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Wstęp 

Swami: (do Isaaca Tigretta) Widzisz, zaczynałeś od 20 ludzi, a teraz masz 200! 

Jest to ekspandująca miłość. Wszystko inne jest regresją; miłość to ekspansja. 

(Do zebranych) Gdy on zaczynał, było ich trzech – on i dwóch innych. 

Dzisiaj widzicie bardzo wielu ludzi pracujących w wielu językach. On sam nie 

może w to uwierzyć! (śmiech) „Czy to możliwe?” Stało się tak nie dzięki 

niemu, ale dzięki Swamiemu. 

Popatrzcie ilu ludzi, ile krajów: jest Japonia, jest Meksyk, są Niemcy, są 

Włochy, jest Argentyna. Wszyscy ci ludzie!  

(Do grupy tłumaczy) Skąd jesteście? 

Tłumacze: Sri Lanka. 

Swami: Będę na Sri Lance od pierwszego do piątego stycznia. 

 

 

Wystąpienie Isaaca Tigretta 

Jesteśmy podekscytowani, Swami.  Teraz na każdej półkuli tej planety w 

każdej godzinie, w każdej minucie ktoś tłumaczy przesłania Swamiego. To 

niesamowite! 

 (Mały chłopiec – należący do jednego z tłumaczy – niespodziewanie 

podszedł do fotela Swamiego i wśród oklasków skłonił głowę do Jego 

lotosowych stóp.) 

(Wskazując chłopca) Nasz najnowszy członek Zespołu Uvacha! (śmiech) 

Jak mówiłem wczoraj, wszyscy wykonaliście nadzwyczajną pracę. Mamy 

dwa nowe zespoły – ze Słowenii i Sri Lanki. Wkrótce będzie język perski i Bóg 

wie, co jeszcze przyniesie przyszłość. 

Czuję się zaszczycony, odgrywając małą rolę w tym, co robicie. W 

każdym zakątku planety powstają historyczne dokumenty. 

Dziękuję wam, że radzicie sobie w moim programie; bardzo to doceniam! 

Swami: To wszystko? 

Isaac Tigrett: To wszystko. Czekamy na Ciebie, Swami! (śmiech) 



 

2 

Wystąpienie Śri B.N. Narasimha Murthy’ego 

Najdroższy Swami i współ-misjonarze w Jego boskiej misji! 

Na samym początku chciałbym pogratulować mojemu najdroższemu 

bratu Isaacowi i wam wszystkim wspaniałej pracy, jaką wykonujecie dla 

Swamiego. 

Gdy Swami po raz pierwszy przejawił się tutaj w swojej Subtelnej Posta-

ci w 2011 r., w ogóle nie mógłbym sobie wyobrazić, że coś takiego może 

nastąpić. Jestem naprawdę zdumiony i urzeczony! 

Dwadzieścia cztery książki z Jego boskimi dyskursami ukazały się 

jednego dnia, przy jednej okazji. To coś, co nigdy nigdzie się nie zdarzyło. 

Mogło się to zdarzyć tylko dzięki wam, gdyż wasza miłość do Swamiego jest 

fundamentem. Wasza ciężka praca jest ścianami i nadchodzącą chwałą 

przyszłych tłumaczeń Uwaćy. 

Jedną z pewniejszych oznak boskiego mistrza jest Jego zdolność przed-

stawiania najwyższych prawd w najprostszej postaci. Uczeni w pismach 

komplikują proste prawdy. Tylko Mistrz może tak bardzo uprościć najwyższe 

prawdy przez odniesienie nauk do współczesnego życia. Jest to bardzo ważne. 

Te nauki są bez wątpienia ponadczasowe, jak sam Swami powiedział. 

Gdy jeden z moich drogich braci dawał Swamiemu w prezencie zegarek, Swami 

powiedział: „Chcesz dać czas Ponadczasowemu?” Jego nauki są też 

ponadczasowe. Jego nauki są Jego własnym oddechem, który szepce w każdym 

sercu. 

Jego przesłań nie będziemy musieli słuchać z zewnątrz, jeśli zdołamy 

otworzyć serce, ale niestety, w obecnych czasach większość z nas zagubiła 

zdolność słuchania własnego serca. Jesteśmy zagubieni w hałasie i krzątaninie 

życia codziennego, materialnych pragnień i aspiracji. Swami teraz tę zdolność 

przywraca. 

Uwaća nie jest książką; Uwaća nie jest płytą kompaktową; Uwaća nie 

jest czymś, co musimy wysłuchać z zewnątrz. Ostatecznie każdy z nas będzie 

musiał słuchać Jego głosu wewnątrz siebie. Wtedy nie będziemy potrzebować 

24 książek, a raczej książek w ogóle. Ale nigdy wszyscy na świecie nie będą 

mieli tej zdolności i duchowego rozwoju na poziomie niezbędnym do słuchania 

własnego serca. Dlatego Uwaće są potrzebne dla przyszłych pokoleń. 
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Inną bardzo ważną cechą Mistrza jest zdolność rzucania światła na 

starożytne nauki. Te nauki są niewątpliwie starodawne. Bhagawadgita powstała 

5000 lat temu, Dhammapada (Ścieżka mądrości) – 2500 lat temu, Biblia – 2000 

lat temu. Jak te nauki miałyby nabrać związku z czasami współczesnymi? Nie 

mają tego związku same te teksty, ani nie mogą go nadać im uczeni w pismach. 

Tylko Mistrz, który przychodzi w różnych okresach historii, czyni te nauki 

odpowiednimi do danych czasów. 

Obecnie mamy największego Mistrza, Bhagawana Śri Sathya Sai Babę, 

który święte pisma wszystkich religii przystosowuje do wyznawców tych 

religii. Gdy ludzie, którzy kiedyś wierzyli w Biblię, tracą w nią wiarę, Baba 

przywraca tę wiarę. Podobnie dzieje się z Wedami, upaniszadami i z każdym 

innym świętym tekstem. 

Uwaća jest esencją i sumą wszystkich świętych pism. Weda Wjasie dane 

było zebrać, uporządkować i sklasyfikować Wedy, a współczesnym Weda 

Wjasą jest Tigrett. Swami go wybrał! (oklaski) Swami wybrał go do tego 

zadania spośród wszystkich ludzi. (Do Isaaca Tigretta) Swami to zrobił, ale 

biorąc ciebie na swój instrument, zebrał wiele kapitalnych umysłów z bardzo 

wielu krajów. Jest to znaczące. 

Swami zebrał was razem, to prawda, ale Tigrett jest bardzo sprawnym 

instrumentem. Lubimy się nawzajem i podróżujemy ze Swamim. Przebywanie z 

bratem Isaacem Tigrettem to doniosłe doświadczenie. 

Bardzo dziękuję. Proszę Bhagawana, aby teraz przemówił do nas wszyst-

kich. 

Sai Ram! 

 

Boski dyskurs 

Drogie ucieleśnienia boskości! 
 

Wszyscy wielbiciele i wolontariusze, którzy pracowaliście bardzo ciężko, 

aby udostępnić ponadczasowe przesłanie Boga, tak istotne dla obecnych 

czasów, dla ludzi wszystkich wyznań, wszystkich religii, wszystkich języków i 

wszystkich miejsc na ziemi. Prawdę mówiąc, wartości tego wysiłku nie da się 

dzisiaj ocenić przy waszym ograniczonym rozumieniu, ale w przyszłości 
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ludzkość będzie wam wdzięczna za skompilowanie i zapisanie, za udostępnie-

nie jej tego przesłania w języku, w którym może czytać i rozumieć. 

Bhagawadgita została wypowiedziana i zapisana w sanskrycie, ale dzisiaj 

została przetłumaczona na wiele języków dla dobra ludzi różnych krajów. 

Podobnie te przesłania są Gitą obecnych czasów i wymagają przetłumaczenia 

na różne języki, aby dotarły do różnych ludzi. 

W rzeczy samej pierwszym beneficjentem, pierwszą osobą, która otrzy-

muje łaskę wykonywania tej pracy, jesteście wy. Osobą, która staje się czystsza 

dzięki czytaniu, ponownemu czytaniu, tłumaczeniu, edycji, ponownej edycji i w 

końcu wydawaniu tych tekstów, jesteście wy sami. Wy jesteście pierwszym 

beneficjentem tej sewy. Sewa ta przemieni najpierw was, a dopiero potem trafi 

do innych i przemieni tych, którzy przeczytają te książki. Powinniście być 

bardzo wdzięczni za tę niezwykłą sposobność, która się wam przytrafiła, na 

uratowanie się i oczyszczenie, zanim pójdziecie oczyszczać czy ocalać innych.  

Nasze święte pisma mówią, jak wieść życie: Atmano mokszartham dźagat 

hitaja. Jest to jasno opisane w tych dwóch wyrażeniach. Atmano mokszartham 

znaczy „dla własnego zbawienia,” a dźagat hitaja – „dla dobra świata.” W 

rzeczywistości, gdy staracie się o dobro świata, pierwszą zbawianą osobą 

jesteście wy, a gdy zbawicie siebie, przy okazji zbawiony zostaje też świat. Ten 

proces dotyka każdego z was. Ja wiem, że wszyscy staliście się trochę bliżsi 

swojej boskiej jaźni, trochę czystsi, niż byliście wcześniej, i trochę życzliwsi i 

bardziej współczujący w stosunku do innych. Zatem zanim inni skorzystają, 

pierwszym beneficjentem, pierwszym odbiorcą, pierwszą osobą, która 

otrzymuje coś dobrego z tej pracy, jesteście wy. 

Tigrett pytał mnie: „Czy powinniśmy drukować te książki, czy powinni-

śmy umieszczać je w internecie i czy powinniśmy udostępniać je w formie 

audio? Co mamy robić?” 

Odpowiedziałem mu: „Różni ludzie do czytania potrzebują materiałów 

różnego rodzaju. Niektórzy lubią czytać książki, które mogą trzymać w rękach, 

niektórzy wolą słuchać czytania na głos, a niektórzy wolą widzieć je na ekranie 

komputera. Istnieje wiele sposobów rozpowszechniania wiedzy. Zatem 

udostępniajcie ludziom na wszystkie sposoby, aby mogli korzystać z tej formy, 

która jest dla nich najwygodniejsza.” 

Jestem bardzo szczęśliwy, że te przesłania są zapisywane w postaci 

tekstu, ale z czasem powinny być też zapisane w postaci audio, aby ludzie, 

którzy podróżują lub przemieszczają się, mogli ich słuchać, gdyż mogą nie mieć 
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możliwości, by otworzyć książkę, usiąść i czytać. Jest to też bardzo dobra idea. 

I to też już się dzieje, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. 

Gdy Tigrett tu przyszedł, Swami od razu dał mu to zadanie, mówiąc: 

„Masz robotę, która polega na zebraniu wszystkich dyskursów Swamiego w 

formie książek; musisz wyedytować je i wydrukować.” Gdy przyszedł, był 

zupełnie sam. Przy pierwszej książce próbowało mu pomóc dwóch obecnych tu 

wtedy ludzi. Dzisiaj jest więcej niż 200 ludzi i nie jedna książka, ale 9 tomów, i 

ukazuje się też wiele przekładów. Wszystko to dzieje się dzięki miłości 

Swamiego do Jego wielbicieli i miłości wielbicieli do Swamiego. To sprawia, 

że rzeczy niemożliwe stają się możliwe. 

Przyjechaliście z wielu, wielu krajów, odbywszy długą podróż. Wiem, że 

dużo poświęciliście, aby zaoszczędzić na przyjazd do Indii i być tu w tej chwili. 

Wiem o wszystkim, przez co przechodziliście tylko po to, aby być ze mną i 

wykonywać moją pracę. Jest to coś, co jest mi bardzo drogie. Nic innego niż 

poświęcenie nie fascynuje mnie, nic innego nie przyciąga mnie, nic innego nie 

może zwrócić mojej uwagi. Każdy, kto poświęca się, otrzymuje Boga. Może 

być to dowolne poświęcenie: waszego czasu, wysiłku, pieniędzy, oszczędności, 

związków – każde poświęcenie dla Boga coraz bardziej was do Niego zbliża. 

Tjagenajke amritatwamanaśuh – tylko przez poświęcenie można osiągnąć 

nieśmiertelność. Zatem tajemnica waszej nieśmiertelności leży w poświęceniu. 

Wszyscy poświęciliście wiele czasu. Niektórzy z was zanim szli do pracy 

wstawali o drugiej lub trzeciej godzinie nad ranem, siadali i pisali, pisali i pisali, 

i po powrocie z pracy też znów pisali. Wiem, że niektórzy z was brali wolne z 

pracy po to tylko, aby skończyć tłumaczenie i przywieźć je tutaj, i na czas 

ofiarować. Niektórzy rezygnowali ze swojego hobby i dni świątecznych, aby 

ten czas spożytkować na pisanie, tłumaczenie i edycję książek. Wszystko to jest 

takim lub innym poświęceniem. Każde poświęcenie dla Boga sprawia, że 

kochacie Boga, że zbliżacie się do Boga – to właśnie dzieje się z wami. 

Wszyscy stajecie się nieco bardziej boscy, niż byliście przed rozpoczę-

ciem tej pracy. Po prostu dzięki czytaniu, rozumieniu, przetrawianiu i 

przyswajaniu tych przesłań staliście się lepszymi ludźmi, a to sprawia mi 

radość. 

Zawsze mówię Narasimha Murthy’emu: „Purany, święte pisma z prze-

szłości, stały się za stare. Dzisiaj nowe pokolenia nie widzą w nich sensu, nie 

rozumieją ich ani nie doceniają. Młodzi ludzie nie mogą zrozumieć tych starych 

tekstów, które zostały napisane w innym języku i w inny sposób. Podane tam 

przykłady nie odpowiadają dzisiejszym czasom. Tamte idee nie są dzisiaj 

dobrze rozumiane.” 
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Tak więc właściwe jest w obecnych czasach pisanie słowa Boga na 

współczesny sposób. Zanosicie te przesłania bardzo wielu ludziom. Jesteście 

prawdziwymi posłańcami Boga, zatem wszyscy jesteście błogosławieni; macie 

wielkie szczęście! 

Tiger (Tigrett) – on na ogół jest łagodnym tygrysem (ang. tiger), ale jeśli 

coś dotyczy pracy Baby, staje się prawdziwym tygrysem. (śmiech) Jest tak 

dlatego, że on chce ochraniać imię Baby, pracę Baby, misję Baby. Żyje tylko 

dla tego celu – wszystko inne jest dla niego drugorzędne. Zatem róbcie to 

dobrze, róbcie to perfekcyjnie, w sposób godny imienia Baby. Jemu zależy 

tylko na tym. Czasami jest dla was nieco surowy, czasami pobłażliwy. Nie ma 

to nic wspólnego z ego – chodzi tylko o Babę, o to, by Jego przesłanie ukazało 

się czyste i nieskażone, niezmienione, nierozwodnione, niezanieczyszczone 

przez wasze idee, myśli i uczucia. On chce tego dopilnować, aby nie pogorszyła 

się jakość tych książek. Wszystko, czego Baba uczył, co powiedział, co miał na 

myśli – wszystko to powinno być oddane dokładnie, słowo w słowo, literalnie i 

co do ducha. On, mając to na uwadze, czasem jest dla was dość wymagający, 

gdyż chce, aby wszystko działo się we właściwy sposób – nic ponadto. 

On ma złote serce. Wiem to nie tylko teraz, gdyż znam go od czasu, 

kiedy był małym chłopcem. W istocie znam go od bardzo, bardzo dawna – z 

tego życia i z wielu wcześniejszych. On zawsze wykonywał moją pracę. 

Zawsze chronił moją pracę i moje słowa. To jest jego praca od samego 

początku i dlatego kontynuuje ją także dzisiaj. On wszystko to wie. Mówię to 

tylko po to, byście rozumieli. 

Czasami i ja jestem surowy – spytajcie tylko Narasimha Murthy’ego! 

(śmiech) Czasem powiem coś bardzo surowo, gdy chcę, aby zrobiono to w 

określony sposób. Zdarza się, że wasz ograniczony umysł i rozumienie może 

wchodzić w drogę ideom Boga, Jego uczuciom. Dlatego muszę być surowy. 

Jest to również część jego obowiązków.  Gdyby policjant przestał być surowy, 

co stało by się ze społeczeństwem? Pilnowanie całej tej pracy jest wielką 

odpowiedzialnością. Wszyscy z nim współpracujecie, dlatego jestem z was 

wszystkich zadowolony. Bądźcie zjednoczeni, bądźcie razem. 

Będzie wiele książek. Dałem mu zadanie wydania 30 tomów do czasu, 

gdy skończę wygłaszać dyskursy. (westchnienia zaskoczenia) One będą trwały 

krótko – z czasem zanikną. Ta okazja nie będzie trwała wiecznie – jest dana 

tylko w ograniczonym czasie, tylko na czas, kiedy będę wygłaszał dyskursy. 

Wkrótce przyjdę jako następny Awatar. Ten Awatar uczy poprzez milczenie. 

Nawet gdybyście zechcieli tłumaczyć Jego słowa, nie będzie czego przekładać! 

(śmiech) On ani nie będzie przemawiał, ani potrzebował tłumaczenia – 
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wszystko będzie działo się w sercu. Musicie zrozumieć te przesłania tak dobrze, 

że gdy będziecie w Jego milczącej obecności, będziecie rozumieć też Jego 

milczenie. Żaden tłumacz nie będzie potrzebny; żaden komunikator nie będzie 

potrzebny; żaden mediator nie będzie potrzebny. Będzie komunikacja serce-

serce – wszystko będzie działo się w waszym sercu. On nie będzie mówił w 

żadnym języku, ale wszyscy będą Go rozumieli. Obojętnie czy będzie to 

Portugalczyk, Francuz, Hiszpan, Włoch, Amerykanin czy Hindus, każdy będzie 

rozumiał to, co On powie do każdego z nich. Ten czas nadchodzi. Właśnie 

dlatego powiedziałem Tigrettowi: „Ograniczymy się do tylko 30 tomów.” 

Wybierzemy najlepsze dyskursy i wydamy 30 tomów. Potem wystąpienia 

Swamiego będą stopniowo ograniczane i będzie coraz więcej milczenia. Jeśli 

dzisiaj dobrze wykonacie tę pracę – nie tylko przepisując lub tłumacząc teksty, 

ale rozumiejąc i przyswajając je sobie – zapewniam was, że będziecie też 

rozumieli Jego milczenie. To milczenie będzie rozumiane i tłumaczone 

wewnątrz was i wewnątrz wszystkich ludzi, którzy znajdą się w Jego boskiej 

obecności. 

Jest to bardzo tajemniczy, ale też unikalny czas w historii ludzkości. 

Nigdy wcześniej nie zdarzyło się nic takiego i nigdy już się nie zdarzy. 

Wszyscy jesteście świadkami z pierwszej ręki czegoś tak magicznego i 

tajemniczego, jak to, co dzieje się teraz. Dokumentujecie to, zapisujecie dla 

potomności. Za tę pracę, którą wykonaliście, staniecie się nieśmiertelni. 

Właśnie  w taki sposób można otrzymać nieśmiertelność. Aby być z Bogiem, 

musicie stać się nieśmiertelni. Jutro was nie będzie, ale będą te książki, będą te 

przesłania i przez wieki będą dalej drogowskazem dla ludzkości. Taki wkład 

zostawicie. Wasze życie powinno być dłuższe niż wasz oddech. I właśnie to 

dzieje się teraz. Będziecie żyli dłużej, niż tylko będąc w tym ciele. Ze stanu 

czasowego ograniczenia wszyscy staniecie się ponadczasowi. Oto waga tych 

przesłań, oto znaczenie tej pracy. 

Wykonujcie tę pracę z wielką śraddhą, z wielką szczerością, nie pozwa-

lając innym sprawom na ingerowanie w jej czystość. 

Czy to wszystko wymaga teraz przekładu na różne języki? (śmiech) Oni 

zrozumieli. 

Co innego mogę powiedzieć? Wy już wszystko wiecie, gdyż przeczytali-

ście wszystkie dyskursy. (śmiech) Gdy patrzę na was, nie patrzę na ciała i 

umysły. Gdy patrzę na was, widzę wszystkich jako odbicie tej samej atmy. 

Ekatma sarwa bhutantaratma – jeden duch mieszka we wszystkich istotach. 

Gdy lustro jest czyste, odbicie jest jaśniejsze. Gdy lustro jest matowe i brudne, 

odbicie jest niewyraźne. Wasze lustra stają się czystsze i jaśniejsze. Odbijacie 
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Boga znacznie wyraźniej niż w ubiegłym roku, albo jeszcze rok wcześniej. 

Widzę to teraz w waszej obecności w tym miejscu. Każdy z was stał się lepszy 

niż przedtem. I właśnie to jest dla mnie ważne. Cała ta praca powinna w 

ostatecznym rozrachunku prowadzić was do stania się bardziej boskimi. Jeśli 

wszystko inne dokonuje się, ale to się nie stanie, to ja nie jestem zainteresowany 

waszą pracą. Wykonujcie ją, ale przede wszystkim powinniście też zbliżać się 

do swojej boskiej jaźni. Powinniście czuć tę czystość i boskość podczas 

rozmów, chodzenia, jedzenia i spania. Powinniście czuć ją podczas każdej 

pracy. Wtedy będę najszczęśliwszy. 

Bardzo, bardzo szczęśliwy. Jest już pora lunchu. Różne kraje mają różne 

pory obiadowe. (śmiech) Ta jest porą lunchu w Indiach. 

Bardzo, bardzo szczęśliwy. Piszcie i tłumaczcie dalej. Będziemy pisać, 

będziemy tłumaczyć. Ci, którzy przeczytają te trzydzieści tomów, nie będą 

potrzebowali trzydziestego pierwszego. Będą rozumieli milczenie. Powinni 

osiągnąć ten poziom rozumienia. 

Jeśli uważniej przyjrzycie się tym książkom, zauważycie, że zawarte w 

nich przesłanie Swamiego zmienia się w czasie. Najpierw wyjaśniłem sukszma 

rupę – to, dlaczego ona jest, dlaczego jest ważna. Te przesłania były tego 

rodzaju w większym lub mniejszym stopniu. Wtedy były przesłania dla 

uczniów, aby mogli to zrozumieć w prostszy sposób, a dla wielbicieli w sposób 

nieco pogłębiony. Obecnie jest więcej filozofii, a w końcu wszystko będzie 

skupiało się na adwajcie (niedwoistości). Będzie mowa tylko o adwajcie, ale w 

końcu w ogóle nie będzie wystąpień. Wszystko przejdzie w głębokie milczenie 

zrozumienia. Póki co, kontynuujmy tę pracę. 

Bardzo, bardzo szczęśliwy. (oklaski) 

 

 

(Po dyskursie Bhagawan spędził bardzo dużo czasu, błogosławiąc zebra-

nych wielbicieli, rozmawiając z wieloma indywidualnie i darząc wszystkich 

swoją boską miłością i błogością. Całe to interview trwało blisko godzinę i 

uczestniczyło w nim ponad 150 członków rodziny Global Prakashana i osób im 

towarzyszących.) 
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BIBLIOTEKA ONLINE I SUBSKRYPCJA NA 

BROSZURY Z ZAGRANICZNYCH WIZYT BHAGAWANA 
 

Boskie broszury opisujące zagraniczne wizyty 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 http://www.saiprakashana.online. 

 
 

 

NOTA REDAKCJI 
 

Poszukujemy osób 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


