – musicie 

to skończyć. Sreenivasowi opowiadałem historię wielkiego króla w Grecji, który 

spalił wszystkie łodzie, uniemożliwiając swoim żołnierzom powrót. Powiedział 

im: „Albo zwyciężycie w tej wojnie, albo zginiecie.” Dla was ta misja jest
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podobna – albo wykonacie ją razem, albo zginiecie, ale nie cofniecie się bez 

osiągnięcia tego, co musicie osiągnąć. „To, co utrzymywałeś, co postanowiłeś 

zrobić, musisz zrobić. Nie ma odchodzenia, nie ma odwrotu. To, o co prosiłeś, 

musisz dostać. Nie opuszczaj tego celu, dopóki nie otrzymałeś tego, do czego 

dążyłeś.” W taki sposób Swami wyjaśnia, że cokolwiek sobie umyśliliście, na 

zrobienie czego się zdecydowaliście, musicie wytrwać i to osiągnąć. Rezygno-

wanie w pół drogi i wycofywanie się nie jest cechą Swamiego i nie powinno też 

być cechą Jego wielbicieli. Na zrobienie czegokolwiek się nastawiliście, musi-

cie za wszelką cenę to zrobić, zanim spoczniecie. 

Połączcie siły, aby razem jak bracia i siostry z tej samej rodziny, dzieci 

Boga, poprawić życie innych braci i sióstr, którzy są też dziećmi tego samego 

Boga, ale nie tak szczęśliwi, nie w tak dobrym położeniu, nie tak zdrowi i żyją-

cy w wygodach jak wy. Waszym moralnym i duchowym obowiązkiem jest 

zadbanie o nich, udzielenie im pomocy i służenie im. Tym samym ustanowicie 

nową kulturę, nowy kierunek i nowy sposób myślenia dla całej Ameryki. Gdy 

Ameryka zmieni swoje myślenie, cały świat pójdzie w jej ślady. Uczestnictwo 

w tej wielkiej misji dla Ameryki stanowi wielką odpowiedzialność, ale także 

jest zaszczytem. Zróbcie wszystko, co możecie, aby to osiągnąć. Przed dokona-

niem tego nie ma odwrotu. 

Obyście wszyscy wiedli szczęśliwe życie, uszczęśliwiając innych przez 

bycie dobrym, czynienie dobra i postrzeganie dobra. Jest to droga do Boga. 

Tymi słowami błogosławieństw kończę to spotkanie. 

Zawsze jestem z wami, w was, nad wami i wokół was. Musicie stale być ze 

mną, ciągle myśląc o mnie. Ja nie przychodzę i odchodzę. Nie rodzę się, nie 

umieram, nie przybywam, nie odchodzę – wszystko to jest waszym myśleniem. 

Jeśli będziecie mieli ze mną kontakt przez serce, a umysł skupicie na mnie, 

będziecie doświadczać mnie w każdym miejscu i we wszystkim, co robicie. 

Obyście wszyscy wiedli tak idealne życie, Oto moje słowa błogosławieństw. 



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 zapi-

sać się na otrzymywanie nowych broszur zaraz gdy staną się dostępne, 

prosimy odwiedzić stronę: http://www.saiprakashana.online. 

 

NOTA REDAKCJI 

Poszukujemy chętnych do transkrypcji zapisów audio, tłumaczy i 

korektorów boskich 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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