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W treta-judze Śri Rama poszedł do lasów nie tylko po to, by spełnić 

obietnicę złożoną ojcu, królowi Daśaratcie, ale także aby pobłogosławić świę-

tych i wielbicieli, którzy tęsknili za spotkaniem z Nim i za Jego błogosławień-

stwami. Skorzystał z okazji by Ahalję wybawić z klątwy, a podczas swojego 

wygnania pobłogosławił swoją gorliwą wielbicielkę Śabari i pokazał światu 

swojego prawdziwego wielbiciela Hanumana. Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

też wybrał swoją sukszma swarupę (subtelne ciało), aby ustanowić sanatana 

dharmę i spełnić wiele obietnic danych Jego stęsknionym wielbicielom na ca-

łym świecie. 

Jeszcze w fizycznym ciele Swami był wie-

lokrotnie zapraszany na Mauritius przez ówcze-

sny tamtejszy rząd. Swami obiecał odwiedzić ten 

kraj, ale pomyślny moment przyszedł dopiero w 

2018 r. „Miłość mym kształtem, prawda mym 

tchnieniem” – mówi Bhagawan Baba. Czy słowo 

Boga może w ogóle okazać się nieprawdą? Bha-

gawan łaskawie zgodził się odwiedzić Mauritius w 

grudniu 2018 r. i pobłogosławić stęsknione serca 

mieszkańców Mauritiusa. 

Długo trzeba było czekać, ale teraz boska 

wizyta każde serce wypełniła niewyrażalną rado-

ścią. Przygotowania do tej boskiej wizyty zaczęły 

się miesiąc wcześniej. Powietrze Mauritiusa wy-

pełniało podniecenie i oddanie, gdyż Boskość mia-

ła pobłogosławić i uświęcić tę ziemię swoją 

obecnością. 11 grudnia 2018 to data wypisana zło-

tymi zgłoskami w historii Mauritiusa, gdyż był to 

dzień, w którym Bhagawan Baba – Pan wszech-

świata – przybył na tę ziemię.  

Gospodynie, siostry Nila i Padma Murday, przywitały Bhagawana i Jego 

asystę w tym wyspiarskim kraju położonym po wschodniej stronie Afryki. To 

dowodzi, że żadna odległość, żaden czas nie może powstrzymać Pana przed 

spotkaniem się z Jego wielbicielami. Lot trwał długo, dodatkowo opóźniony 

mglistą pogodą w Indiach, dlatego Swami poradził towarzyszącym Mu lu-

dziom, aby odpoczywali przez resztę tego dnia. 

Następnego dnia, 12 grudnia 2018, zgodnie z programem wcześniej 

pobłogosławionym przez Bhgawana, w świątyni Singamma Kali śp. Nanjunda 
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Dixit ze swoją świątobliwą małżonką odprawili homę (ofiarę w ogniu) dla bogi-

ni Durgi. Wspomnianą świątynię zbudował Tangavel Murday, ojciec sióstr Nili i 

Padmy. Dla tej rodziny zaszczyt przyjmowania Bhagawana w tym świętym 

miejscu był naprawdę wielkim przeżyciem. Zgodnie ze zwyczajowymi proce-

durami Pan został przywitany purna kumbham (dzbanem z kwiatami) podczas 

recytacji Rudram przez wielbicieli. Bhagawan łaskawie pobłogosławił homę, 

przeprowadził purnahuti (wlewanie ofiary z pełnej chochli) i zakończył obrzą-

dek spryskując wszystkich zebranych świętą wodą. Ten pełen miłości gest 

Bhagawana sprawił, że oczyszczone serca rozpierała radość. Następnie 

Swami skinął na śp. Śri Nanjundę Dixita, aby przemówił do zebranych. Ten 

uczony w Wedach wielbiciel przez wiele lat odprawiał homy Ati Rudra organi-

zowane przez Swamiego. Było więc wielkim błogosławieństwem, że mógł od-

prawić homę także na Mauritiusie. Mieszkańcy Mauritiusa żywią dla niego 

serdeczną wdzięczność i modlą się za tę duszę, która połączyła się z lotoso-

wymi stopami Bhagawana wkrótce po tej wizycie. 

Następnie przemawiała siostra Nila, która wyra-

ziła swoją wdzięczność Bhagawanowi. Przejęta boską 

miłością wygłosiła emocjonalną, płynącą z serca prze-

mowę, dziękując Bhagawanowi za wszystko. Potem 

żona miejscowego kapłana też wyraziła wdzięczność 

Bhgawanowi, a po niej Swami wygłosił swój boski 

dyskurs. Swami był bardzo zadowolony z organizacji 

tej wizyty. Ta poranna sesja zakończyła się odprawie-

niem mangala arati, po którym Swami pobłogosławił tę 

rodzinę i rozdał prasadam.  

Wielbiciele skąpani w boskiej miłości i napełnieni żywą energią homy na 

sesję wieczorną zebrali się w domu Śri Ajita i jego żony Śmt. Jayi. Było to ka-

meralne spotkanie, w którym uczestniczyło blisko 75 wielbicieli. 



6 

 

 

6 

U lotosowych stóp Bhagawana złożono pełne głębokich uczuć bhadźa-

ny i składankę pieśni. Swami poprosił siostrę Jayę, absolwentkę Sri Sathya 

Sai Institute of Higher Learning w kampusie Anantapur, aby przywitała zebra-

nych. Po niej wystąpili Isaac Tigrett, Śri C. Sreenivas i Sri B.N. Narasimha 

Murthy. Wreszcie Bhagawan wygłosił swój boski dyskurs zakończony sesją 

pytań i odpowiedzi, na której Swami z miłością i cierpliwością rozwiewał wąt-

pliwości nie tylko ludzi starszych, ale też małych dzieci. Po mangala arati 

Swami wszystkich pobłogosławił. 

Wieczorem 13 grudnia 2018 r. Swami pobłogo-

sławił wielbicieli jeszcze jednym satsangiem, na którym 

Pan został przywitany wedyjskimi recytacjami i melo-

dyjnymi bhadźanami. Po uroczystym zapaleniu lampy 

siostry Nila i Jaya wyraziły wdzięczność Bhagawanowi, 

Isaac Tigrett, Śri C. Sreeniva i Śri B.N. Narasimha Mur-

thy wygłosili mowy, a Swami – swój boski dyskurs. 

Wszystkich przepełniało szczęście i nikt nie chciał roz-

stawać się z boskim towarzystwem. Po mangala arati i 

rozdaniu prasadamu wielbiciele rozproszyli się, zabie-

rając ze sobą w sercach Sathya Sai z przekonaniem, 

że Swami jest zawsze z nimi. 

Trzeciego dnia, 14 grudnia 2018 r., po lunchu Swami pobłogosławił 

wszystkich wolontariuszy i główną grupę, która pomagała organizować tę bo-

ską wizytę na Mauritiusie. Odprawiono mangala arati, po którym osoby towa-

rzyszące Swamiemu odjechały na lotnisko. Swami kontynuował swoją misję w 

Enugu w Nigerii, gdzie pobłogosławił kolejną grupę czystych i bezinteresow-

nych serc. Niewątpliwie ta boska wizyta oznacza początek wszelkiego dobra, 

pozytywności i świętości na ziemi Mauritiusa. 
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Śri B.S. Nanjunda Dixit 

Dzisiaj odprawiliśmy homę dla Durgi (Parwati). Chociaż ta świątynia jest 

mała, ma bardzo wielką moc. Od miejscowych ludzi dowiedziałem się, że jest 
to ważne centrum religijnej działalności. Durga to nikt inny jak Ćandi. Mówi się: 

Uma Katjajini Gauri Kali Hajmawati tatha 
Śiwa Bhawani Rudrani sarwani sarwa mangala 

Wszystkie te imiona przypisuje się Ćandice Parameśwari. Czci się Ją w 
różnych postaciach. 

Popularną nazwą tej świątyni jest Singama Kali Ko-
vil. Niedawno odbyło się tu wydarzenie nazywane Timi-
dee, co znaczy „Chodzenie po ogniu.” Oglądało je tysiące 
ludzi. Było fantastyczne – niczego podobnego nie widzia-
łem w całym swoim życiu. Niezależnie od wieku każdy 
uczestniczył w chodzeniu po ogniu. Mówi to wiele o ich 
głębi wiary w tę boginię. Są niewinni, ale pod względem 
kultury są bardzo zaawansowani. My też mamy grupę lu-
dzi, którzy bardzo się starali, aby właściwie przygotować 
dzisiejszy program i wyrazić tym swój szacunek do Bha-
gawana Baby i Singama Kali. 

Ćandika Parameśwari zgładziła demony, które sprawiały kłopoty dewom 
i manawom (bogom i ludziom). Właśnie tak Ćandi pojawiła się tutaj w postaci 
Durgi i teraz ochrania każdego z was. 

Normalnie trzeba spełnić wiele ograniczeń, zanim wstąpi się do miejsca 
świętego, ale tutaj każdy może wejść i pomodlić się. Jej błogosławieństwa są 
zawsze takie same – nie ma rozróżniania, wszyscy są szczęśliwi. Ludzie mo-
gą tu przychodzić i oczyszczać się; z miłością w sercach mogą podążać ku 
Bogu. Tym wyróżnia się ta świątynia. 

Modlę się, aby przybycie Swamiego nadało temu miejscu rozpędu tak, 
żeby stało się jednym z największych centrów nie tylko religijnych rytuałów, 
ale też duchowego życia. Wierzymy w moc odprawiania hom, abhiszekam (ry-
tualnych kąpieli) i pudży – jest to niewątpliwie duchowe. Ale największą przy-
sługę zrobicie dostrzegając ludzką istotę w swoim sąsiedzie. 

Musimy kroczyć ścieżką wskazaną przez Swamiego, którego ostatecz-
nym celem jest ustanowienie świata człowieczeństwa. Większość z tutaj 
obecnych znajduje się na tej ścieżce. Koniecznie musicie prowadzić służbę, 
na jaką tylko was stać. 

 

 
 
 

12 grudnia 2018 – homa w Singama Kovil  

Wyjątki z wystąpienia 
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Bóg jest wszechobecny, jednak można go doświadczać tylko w pew-

nych miejscach. Takie miejsca stają się świętymi miejscami. Promienie słońca 

są wszędzie, ale gdy przechodzą przez soczewkę, ulegają skupieniu i mają 

moc zapalenia papieru. Podobnie, gdy wielbiciele zbierają się w jednym miej-

scu, by wspominać Boga, kochać Go, oddawać Mu cześć i służyć Mu, takie 

miejsce nabywa mocy ich zbiorowego oddania i obecność Boga jest odczu-

wana mocniej. Zatem, mimo że Bóg jest wszędzie, Jego obecność jest od-

czuwana mocniej w miejscach, gdzie zbierają się wielbiciele, aby Go wielbić, 

oddawać Mu cześć i służyć Mu. 

To miejsce mogło być po prostu kawałkiem ziemi. Ktoś mógł zbudować 

na nim dom i żyć szczęśliwie z rodziną, ale na tej działce ktoś jednak posta-

nowił zbudować świątynię dla Boga i teraz cały świat przybył tutaj, aby wielbić 

jako jedna rodzina. Zwyczajna działka ziemi stała się w ten sposób nadzwy-

czajna, gdyż zebrali się na niej wielbiciele Boga. Nieznaczące miejsce staje 

się bardzo znaczące, gdy schodzą się w nim wielbiciele i Bóg. 
 

(Odnosząc się do ojca sióstr Nili i Padmy) On miał wizję Durgi, która 

chciała, aby zbudował świątynię. Byli jak matka i syn i codziennie rozmawiali 

ze sobą. Syn wzywał Ją, a Ona przychodziła i rozmawiali. Z czasem zapomniał 
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o swoich obowiązkach względem rodziny i 

cały czas spędzał na wielbieniu Matki, mo-

dleniu się do Niej, służeniu Jej, by w końcu 

osiągnąć stopy Matki. Bardzo cieszę się, że 

ta tradycja oddawania czci Ammie, która jest 

Matką nie jednej osoby, ale całego świata, 

jest kontynuowana przez te dzieci i ich rodzi-

nę. Sprawia mi to wielką radość. 

Zawsze mówię rodzicom, że niezależnie od tego, czy dadzą dzieciom 

posiadłość, czy nie, czy dadzą dobre wykształcenie, czy nie, czy dadzą bo-

gactwo, czy nie, koniecznie muszą przekazać im spadek oddania Bogu, który 

będzie zawsze pomagał ich dzieciom. Uczcie swoje dzieci oddania Bogu, 

gdyż będzie to ich ochroną przez całe życie. Jaką postać Boga gdzieś wysła-

wiacie, ta postać Pana jest tam obecna. Jeśli będziecie wzywać Jej imię, 

obecna będzie Ona. Gdy jest wiara to nawet figura staje się boska. Bez wiary 

boskość pozostaje tylko posągiem. Gdy macie wiarę, Ona jest obecna. Ona 

jest tutaj. Jak najbardziej jest tutaj jako doświadczalna rzeczywistość, a nie 

tylko jako coś, czemu oddaje się cześć. 

Ja Dewi sarwa bhuteszu (ta 

Bogini jest we wszystkich istotach); 

Ona mieszka we wszystkich istotach 

jako atma. Dobrze, że zbudowano 

tutaj świątynię, dzięki czemu tysią-

ce ludzi mają szansę pamiętać o 

Niej, prosić Ją o błogosławieństwa 

i nadal wielbić Ją i służyć Jej. Tę 

szansę stworzyła ta rodzina, dlatego 

udzielam mojego błogosławieństwa 

całej rodzinie za dbanie o tę świą-

tynię i kontynuowanie tej tradycji. 

Kapłana i rodzinę, którzy codziennie służą Jej, zapewniam, że Ona 

opiekuje się wami i będzie się wami opiekowała w przyszłości. Specjalne bło-

gosławieństwa kieruję do wszystkich wielbicieli, którzy włożyli tyle pracy na 

przeprowadzenie dzisiejszego programu. Wiem, że mieli wiele trudności, ale 

końcowy skutek jest warty tego wysiłku, jeśli możecie tym zadowolić Boga. 

Obyście stale pamiętali Jej imię i służyli Jej w każdy możliwy sposób w życiu 

codziennym. 

Tymi błogosławieństwami kończę moją przemowę. 

Bardzo szczęśliwy! 



10 

 

 

 



11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isaac Tigrett 

Swami chce, abym powiedział wam, co wiem 

o Bogu. Mogę powiedzieć tylko to, co wy. Mogę ro-

zumieć Go jedynie przez wiarę. Myślę, że błogosła-

wieństwem było to, że odkryłem Sathya Sai Babę 

w bardzo młodym wieku. On poprowadził mnie za 

rękę w tę podróż życia. Byłem niespokojny, dziki i 

ciekawy. On ukształtował mnie w to, czym chciał, 

bym był. Ciągle nad tym pracuje – ta praca trwa, 

tak jak u nas wszystkich, do końca. Ale jest to na-

prawdę miłość, wiara i głębokie zrozumienie. 

Dla mnie w tej podróży zdumiewającą rzeczą były Indie. Wydaje się, że 

Hindusi skolonizowali cały świat, gdyż obojętnie gdzie pojedziemy, tam jest ich 

wielki tłum i to oni w tle w taki czy inny sposób napędzają ten show. Indie to 

wspaniały kraj; przyciągnął mnie do Boga, gdy byłem bardzo młody. Jest tam 

najstarsza na tej planecie, ciągle żywa, cywilizacja. Nie ma już wielkiej cywili-

zacji Egipcjan, nie ma Tolteków, ani starożytnej cywilizacji Greków. Wszystkie 

te cywilizacje pojawiły się i odeszły, ale Indie z bijącym sercem Boga ciągle 

trwają. Stamtąd przyszli wszyscy wielcy mistrzowie. Swami wyjawił mi, że na-

wet Jezus Chrystus w zagubionych latach, w Jego wieku 12 do 31 lat, uczył 

się w Kaszmirze. 

Wszyscy wiemy, że Pan Budda pochodził z Indii. Zawsze z radością 

jeździłem do Sarnath, gdzie wygłosił pierwsze kazanie. Oczywiście, Ci fanta-

styczni i niesamowici mistrzowie raz po raz zmieniali świat. Obecnie, w tej naj-

ciemniejszej godzinie, przy najniższym poziomie świadomości, jaki świat 

widział, w czasie zmiany paradygmatu, mamy Sai Babę. Ale aby dokonać 

zmian musiał przyjść nie jeden, lecz trzech Sai. 

 

 

 
 
 

12 grudnia 2018 – satsang w domu Jayi 

Wyjątki z wystąpień 
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Całe życie to po prostu doświadczenie. To, co 

czujemy w sercu, znajdujemy i przez to przechodzi-

my. To, czego świat może nauczyć nas, powiedzieć 

nam, oczekiwać od nas lub chcieć, żebyśmy zrozu-

mieli, czasem staje się nieistotne. Jesteście własnym 

światłem, własnym przewodnikiem. Wasze serce jest 

wasze i jest pełne miłości. Myślę, że gdy doświad-

czacie miłości, nie ma potrzeby zadawania żadnych 

pytań. 

Gdy dana sytuacja wznosi was do stanu zadowolenia, pewności i 

siły, sama staje się odpowiedzią. Doświadczanie rzeczy niewytłuma-

czalnych jest prawdziwym życiem. Gdy jesteście stale otwarci na bo-

skość, wtedy w tajemniczy sposób boskość udzieli wam doświadczeń, o 

jakie nawet nie prosiliście. 

Miłość wykracza poza rozumienie. Po prostu dzieje się. Sądzę, że 

dla dociekliwego umysłu dowodem istnienia Boga jest ludzka potrzeba 

Boga. Gdy Go potrzebujecie, On jest dostępny. Jakiego innego dowodu 

potrzeba? W chwilach najgłębszej potrzeby, gdy nie mamy do kogo się 

zwrócić, gdy wszystkie drzwi zdają się być dla nas zamknięte, w tajem-

niczy sposób przejawia się sam Bóg. 

Tak wygląda ludzkie życie na przestrzeni lat. Życie zawsze ewolu-

owało – nigdy nie trwało w zastoju. Jak wiecie, życie określa dynamiczna 

równowaga. Życie nie jest stałe, ale jego podłoże jest niezmienne. Jest 

więc piękno w doświadczaniu nowego, z jakim stale się spotykamy. 

Swami uczył nas, że każda chwila jest nowa, każdy dzień jest nowy i co-

dziennie my jesteśmy nowi! 

Czym jest ta „nowość”? To nieznane, które przyjmujecie z otwar-

tymi ramionami, kochającym sercem i otwartym umysłem. Przyszłość, 

jutro, każdy dzień jest nowy.  W tej nowości jest tyle piękna i cudowności.  

Śri C. Sreenivas 
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Awadźananti mam mudha manuszim tanum aśritam. 

Param bhawam adźananto mama bhuta maheśwaram. 

(Wyśmiewają mnie niemądrzy ludzie, gdy przyjmuję ludzkie ciało. 

Nie znając mojej transcendentalnej natury nie wiedzą, że jestem najwyższym 

Panem wszystkiego.) 

 

Tak powiedział Pan o sobie, gdy zstąpił na 

ziemię jako człowiek w postaci Bhagawana Śri 

Kriszny. Problem rozpoznania Boga jest szcze-

gólnie złożony dla tych, których spotkało błogo-

sławieństwo przebywania blisko Jego ludzkiej 

postaci, gdyż On zachowuje się jak ludzka istota. 

Gdy zstępuje na ziemię, zachowuje się jak czło-

wiek i dlatego sytuacja ta jest dla nas bardzo 

zwodnicza. 

Nawet Swami, gdy był w swoim fizycznym ciele, nie każdemu pozwalał 

przyjść do siebie. Stwarzał ludziom przeszkody w zbliżeniu się do Niego. 

Stwarzał przeszkody i wystawiał ich na próby. Powiedział: „Lubię testować.” 

Teraz jest jeszcze o wiele trudniej, gdyż mało kto może Go widzieć. Musimy to 

zrozumieć. Madhusudhan widzi Go cały czas. Znam też ludzi, którzy widują 

Go całkiem często. Ale jest to problem, bo większość ludzi nie widzi Go. Dla-

czego stworzył tę barierę? Skoro kocha swoich wielbicieli, dlaczego stworzył 

ten problem? Jest to test, czy naprawdę kochacie Go. On może przyjść w do-

wolnym przebraniu, w dowolnej postaci, ale czy wy Go rozpoznacie? 

Pod tym względem można zauważyć wyższość psa. Pan psa może dzi-

siaj przyjść w jednym ubraniu, a jutro w innym. Może tak się zakamuflować, że 

nikt go nie rozpozna, nawet żona i dzieci, ale jego pies go rozpozna. Podobnie 

ci, którzy naprawdę kochają Boga, udadzą się na drugi koniec świata, jeśli 

usłyszą, że On może tam być. 

 

 
 

 
Śri B.N. Narasimha Murthy 
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Swami: (Odnosząc się do siostry Jayi) Wszyscy nauczyciele są tacy. Gdy jesteś 

nauczycielką i żoną, tym bardziej jesteś taka. Słuchałem przez ostatni miesiąc, jak 

rozkazywała mężowi: „Pomaluj to, zrób tamto, usuń to i i wymień te rzeczy na no-

we.” Cały czas tak postępowała. 

 (Do siostry Jayi) Zgadza się? Nie ma dość odwagi, by nam to powie-

dzieć. Wiem, że wszystko to robiłaś na zewnątrz, jak i wewnątrz: usuwanie 

starych rzeczy, wstawianie nowych, czyszczenie starych, by były jak nowe. 

Jest to proces ku doświadczeniu Boga. Wszystko, co jest stare i niepożądane, 

trzeba usunąć i zamienić na nowe, na to, co jest dobre i co zadowoli Boga. 

Jest to droga do przyjęcia Go. 

(Do brata Ajita, pytając o jego matkę) Co stało się Ammie? Czy chodzi o 

jej oddychanie? Woda zbiera się w jej płucach. Musicie na to zważać. Jeśli 

zbierze się tam woda, będzie jej trudno. 

(Do jego matki) Czy czujesz się lepiej? 

Matka: Lepiej. 

Swami: Dzisiaj po południu ona nie czuła się dobrze. Teraz jest o wiele lepiej. 

To bardzo oddana kobieta. Kriszna! Kriszna! Kriszna! Kriszna! Kriszna! Ona 

jest wielbicielką Kriszny. Dam ci Sai Krisznę. (W obecności oklasków Swami 

pobłogosławił tę matkę) Będzie z nią dobrze. Siądź, siądź. 
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Siedzący tutaj widzą, że ten dom jest bardzo pukka (kompletny), ale 

kiedyś był bardzo kaććha (niekompletny). Znacie ten dom? Przychodziłem tu 

od wielu lat. Kiedy w tym domu nie było jeszcze mojego zdjęcia, przyszedłem i 

uratowałem ją przed poważnym wypadkiem w kuchni. Od tamtego czasu 

przychodzę i odchodzę. Jeśli zawołacie Krisznę, muszę przyjąć postać Krisz-

ny i przyjść. Jeśli zawołacie Ramę, muszę przyjąć postać Ramy i przyjść. Jeśli 

zawołacie Jezusa, też muszę zmienić się w postać Jezusa i przyjść. Gdy 

wzywacie mnie jako Allacha, Śirdi Babę lub Sathya Babę, przyjmuję tę postać. 

Do jakiejkolwiek postaci mówicie, muszę przyjść w tej postaci. (Odnosząc się 

do Ammy) Ona mówi „Kriszna, Kriszna, Kriszna,” więc jej doświadczeniem jest 

Kriszna. 

Mogę dać wam dźelebi, laddu, Mysore pak, Mauritius pak (różne słody-

cze) czy cokolwiek chcecie, ale tylko gdy je spróbujecie, będziecie znali ich 

słodycz. Jeśli ich nie próbowaliście, a tylko je widzieliście, możecie powie-

dzieć: „Nie, nie! To nie jest słodkie.” Ale jeśli położycie odrobinę na język, od 

razu będziecie wiedzieli, że jest słodkie. 

Podobnie przez samo patrzenie na Krisznę, Ramę, Śirdi Babę czy Babę 

z fryzurą afro nie dowiecie się, czy jest to Bóg, czy nie. Ale jeśli zbliżycie się i 

doświadczycie Go, będziecie wiedzieli, że jest to Bóg. Oddanie, jakie ty wyka-

zujesz w wielbieniu Kriszny, jest tym samym oddaniem, jakie niektórzy czują 

do Ramy, inni do Jezusa, a jeszcze inni do Baby. Dzięki samemu patrzeniu na 

słodycze, wasze oczy nie mogą ich posmakować; może to zrobić tylko język. 

Tak samo umysł nie jest w stanie zrozumieć Boga, dlatego musicie Go do-

świadczyć. I dlatego też mówi się: Jato waćo niwartante aprapja manasa saha 

(gdzie słowa i umysł zawodzą) – Boga nie da się opisać słowami ani pojąć 

umysłem. 

Używanie umysłu do zrozumienia Boga jest jak próbowanie posmako-

wać słodyczy za pomocą oczu. Musicie używać w tym celu języka. Ale jeśli 

macie gorączkę, nie możecie właściwie doświadczyć słodyczy – będą smako-

wały gorzko. Bez gorączki język właściwie odczuwa słodycz. Jeśli pozbędzie-

cie się gorączki samolubstwa, pragnień, światowości, przywiązań i ego, wtedy 

wasz „język” stanie się czysty. Gdy język będzie czysty, będziecie właściwie 

odczuwać smak wszystkiego, co na nim umieścicie. Tak więc, ponieważ nikt 

nie może opisać Boga, Boga trzeba doświadczyć – tak jak słodyczy trzeba 

spróbować. W ten sposób można poznać Boga. 

Brahmawid brahmajwa bhawati – ten, kto zna Boga, staje się samym 

Bogiem. Taka osoba nie jest w stanie tego wyjaśnić, gdyż stała się Tym. Gdy 

lalka wykonana z soli znajdzie się w oceanie, aby go zgłębić (tak jak w bud-

dyjskiej opowieści), czy ona przetrwa? Nie, ale ona stanie się jednym z oce-

anem. Dla niej jedynym sposobem na poznanie oceanu jest stanie się 

oceanem. Bez tego nie może go poznać. Gdy już się rozpuści w oceanie, gdy 

przenika cały ocean i staje się jego częścią, wie, jak on jest szeroki i głęboki. 

Podobnie  wy, dopóki nie staniecie się Bogiem i nie rozpuścicie się w Nim, nie 
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będziecie wiedzieli, jak jest długi, wysoki, szeroki i głęboki – nie będziecie zna-

li Boga. Aby go poznać, musicie stać się Nim – to jedyny sposób. 

Aby posmakować Boga, trzeba oczyścić 

umysł. Ćittasja śuddhaje karmah – wszelka praca, 

jaką wykonujecie, powinna prowadzić do oczysz-

czenia umysłu. Gdy oczyścicie umysł, możecie do-

świadczyć Boga, gdyż wtedy umysł staje się zerem 

– już nie stanowi przeszkody; raczej jest tym, co 

pozwala wam przejść na drugą stronę. Weźmy na 

przykład drzwi. Jedna ich strona znajduje się we-

wnątrz domu, a druga na zewnątrz. Gdy ktoś jest 

wewnątrz domu, a ktoś inny – na zewnątrz, nie mo-

gą się zobaczyć bez otwarcia drzwi. Umysł jest jak 

drzwi; aby zobaczyć Boga, trzeba je otworzyć. Pro-

ces oczyszczania umysłu jest jak otwieranie drzwi. 

Każdy kocha Boga, ale bezpragnieniowe oddanie odnosi się tylko do tych, 

którzy kochają wyłącznie Boga i nic innego. Inaczej jest to jak mówienie: „Chcę 

Boga, ale chcę też mieć samochód; chcę Boga, ale chcę też mieć bungalow; 

chcę Boga, ale chcę też mieć dobrą pracę; chcę Boga, ale chcę też mieć po-

kaźne konto w banku; chcę Boga, ale chcę też zostać prezydentem.” To „chcę 

też mieć” musi odejść. Gdy „też” odejdzie, zostanie tylko Bóg. Dlatego kochaj-

cie Boga dla samego Boga. Gdy ktoś chce tylko Boga, otrzyma tylko Boga. 

Mieszanka „Chcę Boga, ale chcę też tego czy tamtego” niczego wam 

nie da – tylko się pogubicie. Dlatego proście tylko o Boga, a otrzymacie Boga. 

Jest to jedyna droga do doświadczenia Go. 

Dzisiaj jestem w tej postaci, ale jutro mogę przybrać inną, a pojutrze 

jeszcze inną. W treta-judze przyjąłem postać, która była właściwa wtedy. W 

dwapara-judze przyjąłem postać, która była właściwa wtedy. Teraz, w kali-

judze, przyjąłem postać, która jest właściwa obecnie. Bóg przychodził także 

jako żółw, ryba i dzik, a także jako karzeł i Narasinha, który był w połowie 

człowiekiem i w połowie lwem. Jak mielibyście przewidzieć, jaką formę przyj-

mie i jak przyjdzie? 

To, co On robi, powinno powiedzieć wam, czy jest Bogiem, czy nie. Czy 

pomaga ludziom? Czy ustanawia dharmę? Czy służy ludziom? Czy sprawia, 

że wielbiciele stają się lepsi? Czy ulepsza świat? Jeśli tak, musi to być Bóg. 

Może przyjść jako człowiek-lew, aby zniszczyć rakszasów (demony) lub w in-

nej postaci, aby pomagać riszim (mędrcom). Zatem to, co On robi, powinno 

powiedzieć wam, czy jest Bogiem, czy nie. Gdy przychodzi jako ryba, aby 

chronić ludzi przed potopem, czy jest to Bóg? Tak, Wedy zostały uratowane. 

Przyszedł jako dzik, aby chronić ziemie – jest to też Bóg. Bóg przyszedł jako 

człowiek-lew, aby chronić ziemię – ta postać też jest Bogiem. 

Dzisiaj nie muszę ochraniać Wed ani ziemi. Muszę chronić człowieka 

przed człowiekiem, przed nim samym, gdyż staliście się własnym wrogiem. 
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Wewnątrz was jest rakszasa (demon) razem z dewą (bogiem). Nie musicie 

więc walczyć z niczym na zewnątrz – musicie prowadzić walkę wewnętrzną. 

Muszę wejść do środka, by wam pomagać. Czy tak nie jest? Jak mogę wejść 

do waszego wnętrza? Musicie otworzyć drzwi i wpuścić mnie. Wpuśćcie Boga 

do środka, aby wszystkiego dopilnował. Dzisiaj rolą Boga jest więc oczysz-

czanie was od wewnątrz. To, co na zewnątrz, nie jest tak ważne – ważne jest 

wnętrze. Bóg jest antarangą, kimś, kto mieszka wewnątrz. Utrzymywanie do-

mu w czystości na zewnątrz jest ważne, ale ważniejsze jest, żebyście utrzy-

mywali czyste serca wewnątrz siebie. Jeśli oczyścicie serca, ja tam będę. 

Każdy z obecnych tutaj ronił łzy do Boga. Nikt z was nie może powie-

dzieć: „Nigdy nie płakałem do Boga.” Nawet jeśli uronicie tylko jedną łzę do 

Boga, On staje się wasz. Nawet jeśli zapłaczecie do Boga tylko raz, On stanie 

się wasz. Płaczecie o wiele rzeczy, ale kto płacze za Bogiem? Jeśli zapłacze-

cie za Nim choćby raz, On wręcz popędzi do was. On nie musi nigdzie cho-

dzić; przyjdzie w jakiejś postaci. Może przyjść jutro w innej postaci Boga, w 

innej istocie. 

Taki był też Śirdi Baba. Obiecywał, że przyjdzie do domu wielbiciela, 

mówiąc: „Przyjdę do twojego domu,” ale nigdy nie poszedł do żadnego domu. 

Któregoś dnia Lakshmabai spytała Go: „Co to znaczy? Powiedziałeś, że 

przyjdziesz do mojego domu, a nie przyszedłeś.” 

Śirdi Baba odpowiedział: „Przyszedłem, ale przegoniłaś mnie.” 

„Kiedy przyszedłeś? Gdybyś przyszedł, nigdy bym Cię nie odegnała!” 

„Przyszedłem jako pies, prosząc o roti (chleb), a ty mnie przegnałaś.” 

Taki jest Bóg – nie wiecie, w jakiej postaci przyjdzie. Zawsze zachowuj-

cie otwarty umysł. Należy modlić się: „Obojętnie w jakiej postaci przyjdziesz, 

pozwól mi rozpoznać Cię, służyć Ci, kochać Cię, wielbić Cię.” Takie uczucia 

powinniście żywić do Boga. Wszystko inne jest nieważne. Ważne jest to, że 

jeśli zaprosicie Boga, kochacie Boga, chcecie Boga, wtedy otrzymacie Boga. 

To wszystko na temat Boga. 

Wygłaszacie wykłady o wielkiej filozofii, ale nawet nie znacie tej filozofii, 

gdyż za dużo ją studiowaliście. Zbyt wiele nauki nie jest dobre dla głowy, gdyż 

prowadzi do nadmiernej logiki. Bóg wykracza poza logikę. 

Aprapja manasa saha (nieosiągalny dla umysłu także) – Bóg wykracza 

poza umysł. Nie da się Go uchwycić czy pojąć umysłem, gdyż wykracza poza 

niego. Właśnie dlatego gopiki (mleczarki) były najlepszymi wielbicielkami. One 

nie studiowały żadnej inżynierii, medycyny, pedagogiki czy marketingu, ale 

modliły się do Boga, dlatego otrzymały Boga. Do dzisiaj nie było większego 

wielbiciela. Sam Narada powiedział: „Kto jest największy? Wradźa gopikanam 

– gopiki z Wradźy (okolic Brindawanu) – są największymi wielbicielkami.” Dla-

czego? One nie prosiły o nic innego poza Kriszną. Chciały tylko Kriszny. Po-

nieważ nie chciały niczego innego, stały się najdroższe Krisznie. Podobnie ja 
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nie chcę niczego wielkiego; Bóg chce tylko prostych ludzi o szczerej miłości i 

oddaniu. 

Teraz jestem wolny. Nikt nie może mnie zatrzymać, nikt nie może mnie 

złapać ani nikt nie może do czegokolwiek mnie zmusić. Robię to, co chcę, i 

idę tam, gdzie chcę. Chodzę tam, gdzie widzę moich wielbicieli. 

Wasz Prezydent wiele razy pytał mnie: „Czy przyjedziesz na Mauritius? 

Proszę, przyjedź.” Słał prestiżowe listy, włącznie z formalnymi zaproszeniami 

rządu. Sreenivas wie o tym, gdyż był przy mnie. Powiedziałem im: „Jeśli przy-

jadę, ludzie będą mieli trudności. Nie chcę teraz tam jechać, ale zjawię się tam 

kiedy indziej.” Oto dlaczego przybyłem. Przybywam dla wielbicieli, a nie dla 

dygnitarzy – tylko dla wielbicieli. Gdy są wielbiciele, ja ciągle przybywam. Jest 

to tylko początek. Zdarzy się wiele, wiele rzeczy. Właśnie dlatego przybyłem. 

Aur kya? (Co jeszcze?) Jeśli macie pytania, zadawajcie je. 
 
 

 
(Odbyła się specjalna sesja pytań i odpowiedzi, w której pytania zada-

wało Swamiemu kilkoro dzieci.) 

 

Pytanie 1: Dlaczego podczas modlitwy mężczyźni i kobiety powinni siedzieć 

oddzielnie? 

Swami: O co chodzi w modlitwach? Mają pomóc wam w utrzymaniu umysłu 

skupionego na Bogu. Nie należy skupiać się na niczym innym, ponieważ gdy 

umysł biega tu i tam, wasza łączność z Bogiem słabnie, a gdy jest słaba, nie 

możecie doświadczać Boga. Wszystkiego, co staje wam na drodze, co odwra-

ca waszą uwagę, należy unikać. Ważne jest nie tylko oddzielenie mężczyzn i 

kobiet oraz zachowanie dyscypliny, ale nie powinniście też jeść zbyt dużo, gdy 

idziecie na modlitwy. Pościjcie przed przyjściem na modlitwy. Dlaczego? Jeśli 

zjecie za dużo, wasz żołądek będzie przeszkadzał wam w modlitwie; możecie 
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mieć rozstrój żołądka, niestrawność czy inne związane z tym problemy. Je-

dzenie zbyt dużo nie jest sattwiczne. Post jest częścią modlitwy. 

Dawniej ludzie z rana najpierw modlili się, pościli i szli do świątyni. Na-

wet dzisiaj, gdy ludzie chodzą do świątyni, poszczą. Dlaczego? Ponieważ gdy 

zjecie za dużo, będzie wam to przeszkadzało w modlitwach. Co jeszcze robi-

cie? Przed modlitwą wykonujecie pewne rytualne czynności, takie jak kąpiel 

czy zakładanie świeżego ubrania. Zapalacie też trociczki i lampy, gdyż chce-

cie usunąć ciemność. Wszystkie te czynności są częścią rytuałów, pewnymi 

regułami. Nasi przodkowie wiedzieli, że takie rytuały pomagają umysłowi lepiej 

skupić się na Bogu. 

Gdy wcześniej wykąpiecie się, czujecie się szczęśliwi i odświeżeni, więc 

lepiej możecie skupiać się na Bogu. Jeśli nie wykąpiecie się, możecie się sku-

pić, ale osoba siedząca obok może nie móc się skupić, gdyż może bardziej 

skupiać się na was niż na Bogu! Są to więc pewne sposoby na zachowanie 

spokojnego umysłu. 

Nie każdy może szybko wykroczyć poza męsko-żeńską dualność. Gdy 

już osiągniecie stan, w którym wszystko i wszystkie istoty postrzegacie jako 

atmę, nie będziecie widzieli oddzielnych ciał, a jedynie wewnętrznego ducha. 

Wtedy nie są potrzebne żadne reguły, gdyż wykroczyliście poza nie. Nie po-

trzebujecie nawet modlitw, gdyż staliście się boscy. Gdy rozwiniecie takie po-

strzeganie, żadne reguły nie będą miały zastosowania, ale do tego czasu 

powinniście stosować się do reguł. 

Gdy chcecie nauczyć się prowadzić samochód, co ludzie wam pora-

dzą? Powiedzą, że musicie mieć przy boku kogoś, kto umie jeździć. Możecie 

spytać: „Po co mi ktoś obok mnie podczas jazdy?” Ponieważ to pozwoli wam 

uniknąć wypadków; dzięki temu nie skrzywdzicie siebie ani innych. 

Z podobnego powodu ustalono pewne reguły, aby wasz umysł utrzy-

mywał skupienie. Nie powinienem tego mówić, ale w Indiach i gdzie indziej 

wiele świątyń stało się miejscami, gdzie znajduje się życiowego partnera. Co 

ludzie robią? Mówią: „Popatrz na tę dziewczynę! Jest całkiem ładna. Może 

powinniśmy ożenić z nią naszego syna! Może powinniśmy wydać naszą córkę 

za tego mężczyznę.” Miejsca oddawania czci stają się miejscami spotkań to-

warzyskich nie tylko w tej religii, ale we wszystkich. Po co chodzicie do świę-

tych miejsc? Nie powinniście przychodzić do Boga, aby nawiązywać dalsze 

relacje; powinniście przychodzić z nastawieniem na znajdowanie Boga, a nie 

na znajdowanie teściów, synowej lub zięcia. Pewne reguły i przepisy istnieją 

tylko po to, aby pomóc wam lepiej skupiać umysł na Bogu. Nie dotyczą one 

tylko oddzielenia płci, ale także innych rzeczy, takich jak kąpiel i niejedzenie 

radźasowego pożywienia. 

Przygotowujcie się przed pójściem do Boga. Jak powinniście się przy-

gotowywać? Niektórzy odprawiają pudźę lub inne obrządki, Niektórzy ludzie 

zanim pójdą do świątyni prowadzą miesięczne madi (rytuał pozostawania czy-
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stym po kąpieli). Przestrzegają tego rytuału, aby się oczyścić i bardziej cieszyć 

się Bogiem. Rozdzielanie płci podczas modlitw też ma podobne zadanie. Czy 

rozumiesz? 

Widzę, że wiele świątyń i meczetów staje się miejscem spotkań towa-

rzyskich. Gdy byliśmy w Nigerii, spytałem jednego z chłopców: „Do którego 

kościoła chodzisz?” 

On odpowiedział: „Chodzę do tego kościoła.” 

Spytałem go, dlaczego wybrał ten kościół a nie ten drugi. 

On odrzekł: „W tamtym kościele muszę dać na tacę dużą ofiarę; to ko-

ściół dla ludzi bogatych, a ten jest dla ubogich.” 

Jaki pożytek z takiego kościoła? Oni rozróżniają między bogatymi i 

biednymi. W miejscach oddawania czci nie powinno się tak traktować ludzi. 

Powinna być zachowana świętość, a wasza uwaga skierowana tylko na Boga, 

a nie na cokolwiek innego. 

Pytanie 2: Dlaczego istnieją religie? 

Swami: Religie istnieją z tego samego powodu, co szkoły. Chodzisz do szkoły?  

Dziecko: Tak. 

Swami: Co robisz, gdy idziesz do szkoły? Spotykasz 

nauczyciela, który uczy cię rzeczy, których nie znasz, 

takich jak matematyka, fizyka, chemia i język angiel-

ski. Uczysz się na lekcjach czegoś, czego nie znasz. 

Twój nauczyciel już je zna, ale ty nie. Potem daje ci 

jakieś książki, mówiąc: „Są to książki, które gdy prze-

czytasz, nauczą cię tych przedmiotów. Jeśli będziesz 

miał jakieś wątpliwości, przyjdź do mnie to ci wyja-

śnię.” To robisz w szkole. 

Ile szkół jest na Mauritiusie? Jest ich wiele. 

Różne dzieci chodzą do różnych szkół, nieprawdaż? 

Niektóre szkoły wymagają od uczniów noszenia mun-

durków niebieskich, inne – białych, a jeszcze inne – 

szarych. W różnych szkołach obowiązują różne mun-

durki. Niektóre szkoły przed rozpoczęciem zajęć wy-

magają odmawiania określonej modlitwy; w innych 

tego samego dnia jest to inna modlitwa. Niektóre 

szkoły zaczynają zajęcia rano o godz. 7:30, a inne o 

8:30. Niektóre kończą zajęcia w południe, inne póź-

niej. Wszystkie te szkoły są różne, ale uczą tych sa-

mych przedmiotów. 
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Religie są jak szkoły. Lider danej religii jest jak nauczyciel, którego na-

zywa się Mistrzem. Dlaczego uczysz się religii? Kościół jest jak szkoła, świą-

tynia jest jak szkoła i meczet jest jak szkoła. Ludzie chodzą do tych różnych 

szkół, aby czegoś się nauczyć. Czego chcą się tam nauczyć? Chcą uczyć się 

o Bogu – jak znaleźć Boga, jak Go doświadczać, jak z Nim żyć i jak Go urze-

czywistnić. Takiego przedmiotu uczą wszystkie te religie. 

Co oni wam mówią, aby urzeczywistnić Boga? Mówią, że musicie mo-

dlić się, nie powinniście kłamać, kraść, krzywdzić innych, że powinniście ko-

chać bliźniego i wszystkim służyć. Są to rozmaite drogi dochodzenia do Boga. 

Wszystkie święte pisma są jak podręczniki, Mistrzowie są jak nauczyciele, a 

kościoły i budynki wszystkich innych religii są jak szkoły, w których uczy się o 

Bogu i tego, jak Go znaleźć. Najpierw uczycie się teorii, a potem musicie za-

stosować ją w praktyce. Aby znaleźć Boga musicie być dobrzy i na co dzień 

czynić dobro, nie powinniście kraść, kłamać i krzywdzić innych. Powinniście 

stosować te praktyczne nauki w życiu codziennym. 

Mistrzowie tacy jak Prorok Mahomet, Jezus Chrystus, Budda czy Ma-

hawira przychodzą, nauczyć was zawsze, gdy utkniecie lub macie trudności w 

tym przedmiocie. Szkoły mogą być różne, pory lekcji mogą być różne, języki 

nauczania mogą być różne, nauczyciele mogą być różni, ale przedmiot jest 

jeden i ten sam: nauka o Bogu. 

Wasi rodzice posyłają was do szkoły, która jest najbliżej was. Zależnie 

od tego, jaką religię wasza rodzina wyznaje, wychowują was w tej religii. W 

niej dowiadujecie się o Bogu. Jeśli religie uczą o Bogu, są ważne, gdyż poma-

gają wam poznawać Boga i dobre rzeczy. 

Czy rozumiesz? 

(Swami zapytał kilkoro dzieci, gdzie uczą się, a one wymieniały nazwy 

swoich szkół.) 

Z której strony wschodzi słońce? Jak uczą was tego w szkole? Słońce 

wschodzi na wschodzie, prawda? W każdej szkole uczą, że słońce wschodzi 

na wschodzie. 

Wiedza jest ta sama, ale uczycie się jej w różnych szkołach, macie róż-

nych nauczycieli, plany lekcji i mundurki. Religie są podobne. Nie powinniście 

walczyć, mówiąc: „Ta szkoła jest lepsza,” „Moja szkoła jest najlepsza,” „Moja 

szkoła jest lepsza” czy „Ich szkoła jest najlepsza.” Dopóki się uczycie, powin-

niście szanować wszystkie. 

Dzieci muszą zadawać pytania. Obowiązkiem rodziców jest odpowiadać 

na nie. Wielu rodziców mówi: „Zadajesz za dużo pytań. Boli mnie od tego gło-

wa! Odejdź.” Odsyłają dziecko, co jest bardzo złe, gdyż ono próbuje czegoś 

się nauczyć. Jeśli sami nie znacie odpowiedzi na zadane pytanie, pójdźcie 

poszukać jej, wróćcie i wyjaśnijcie dziecku. Wszyscy rodzice tak powinni po-

stępować. Nie zabijajcie ciekawości dziecka mówieniem: „Jestem zajęta. Nie 
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pytaj mnie – spytaj ojca!” On też powie: „Spytaj matki.” Wtedy dziecko nie ma 

kogo pytać. Tak nie powinno być. Każdy powinien postarać się odpowiedzieć 

na pytanie dziecka, gdyż ono uczy się. Jeśli nie nauczycie go właściwych rze-

czy, nauczy się niewłaściwych i całe życie będzie myślało, że są właściwie. 

 

Pytanie 3: Wcześniej słyszeliśmy, że Bhagawan miał jakieś nieukończone 

prace i dlatego przyjął tę Subtelną Postać, aby je dokończyć. Dlaczego nie 

przedłużył sobie życia, zamiast przyjmować inną postać? Drugie pytanie: jak 

długo Baba pozostanie w Subtelnej Postaci przed przejawieniem się w fizycz-

nej postaci jako Prema Sai? 

Swami: Bóg zawsze przychodzi z określonym planem. Człowiek może nie 

wiedzieć, ale Bóg wie, gdzie powinien się narodzić, kim powinni być Jego ro-

dzice, jakie powinno być to miejsce, do jakiego domu powinien przyjść i co 

powinien zrobić ze swoim życiem. Bóg w pełni zna plan swojego życia od 

pierwszego dnia do końca. Swami też przyszedł z planem, który był podzielo-

ny na sześć faz po 16 lat. W tych sześciu fazach Jego plan ciągle ewoluował. 

Pierwsze 16 lat znamionowały lile (boskie gry). Co Swami wtedy robił? 

Po prostu zabawiał wielbicieli nad rzeką Ćitrawati, aby dać im doświadczenie 

boskości, uczynić ich podobnymi bogom i rozkochiwać ich w Bogu. Potem 

Swami zmienił swój plan, mówiąc: „Muszę wyjść poza Puttaparthi i ludziom w 

zewnętrznym świecie pokazać moje mahimy (chwałę).” Wstępował więc w sny 

ludzi, przejawiał się w bardzo różnych miejscach, nawet w innych krajach, i 

przyciągał do siebie ludzi, aby ich uczyć. 

Potem nastała pora upadeśy (nauki). Nie wystarczyło, że ludzie byli po 

prostu zabawiani i wiedzieli, że Swami był Bogiem. Musieli dowiedzieć się, 

dlaczego był tutaj i czego miał nauczać. Dlatego Swami uczył ich, prostym ję-

zykiem wygłaszając dyskursy, przesłania i mądrości wyekstrahowane ze 

wszystkich świętych pism, aby ludzie mogli je rozumieć, rozwijać się i stać się 

Bogiem. Bóg nie powinien stanowić tylko hobby czy rozrywki. Ludzie powinni 

uczyć się od Boga i stawać się Bogiem. 

Następnie Swami zadał sobie pytanie: „Jak mogę dotrzeć do coraz 

większej liczby ludzi?” Swami postanowił dawać im wykształcenie. Edukację 

wprowadził w czwartej fazie. Dawał ją zarówno młodszej, jak i starszej mło-

dzieży, aby mogli rozwijać się ku Bogu i służyć społeczeństwu. Następnie 

wprowadził wajdję (opiekę zdrowotną), gdyż taka była potrzeba chwili. Jak 

można zdobyć dobre wykształcenie bez dobrego zdrowia? Bez dobrego wy-

kształcenia nie możecie zaspokajać podstawowych życiowych potrzeb. Gdy 

nie macie podstawowych rzeczy, czy możecie słuchać Boga? Nie możecie 

wygłaszać kazań do ludzi o pustych żołądkach. Dlatego Swami wprowadził 

opiekę zdrowotną dla wszystkich, wodę dla wszystkich i wszystko niezbędne 

do utrzymywania ich w dobrym zdrowiu. 
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W końcu Swami pomyślał: „Teraz, gdy już zadbałem o wszystkie pod-

stawowe materialne rzeczy, muszę uczyć ludzi najwyższych prawd i niczego 

innego.” Tak przyszła faza ustanawiania sanatana dharmy. Ta faza wciąż 

trwa. Te ostatnie 16 lat są poświęcone ustanawianiu sanatana dharmy. Teraz 

zrobię wszystko, co pomoże mi ustanowić ją szybciej, mocniej i w lepszy spo-

sób. Gdyby tamto ciało pomogło mi w tym zadaniu, użyłbym go. Gdy mogę 

robić to bez ciała, robię to bez ciała. Jeśli ciało kogoś innego pozwala mi robić 

to lepiej i szybciej, korzystam z niego. Tak więc mój plan nie zmienił się pod 

względem tego, dla czego przyszedłem. To, jak planuję to robić, może podle-

gać pewnym zmianom zależnie od czasu i okoliczności. Przez te ostatnie 16 

lat będę kontynuował pracę ustanawiania sanatana dharmy. 

Czym jest sanatana dharma? Nie jest to religia taka jak hinduizm, 

chrześcijaństwo, zaratusztrianizm czy buddyzm. Jest to najwyższa mądrość o 

tym, że wszyscy są boscy. Ja jestem boski, wy jesteście boscy i boskie jest 

wszystko i wszyscy. Na tym polega obecna praca. Mój plan pod względem ce-

lu, dla którego przyszedłem, nie zmienił się. 

Jeśli chodzi o to, jak to wszystko zrobić, dokonałem małych zmian. Co 

robicie, gdy udajecie się w podróż i wasz lot jest opóźniony? Korzystacie z in-

nego lotu, gdyż to pozwoli wam dotrzeć do celu. Gdy loty są odwołane, korzy-

stacie z samochodu lub taksówki i nie przerywacie podążania do celu. 

Ciało, które było używane do podróżowania do celu, było jak auto, które 

sprawiało pewne kłopoty. Aby dotrzeć do celu, musiałem mieć samochód, ale 

były też inne czynniki. Gdy coś złego dzieje się z dzieckiem, jego matka modli 

się: „Boże, daj mi tę gorączkę, daj mi tę przypadłość, daj mi ten problem, ale 

nie pozwól, by moje dziecko cierpiało.” Tak postępują wszystkie matki i wszy-

scy ojcowie. Moi wielbiciele przychodzili do mnie prosząc: „Swami, proszę, 

pomóż mi. Mam taką chorobę, taki problem.” Ja odpowiadałem: „Dobrze, nie 

cierp. Zajmę się tym.” 

Robiłem to jako Śirdi Baba i także jako Sathya Sai Baba. Dlatego ciało, 

tak jak zbyt dużo używany samochód, zaczęło się psuć. Wtedy powiedziałem: 

„Nie chcę tego samochodu, gdyż jest za wolny. W ciągu następnych 16 lat nie 

dotrę do celu – nie zdołam jeździć po całym świecie, by docierać do każdego 

zakątka i uczyć sanatana dharmy. Dlatego skorzystałem z innego samochodu 

i kontynuuję tę pracę. Dopóki ten samochód będzie dobrze mi służył, będę go 

używał. Jeśli nie, zostawię go i wezmę inny. 

Nie jestem przywiązany do żadnego miejsca, żadnej osoby, żadnej for-

my czy imienia. Jestem przywiązany tylko do mojej pracy. Moją pracą jest so-

lidne ustanowienie boskości w sercach wszystkich ludzi. Taką pracę 

wykonam.  

Jak długo będę tę pracę wykonywał? Będę ją wykonywał w takiej czy 

innej formie wiecznie. Jak powiedziałem, przyjdę w innej postaci. Gdy w 

dwóch naczyniach jest woda, naczynia mogą być różne, ale woda jest ta sa-
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ma. Możecie pić z jednego naczynia lub z drugiego, wasze pragnienie musi 

być zaspokojone. To jest jednym naczyniem – tak o nim myślcie. W odpo-

wiednim czasie przyjdzie następne naczynie. Gdy wodę przeleje się do innego 

naczynia, z niego też ludzie mogą pić. 

 

Purnam adah purnam idam, purnat purnam udaćjate – tamto jest pełnią, 

to jest pełnią, z tamtej pełni wyłania się ta pełnia; z pełni wychodzi pełnia. Jeśli 

przychodzę tutaj, nie znaczy to, że nie mogę udać się tam. Jeśli przychodzę w 

tej postaci, nie znaczy to, że nie mogę przyjść w innej. Jeśli jestem tutaj, nie 

znaczy to, że nie ma mnie tam. Gdy idę stąd tam, nie znaczy to, że muszę 

opuścić to miejsce i znaleźć się w innym. Jest to zasada purnatwam (pełni), 

pierwiastka boskości. 

Do tych, którzy nazywają mnie „Sathya Sai,” będę nadal przychodził ja-

ko Sathya Sai przez 10 lat, 100 lat a nawet 1000 lat. Gdy ktoś zwraca się do 

Pana Narajany, On pojawi się tej osobie jako Narajana. Podobnie, Narajana 

przychodzi jako Rama do wielbicieli Ramy, jako Kriszna do wielbicieli Kriszny i 

jako Sathya Sai do wielbicieli Sathya Sai. Ktokolwiek pamięta o mnie jako Sa-

thya Sai, zawsze będę dla niego dostępny jako Sathya Sai, gdyż to pomaże 

mu urzeczywistnić i zrozumieć mnie. Jeśli jutro będą wzywać mnie przez 

Prema Sai, pójdę spotkać się z nimi jako Prema Sai, gdy wezwą mnie jako 

Śirdi Sai, pójdę spotkać się z nimi jako Śirdi Sai. 

Dla mnie wszystkie te postacie są tylko naczyniami. To woda jest waż-

na; najważniejsze jest picie wody. Pewne rzeczy zdarzają się zależnie od 

miejsca, czasu i okoliczności, ale są one tymczasowe. Misja, główny powód 

mojego przyjścia, pozostaje nienaruszona i cały czas postępuje w tym samym 

kierunku. Samochód zmienił się, ale droga i cel nie zmieniły się. 
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Pytanie 4: Jak długo Baba pozostanie w tym Subtelnym Ciele przed przyj-

ściem Prema Sai w fizycznym ciele? 

Swami: (Żartując) Jeśli powiem, nie chodź wszędzie i nie opowiadaj innym. 

Zachowaj to dla siebie! 

Wielbiciel: Każdy chce to wiedzieć. 

Swami: Będę tak działał, aż awatar Prema Sai nie przejmie tej misji – w swo-

im wieku 19 lat. Ile ma teraz lat? Ma dopiero siedem i pół roku. Jest więc tro-

chę czasu. Obecna postać będzie działać jeszcze przez kolejne dziesięć do 

dwunastu lat – do czasu, kiedy Prema Sai przyjdzie i zajmie się misją. 

Dzisiaj jestem także w Śirdi jako Śirdi Sai, ale także jako Sathya Sai. W 

przyszłości będę jako Prema Sai. Nie znaczy to, że gdy przyjdzie Prema Sai, 

nie będzie już Śirdi Sai ani Sathya Sai. Dla wielbicieli, którzy wielbią mnie w 

tamtych postaciach, będę dalej dostępny. Jeśli chodzi o misję, tak, gdy Prema 

Sai będzie miał 19 lat, zajmie się wszystkim. Przybędzie także na Mauritius. 

Do tego czasu na Mauritiusie będziecie mieli olbrzymi mandir – świątynię 

Prema Sai. Do tego mandiru będą przychodzić wszyscy wielbiciele, a On też 

tam przyjedzie. Jego główną pracą będzie podróżowanie po świecie i spotka-

nia ze wszystkimi ludźmi. Do tego czasu świat także przejdzie wiele zmian. 

Ludzie będą mieli dosyć materializmu, gdyż bez powodzenia próbowali zaleźć 

szczęście we wszystkim na zewnątrz – wszyscy zaczną więc szukać go we-

wnątrz. Tak więc, będzie on duchowym mistrzem jeżdżącym do wszystkich 

części świata, ucząc najwyższej prawdy. Tak będzie. Do tego czasu będzie 

tak jak teraz.  

 

Pytanie 5: Chciałbym z całą pokorą podzielić się doświadczeniem. Chociaż 

jestem z Mauritiusa, mieszkałem w Anglii i miałem szczęście spotkać tam Śri 

Sreenivasa, który był tak dobry, że zaprosił mnie do Raipuru, gdzie przebywa-

łem z rodziną przez dziesięć dni. Widzieliśmy tam bezpośrednio wspaniałą i 

zadziwiającą pracę dla dzieci z wrodzonymi wadami serca. Jestem lekarzem, 

dlatego chciałbym podziękować Śri Sreenivasowi za fantastyczne przyjęcie, 

jakie mi zgotował.  Chciałbym pójść krok dalej i powiedzieć, że jestem zauro-

czony całą tą fantastyczną pracą i szybkością pracy nie tylko w dziedzinie 

opieki zdrowotnej, ale także w edukacji i na innych polach. Po prostu w głowie 

się kręci, gdy się widzi, co się dzieje! 

Chociaż Mauritius jest małym krajem, jest wielkim krajem, gdyż ma jed-

ną z najwyższych liczb przypadków cukrzycy, niewydolności serca, udarów i 

mnóstwo stanów neurotycznych. Te ostatnie są moją specjalnością. Próbuję 

coś zrobić na tym polu i widzę, jak trudno jest wykonać nawet małe zadanie. 

Ponieważ Ty wykonujesz tak wiele i tak szybko, czy mógłbyś coś mi doradzić i 

pomóc mi ruszyć z miejsca? 

Swami: Ucz ludzi na Mauritiusie, jak wieść zdyscyplinowane życie. Dla tutej-

szych ludzi jest to najważniejsze. Co jeść, gdzie jeść i ile jeść – to bardzo 

ważne aspekty. Jeśli będą właściwie się odżywiali, ich zdrowie automatycznie 
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się poprawi i będzie dobre. Jedzenie jest równoważne krwi. Jeśli będą właści-

wie zarządzać jedzeniem, będą mieli dobrą krew. Oni nie chorują przez to, że 

są na Mauritiusie, lecz z powodu braku dyscypliny. Jej trzeba uczyć. Wymaga 

to zmiany nawyków, co jest bardzo trudne. Zoperowanie serca jest bardzo ła-

twe, ale przetransformowanie go – bardzo trudne. Zatem musisz uczyć ich 

dyscypliny i dbania o siebie, aby ich ciało dłużej zachowało sprawność i aby 

mogli dłużej służyć ludziom. Oni są bardzo, bardzo niezdyscyplinowani, jeśli 

chodzi o jedzenie – jedzą cokolwiek i wszystko, co zobaczą. Potrzebują dys-

cypliny, aby właściwie się odżywiać. Gdy będą jedli w sposób ograniczony, 

będą zdrowi. 

Często pytam Sreenivasa o to samo: „Jak długo możesz ich leczyć? 

Ucz ich, jak nie zapadać na choroby – to jest właściwe podejście.” To można 

zrobić także tutaj. Edukuj ich. Jako rodzic uczysz swoje dzieci, a jako lekarz 

uczysz ludzi, jak nie zapadać na choroby. Gdy ktoś zachorował, wtedy nie ma 

oczywiście wyboru – musisz się nim zająć. 

Do tej pracy zbierz grupę lekarzy, nawet jeśli nie są wielbicielami Swa-

miego. Właściwą drogą jest wykorzystanie każdego, kto chce zrobić coś do-

brego, lub lekarzy, którzy zechcą chodzić wszędzie i pomagać ludziom wieść 

lepsze życie. Nie ma sensu w tym celu budować tutaj instytucji. Potrzeba wła-

ściwej edukacji i profilaktyki. 

Lekarze, pielęgniarki i personel pomocniczy mogą tworzyć dobrą grupę 

szkolącą tutejszych ludzi. To poprawi sytuację na zawsze. Jest to możliwe! 

Każda sytuacja może mieć inne rozwiązanie. Ktoś może przyjść z bólem 

brzucha z powodu niestrawności. Ktoś inny może przyjść z powodu rozwol-

nienia. Obaj pacjenci mają bóle brzucha, ale z różnych powodów. Mauritius 

też ma bóle, których przyczyną jest brak dyscypliny. Indie też mają bóle, ale 

głównie z powodu ubóstwa. Tak samo w innych miejscach mogą występować 

różne przyczyny cierpienia ludzi. 

Ubóstwo nie jest tutaj takim problemem jak w Indiach. Tu jest problem z 

właściwym prowadzeniem życia. Dyscyplinujcie ich, kształćcie i korygujcie. 

Będzie to bardzo pomocne. Stwórz grupę lekarzy, która przyjedzie tutaj i bę-

dzie prowadzić obozy medyczne, warsztaty i programy w szkołach i kole-

dżach, ucząc ich właściwych rzeczy. Wtedy ten problem zostanie rozwiązany. 

Wielbiciel: Dziękuję Ci, Swami! Problemem jest to, że są już tysiące ludzi, 

którzy przekroczyli granice, którzy są sparaliżowani, którzy nie mogą chodzić, 

którzy są przykuci do łóżka i którzy mają wiele trudności, a tutejsze służby 

zdrowia nie zajmują się nimi. 

Swami: Tak. To już się stało. Wody, która wpłynęła do oceanu, nie da się już 

odzyskać. Powiedzcie przynajmniej innym ludziom, że mogą skończyć tak 

samo jak oni, jeśli w swoim życiu nie będą przestrzegać dyscypliny. Powiedz-

cie im to i uratujcie następne pokolenie. Jest to ważniejsze zadanie niż pró-

bowanie uratować obecne pokolenie. Jest to najważniejsza rzecz w tej 

sytuacji. Niech teraz rosnące dzieci dzisiaj nauczą się właściwych rzeczy. 
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 (Do gospodyni, Śmt. Jayi) Mam parę pytań. Kiedy będzie kolacja? Czy 

jest kolacja dla wszystkich? Co przygotowaliście na kolację? 

Jaya: Potrawy curry z Mauritiusa. 

Swami: Co słodkiego przygotowaliście? 

Jaya: Dźalebi. 

Swami: To są słodycze dla dzieci. 

Jaya: Pudding cassava. 

Swami: W Afryce wielu ludzi je cassavę. Nawet w Nigerii jedzenie zbyt dużo 

cassavy prowadzi do cukrzycy; jest ona równoważna cukrzycy! (Śmiech)  

Nadmiar cassavy nie jest dobry, gdyż ma ona bardzo wysoką zawartość skro-

bi i prowadzi do problemów insulinowych. Zwyczaje w jedzeniu są bardzo 

ważne dla chorych na cukrzycę. Jedzcie, ale w ograniczonych ilościach. Jedz-

cie więcej owoców i warzyw, a mniej białej skrobi. Spożywanie mniej białej 

skrobi sprawi, że społeczeństwo będzie zdrowsze. 

Taki sam problem mają na Wyspach Fidżi – są tam te same zwyczaje w 

jedzeniu. To, co jedzą, prowadzi do cukrzycy. Iluż mieszkańców Fidżi ma cu-

krzycę! Tam na cukrzycę zapadają nawet dzieci. Mają tam ten sam problem – 

nawyki jedzeniowe. Pożywienie to krew. To, jakie jecie pożywienie, decyduje o 

waszym zdrowiu. Uczcie ich, proszę. Pomoże to krajowi zachowywać dobre 

zdrowie. Oczywiście spróbujemy zrobić, co się da, aby pomóc ludziom, którzy 

już chorują. Mówią, że niewiele można dla nich zrobić. Ale następne pokolenie 

nie powinno być narażone na te same problemy zdrowotne. 

Dobrze, na tym skończymy. Każdy, kto ma więcej pytań, niech najpierw 

przetrawi to, abyśmy jutro mogli podać następny posiłek. Nie powinniście do-

stać niestrawności! 
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Isaac Tigrett 

Przez te ostatnie lata podróżowaliśmy po ca-

łym świecie i widzieliśmy rozpoczynanie wielu pro-

jektów. Tylko nadczłowiek, Bóg-człowiek mógł tego 

dokonać. W ciągu czterech lat otworzono 16 szkół, 

trzy szpitale (czwarty został oddany parę dni temu), 

w których przeprowadzono ponad 5000 darmowych 

operacji. W USA i Ameryce Południowej działają 

już instytucje z ludzkimi wartościami. To są nama-

calne rzeczy i pojawia się ich coraz więcej. 

Ostatnio dostąpiłem pewnego błogosławieństwa. Pochodzę z Delty Mis-

sissippi. Jest to najuboższa część Stanów Zjednoczonych. Swami był dla mnie 

tak życzliwy, że poprosił mnie, abym założył tam bezpłatną klinikę i szpital. By-

łem tam całkiem niedawno. Powrót do domu i pomoc tamtym ludziom to dla 

mnie bardzo piękne przeżycie. 

Na dzisiejszy wieczór sprowadziła was tu duchowość, a nie religia. Kie-

rowaliście się głęboką potrzebą wiary i wiedzy o czymś innym, co się dzieje. 

Istnieją wyższe istoty. Dzieją się inne rzeczy i przede wszystkim to kazało nam 

rok w rok przyjeżdżać do Sai Baby w Jego fizycznej postaci. Jakże nadzwy-

czajne było to doświadczenie! 

Wy, siedzący teraz w tej sali, otrzymaliście wielką szansę postawienia 

kolejnego kroku w tej podróży, podróży, która już niebawem się skończy. Dla-

tego cieszcie się tym doświadczeniem. Na każdego z tu obecnych wpływa 

metafizycznie energia sprowadzona do tego pomieszczenia, którą Swami 

przynosi wszędzie, gdzie się udaje, gdzie się przejawia i zamieszkuje. Mam 

nadzieję, że będziecie doświadczać tej energii. On zaraz będzie przemawiał; 

jestem pewien, że rozpoznacie Go, tak jak my wszyscy. 

 
 
 

13 grudnia 2018 – otwarty satsang 

Wyjątki z wystąpień 
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Bóg i życie mają swoje sposoby na przejawianie się nam i pokazywanie 

nam prawdziwego celu naszego tutaj pobytu – tego, co powinniśmy robić, co 

powinniśmy osiągnąć i dokąd iść. 

Od Swamiego nauczyłem się otwierać na 

wypowiadanie „Tak.” Gdy był w ciele, często wy-

powiadał trzy inicjały swojego imienia, SSS, które 

brzmią jak „Yes, yes, yes” (ang. Tak, tak, tak)! 

Musimy pamiętać, że w życiu są postępy wtedy, 

gdy mamy zdolność, odwagę, wiarę w siebie i 

przekonanie do zebrania wszystkich sił, jakimi 

dysponujemy, i powiedzenia życiu „Tak” i – co 

ważne – „Tak” Bogu. 

Siostry i bracia, w 1963 r. Swami przyszedł do mojego domu. Przyszedł 

zjeść z nami kolację. Wtedy mój ojciec był Komisarzem Policji w Hajdaraba-

dzie w stanie Andhra Pradeś. Od tamtego czasu byłem z Nim aż do opusz-

czenia przez niego ciała. 

Możecie spytać dowolnego wielbiciela – najbardziej wyczekiwanym 

wtedy przez każdego zdaniem było: „Swami cię wzywa.” Gdy ktoś wypowie-

dział te słowa, spełniało się oczekiwanie, spełniało się marzenie. Na takie we-

zwanie czekał każdy! 

Mnie się to spełniło w kwietniu 2011 r., kiedy mój czcigodny starszy brat 

wypowiedział do mnie to magiczne zdanie, które – jestem pewien – każdy z 

was chciałby usłyszeć. Byłem gotowy powiedzieć „Tak,” gdyż, prawdę mó-

wiąc, nie znam sensu „Nie.” Gdy macie wszystkie zmysły otwarte, wtedy po-

stawa „Tak” staje się dla was naturalna. Podskoczyłem z radości, gdy przyszło 

to wezwanie, a przyszło ono miesiąc po śmierci Jego fizycznego ciała. 
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Jak rozpoznać Boga? Wczoraj takie pytanie 

Swami zadał w domu Ajita i Jayi. Jak rozpoznać 

Boga? Istnieją na to tylko dwa sposoby. Pierwszy 

to odczucia, jakie macie w Jego obecności. Gdy 

pójdziecie do meczetu, kościoła czy innej świątyni, 

albo gdy przyjdziecie do boskiego Mistrza, takiego 

jak Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, wasze serce 

mówi: „Oto Bóg!,” gdyż sami czujecie tę boskość.  

Dzisiaj, gdy stajemy naprzeciw Jego boskiej obecności, mamy to samo 

uczucie. Pierwszym świadectwem, że jesteście w obecności Boga, jest wasze 

pełne serce, spokojne serce. Jesteście bardzo szczęśliwi. 

Jak jednak mamy rozpoznać Boga, gdy nie jesteśmy dostatecznie roz-

winięci duchowo, aby odczuwać Jego obecność, kiedy jest On na ziemi? Mo-

żecie rozpoznać Go po tym, co robi. Co Bhagawan Baba zrobił, gdy był w 

fizycznym ciele? Założył placówki edukacyjne i opieki zdrowotnej – wszystkie 

bezpłatne. Przychodził z pomocą ludziom bezradnym. Dawał odwagę zdespe-

rowanym sercom. Leczył złamane serca i niósł radość i spokój każdemu, kto 

do Niego przychodził. 

Dzisiaj Baba robi dokładnie to samo. Jak więc rozpoznajecie to, że Bóg 

jest tutaj? Bóg tu jest, gdyż robi dokładnie to, co Bóg by robił. Co Bóg robił, 

kiedy przyszedł jako Śri Rama, Śri Kriszna, Budda, Pan Jezus i jako Prorok? 

Dla wszystkich miał otwarte serce. Całą ludzkość darzył współczuciem. Bóg to 

nie ciało fizyczne, nie kamienny posąg. Bóg to współczucie i miłość przycho-

dzące w postaci Ramy, Kriszny, Jezusa i Buddy. Ten sam Bóg jest dzisiaj tutaj 

w postaci Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. 

Tak rozpoznajemy Boga. 
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Lile Pana Wisznu są wyjątkowe i tajemnicze. 

Są jedyne w swoim rodzaju we wszystkich trzech światach. 

Niosą radość sercom muni (świętych) i są bardzo przyjazne. 

Takie są lile Pana Wisznu! (Wiersz telugu) 

 

Drogie ucieleśnienia miłości! 

Wisznu Purana opisuje rozmaite aspekty i cechy awatarów Pana Wi-

sznu. Pan normalnie mieszkający w loce (świecie) Wajkuntha w różnych okre-

sach przyjmował różne postacie, różne imiona, różne charaktery i różne 

atrybuty, aby wykonać różne zadania. Przyszedł jak Matsja (Ryba), aby 

ochronić Wedy, jako Kurma (Żółw), aby pomóc bogom ubijać ocean, jako Wa-

raha (Dzik), aby ochronić ziemię, jako Narasinha (Człowiek-lew), aby chronić 

swoich wielbicieli, jako Wamana (Karzeł), aby obdarzyć wyzwoleniem króla 

Bali Ćakrawartiego, jako Rama, aby uwolnić ziemię od okrucieństw Rawany, 

jako Kriszna, aby dać ludziom nauki Gity, itd. Decyduje się przyjść w różnych 

okresach w różnych miejscach i przyjmuje różne postacie i imiona, aby wypeł-

nić swoje zadanie, którym jest ustanawianie dharmy. 
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Dharma nie odnosi się do żadnej konkretnej religii. Jest to atma dharma 

– prawdziwa religia własnego boskiego ducha. Wisznu przyszedł, aby przy-

pomnieć wszystkim, że każdy jest zasadniczo boski i że prawdziwa natura 

każdego wykracza poza ulotne ciało i zmienny umysł; we wszystkich mieszka 

boski duch. Zawsze, gdy ludzie zapominają o tej prawdzie i zbaczają z tej 

ścieżki atma dharmy czyli hridaja dharmy (dharmy serca), Bóg przejawia się 

pod różnymi imionami i w różnych postaciach, aby podtrzymać tę prawdę i 

mocno osadzić ją w sercach i umysłach ludzi. 

W przypadku Sathya Sai Baby nie jest inaczej. Ten sam Boski Duch 

przejawia się pod różnymi imionami i w różnych postaciach, aby wykonać to 

samo zadanie – mocno osadzić ten boski pierwiastek w sercach i umysłach 

ludzi. Dzisiaj z tego samego powodu kontynuuję to, co muszę. Umysł nie jest 

w stanie zrozumieć postępowania Boga, tak samo jak język nie może słyszeć, 

uszy nie mogą smakować, oczy nie mogą wąchać, a nos nie może widzieć. 

Dlatego mówi się: 

Jato waćo niwartante aprapja manasa saha (gdzie słowa i umysł zawo-

dzą) – Boga nie da się opisać słowami ani pojąć umysłem. 

Korzystanie z umysłu w celu poznania Boga jest jak używanie oczu do 

poznania smaku, albo języka do słyszenia lub nosa do widzenia. Zrozumieć 

Boga można tylko przez czyste serce. Hiranjakaśipu był wielkim naukowcem i 

niezwykle potężnym królem, a mimo to nie potrafił zrozumieć pierwiastka Na-

rajany. Tymczasem jego mały syn, Prahlada, prawie bez wykształcenia, ale 

mający czyste i oddane serce, potrafił rozumieć ten pierwiastek. W jednej ro-

dzinie ojciec nie mógł pojąć Boga, a syn mógł. 
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Chociaż Rawana był najstarszym i najmądrzejszym synem, nie potrafił 

zrozumieć ani dostrzec w Ramie boskiego pierwiastka, podczas gdy jego 

młodszy brat Wibhiszana z łatwością uchwycił ten pierwiastek. Obaj należeli 

do tej samej rodziny, a jednak jeden potrafił zrozumieć boskość, a drugi nie. 

To samo dotyczy także dzisiejszych czasów. Pan nie dba o to, do jakiej rodzi-

ny należycie, do jakiego kraju, co studiowaliście, czego się nauczyliście czy co 

robicie. U Boga liczy się rodzaj serca, jaki posiadacie. 

 

 
Jak osobę o nieczystym sercu można uczyć o pierwiastku atmy? 

Pierwiastek boskości można zrozumieć tylko czystym sercem. 

(Wiersz telugu) 

Tak już jest. Czystość serca oznacza serce, które nie szuka niczego, 

nie pragnie niczego i nie dąży do niczego z wyjątkiem Boga i tylko Boga. Do 

Swamiego przychodzą wszelkiego rodzaju ludzie z wiarą w różnych bogów, 

należący do różnych religii i wyznań, ale oni zwykle przychodzą, licząc na coś 

dla siebie. Bóg jednak darzy każdego tym, co trzeba, aby pobudzić w nich po-

czucie oddania i pielęgnować związek Boga z Jego wielbicielem. W ostatecz-

nym rozrachunku Bóg chce tych, którzy chcą tylko Boga. Chociaż każdy chce 

Boga, Bóg chce tylko tych, którzy chcą Go dla Niego samego, a nie ze wzglę-

du na jakiekolwiek inne pragnienie. Dzisiaj naprawdę szukam tych, którzy 

chcą mnie i tylko mnie, a nie po to, aby rozwiązać jakiś problem, osiągnąć ja-

kiś cel czy z jakiegoś innego powodu, zamiast po prostu chcieć Boga dla Nie-

go samego. 
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Kriszna biegał za gopikami, kradnąc im masło. Chociaż one upominały 

Go, wyśmiewały, a nawet skarżyły na Niego do Jego matki Jaśody, Kriszna 

nie rezygnował z biegania za gopikami, aby bawić się z nimi, być z nimi i jeść 

masło, które wytwarzały. Matka Jaśoda mawiała: „W domu jest mnóstwo ma-

sła.” W tamtych czasach mieszkańcy Wradźy płacili podatki w postaci masła 

naczelnikowi wioski, którym był ojciec Kriszny. Niemniej Kriszna dalej kradł 

masło z domów tych niezamężnych dziewczyn. 

Jego matka pytała: „Dlaczego to robisz? Dlaczego stawiasz mnie w tak 

trudnych sytuacjach? Dlaczego wprawiasz mnie w zakłopotanie? Dlaczego 

kradniesz z domów tych ludzi, gdy w naszym domu masz tego pod dostat-

kiem?” 

On wtedy odpowiadał: „Matko! Twoje masło jest pełne przywiązania. 

Ponieważ przygotowujesz masło w celu karmienia swojego syna, wiąże się to z 

przywiązaniem, a więc twoje masło nie jest czyste. Te gopiki recytują moje imię, 

śpiewają o mojej chwale i pamiętają o mnie. Wykonują to jako modlitwę i służ-

bę dla mnie, dlatego mimo swych ograniczeń masło to bardziej mi smakuje.” 

Czystość serc gopik i ich nieskażona, bezinteresowna miłość do Krisz-

ny, bez oczekiwań czy pragnień, sprawiły, że Kriszna stał się im drogi, ale, co 

jest ważniejsze, sprawiły też, że one stały się drogie Krisznie. Ich związek stał 

się tego rodzaju, że nie mogli żyć bez siebie. Gopale (pasterze) i gopiki nie by-

li bogaci, nie mieli władzy, nie mieli wpływów, nie byli popularni ani sławni. Byli 

to prości, niewykształceni pasterze i pasterki, którzy nie umieli nic poza ho-

dowlą krów i robieniem masła. Kriszna należał do nich, a oni należeli do 

Kriszny. 

Na końcu, kiedy Kriszna musiał opuścić swoje ciało, stało się to w bar-

dzo niezwykły i wyjątkowy sposób – zgodnie z planem Boga. Pan, który na 

swoim palcu potrafił zakręcić sudarśana ćakrę (dysk Wisznu), który doprowa-

dził do upadku całej dynastii Kaurawów i który własnymi rękami zabił wiele 

demonów, w końcu zginął od strzały wypuszczonej przez myśliwego! Jednak 

Bóg w ten sposób postanowił porzucić ciało i tak się stało. W tym czasie Ja-

dawowie walczyli między sobą: brat zabijał brata, kuzyni – kuzynów. Nikt nie 

przeżył; wszyscy powybijali się. 

Ktoś pytał: „Swami, dlaczego Jadawowie, którzy byli przyjaciółmi i 

krewnymi Kriszny, nie rozumieli Twojego pierwiastka, mimo że urodzili się w 

tej samej linii rodowej i dynastii, co Ty? Byli to Twoi synowie, wnuki i prawnuki, 

a mimo to nie potrafili zrozumieć pierwiastka Kriszny, walcząc do końca i 

umierając bez zrozumienia Go. Tymczasem o gopikach, które nie były bezpo-

średnio spokrewnione z Kriszną, do dzisiaj wszyscy wielbiciele pamiętają ze 

względu na ich wielkie oddanie. Dlaczego tak się stało?” 
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Odpowiedziałem: „Powód jest bardzo prosty: Jadawowie myśleli, że 

Kriszna należy do nich i że mają do Niego prawo, podczas gdy gopiki myślały, 

że należały do Kriszny i że Kriszna miał do nich prawo!” 

Gdy poddacie się Panu, tak jak gdybyście należeli do Niego, nie powin-

niście spodziewać się, że będzie należał tylko do was. Nie powinniście sta-

wiać Mu żadnych warunków, na przykład, że w stosunku do was ma 

zachowywać się tak a tak. Nie powinniście pysznić się tym, że znaliście Go, 

lub że doświadczyliście Go, albo w jakiś sposób macie z Nim łączność. Musi-

cie raczej pozostawać skromni i szczerzy w poddaniu Jemu. Powinniście mó-

wić: „Należę do Ciebie, Panie. Wykorzystuj mnie tak, jak chcesz, rób ze mną, 

co chcesz, jak chcesz. Nie stawiam żadnych warunków, nie mam pragnień ani 

aspiracji.” 

Wtedy Pan stanie się wasz. Historia Pana nie zmienia się. Czasy się 

zmieniają, sytuacje się zmieniają, okoliczności się zmieniają i miejsca się 

zmieniają, ale niepowtarzalny pierwiastek Pana nie zmienia się. On zawsze 

należy do wielbiciela, który ma czyste serce, który poddał swoje serce, który 

nie pragnie niczego oprócz Pana i należenia do Niego. To się nigdy nie zmie-

nia – On zawsze jest z takimi wielbicielami. Nawet z dzisiejszej perspektywy, 

gdy spojrzycie na życie Kriszny, najlepszymi Jego wielbicielami pozostają go-

piki z Wradźy. 

Wradźagopikanam – nikt większy od gopik z Wradźy nie należał do 

Kriszny. 

Kriszna ustanowił królestwo. Toczył wiele politycznych wojen i kierował 

Pandawami w celu ustanowienia dharmy. Chociaż miał własnych synów, wnu-

ków, krewnych i swoją linię rodową, gdybyście spytali Go, kogo kochał najser-

deczniej, szybko by odpowiedział, że były to gopiki, gdyż one kochały go bez 
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specjalnego powodu. Kochały go dla samej miłości. Tacy wielbiciele są naj-

drożsi Panu i to do nich Pan należy. Jest On gotów zrobić dla nich wszystko. 

Jada jada hi dharmasja glanir bhawati bharata  

abhjutthanam adharmasja tadatmanam sridźamjaham. 

(Zawsze kiedy prawość zanika i zaczyna przeważać nieprawość, 

potomku Bharaty, w takim czasie osobiście zstępuję ja.) 

To było wypisane wczoraj w domu Jayi. Kriszna mówi, że sam stwarza 

siebie – nikt Go nie stwarza. On przejawia siebie i nikt nie może mu powie-

dzieć: „Przejaw się w taki sposób, a nie w taki. Lepiej, żebyś poszedł tą drogą, 

a nie tamtą. Lepiej, żebyś był taki, a nie taki.” 

Postać, którą dzisiaj wybrałem, miejsce, które wybrałem, imię, które wy-

brałem, ludzie, których wybrałem, praca, którą wybrałem i sposób, w jaki to 

wszystko wybrałem, są całkowicie moim własnym wyborem. Nikt nie może 

powiedzieć: „Bądź taki” albo „Nie bądź taki,” „Zrób to” albo „Nie rób tego,” 

„Mów to” albo „Nie mów tego, „Idź tam” albo „Nie chodź tam.” To ja decyduję, 

gdyż taki jest Bóg. Jest to, jak Sreenivas powiedział, „Stuprocentowa prawda” 

– nie ma nic do dodania czy ujęcia. 

Gdy wielbiciele wzywają Go z czystym sercem, On przychodzi. Nie 

przychodzę tu w odpowiedzi na zaproszenie iluś ministrów i dyplomatów z 

Mauritiusa. Wszyscy ci ludzie przez lata pisali do mnie oficjalne zaproszenia 

na urzędowych formularzach. Powiedziałem im: „Przyjadę kiedy indziej.” Te-

raz nie przybyłem tutaj dlatego, że zaprosili mnie do tego kraju jacyś ludzie 

władzy. Przybyłem ze względu na modlitwy kilku wielbicieli. 

(Mówiąc o siostrze Nili) Ona powiedziała do mnie: „Swami, jakiś czas 

temu mój ojciec zbudował świątynię dla Matki Kali. Musisz ją pobłogosławić; 

musisz obiecać mi, że przybędziesz.” 

Dwa lata temu powiedziałem jej: „Tak, pewnego dnia przybędę i pobło-

gosławię tę świątynię.” 

Tak więc przybyłem dla tej świątyni i dla wszystkich, którzy stali się in-

strumentami w organizacji tej wizyty. (Odnosząc się do bogini w świątyni Sin-

gamakali, gdzie odprawiono homę) Spotkałem się z Matką i Matka spotkała 

się ze mną. Zapewniam was, że świątynia ta będzie się rozwijała i rosła w 

chwale. Dla wielbicieli Mauritiusa stanie się bardzo ważnym centrum piel-

grzymek. Dzisiaj może wyglądać skromnie, niczym sadzonka, ale wkrótce 

urośnie do postaci gigantycznego drzewa. 

Gdy wykonujecie prace Boga, nie musicie się o nic martwić, o nic oba-

wiać. Musicie dalej robić to, o co prosił was Bóg, nie martwiąc się o nic. Zatem 

działajcie, prowadźcie tę świątynię i dbajcie o nią, bacząc, by zawsze była 
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otwarta dla każdego, kto potrzebuje pomocy, gdyż ci, którzy potrzebują Boga, 

zasługują na Boga. 

Kapłan tej świątyni też jest tu obecny. Jego proszę o to samo: pracuj 

nadal i nie martw się. Śrejansi bahu wighnani – gdy robicie coś dobrego, po-

jawiają się przeszkody. Taki jest świat. Nie powinno to powstrzymywać waszej 

dobrej pracy. Czyńcie nadal dobro, gdyż tak postępując, możecie znaleźć Bo-

ga, a w Nim znaleźć siebie. 

 

Ta świątynia jest tu od 38 lat. (Do siostry Nili) Służył tutaj twój pradzia-

dek, a przed nim jego dziadkowie przywiezieni tu z Indii przez Brytyjczyków. 

To oni zbudowali pierwszą świątynię, a ta druga świątynia została zbudowana 

przez jej ojca. 

Gdy w Londynie prosiła mnie: „Proszę, przybądź na Mauritius,” ja spyta-

łem: „Dlaczego chcesz, żebym przybył na Mauritius? Mieszkasz w Londynie.” 

Ona odpowiedziała: „Nie. Ja należę do Mauritiusa, a mój ojciec zbudo-

wał świątynię dla Matki Kali. Proszę, przybądź i pobłogosław tę świątynię.” Na 

jej zaproszenie przybyłem tutaj, by pobłogosławić tę świątynię. Gdy krowa da-

je mleko dla swojego cielęcia, z mleka tego oczywiście korzystają także inni. 

Podobnie jej modlitwa została wysłuchana przeze mnie i także skorzystało na 

tym wielu ludzi, którzy mogli napić się tego nektaru mojej miłości. 

(Do siostry Nili) Czy jest OK? (Nila przytaknęła) 
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(Do Śri C. Sreenivasa) Ten lekarz modlił się o wszystkich ludzi cierpią-

cych na cukrzycę i inne problemy zdrowotne. Niektórzy mieli udary i są spara-

liżowani. Co możemy zrobić? A, B, C, D – astma (A), ciśnienie krwi (B – ang. 

blood pressure), rak (C – cancer), cukrzyca (D – diabetes). Gdy pojawią się te 

ABCD, doprowadzą was do Z – nigdy was nie opuszczą; doprowadzą do wa-

szego końca. Dlatego musicie być ostrożni, podchodząc do tych problemów. 

Lekarz z Londynu pytał: „Co powinniśmy zro-

bić? Czy na Mauritiusie można coś zrobić?”  

Powiedziałem mu: „Jeśli jesteś gotowy coś 

zrobić, ja też jestem gotowy.” 

Najpierw Ardźuna „Tak”,  potem Kriszna „Tak.” 

Gdy jesteś gotowy przyjechać na Mauritius i zająć się 

tymi sprawami, w tym samym czasie ja zacznę za-

kładać centrum służby pacjentom. (Oklaski) Przyślę 

kilku dobrych lekarzy z Indii. (Do tego lekarza) Zaj-

mujesz się cukrzycą, podobnie jak wielu innych stąd. 

Specjaliści od dzieci przyjadą z naszego szpitala. 

Poprowadzą obóz, wyjaśniając głębię problemu. Gdy 

będziesz miał pełny plan i oszacowania, zrobimy coś 

dla tego kraju. 

Żadna bezinteresowna modlitwa nie pozostaje 

niewysłuchana. Jeśli modlicie się bezinteresownie, 

aby coś się dokonało, to się dokona. Bóg pomoże, 

ale najpierw ty jako instrument musisz być gotowy 

zrobić to, co jest niezbędne. Wtedy ja przyślę resztę ludzi do wykonania tutaj 

pewnej pracy w obszarze medycyny. Za dwa lata przybędę tu ponownie. Do 

tego czasu rozpoczniecie działalność centrum medycznego. Najpierw jednak 

przyjedź i wykonaj to, co trzeba, aby zrozumieć problemy we współpracy z le-

karzami z Indii. Dobrze? Tylko tyle wymagam. Powiedz „Tak!” (Śmiech) Gdy 

Bóg prosi, zawsze powinniście mówić „Tak.” Gdy wy prosicie Swamiego, On 

zawsze mówi „Tak.” Wy na „Nie” odpowiecie „Nie,” a na „Tak” – „Tak,” ale gdy 

wielbiciele o coś proszą, ja zawsze mówię „Tak.” 

Prosiłem, aby coś zrobić dla mieszkańców Mauritiusa, w szczególności 

dla tych, którzy potrzebują tego rodzaju pomocy. Wielu cierpiących na cukrzy-

cę ma złe nawyki żywieniowe. Muszą zmienić dyscyplinę jedzenia i zwyczaje 

– trzeba ich uczyć tego oraz profilaktyki. Musimy też coś zrobić dla tych, któ-

rzy już cierpią. (Odnosząc się do tego lekarza) On o to prosił, więc trzeba po-

wiedzieć „Tak” – tak powinno być. 

Bardzo, bardzo szczęśliwy. 



39 

 

 

Jakiś czas temu wielu ludzi z Nigerii wysłało do Indii swoje dzieci z pro-

blemami sercowymi, ale na to potrzeba wielu zezwoleń, takich jak medyczne 

wizy. Muszą też ponosić wielkie inne koszty. Wszystko, co zaoszczędzili na 

opłacenie operacji serca, wydają na koszty podróży. Dlatego dwa lata temu 

uznaliśmy, że trzeba coś zrobić dla dzieci w samej Nigerii, aby nie musiały 

jeździć aż do Indii. Poza tym taka podróż wiąże się z licznymi stresami wywo-

ływanymi obcym językiem, obcymi ludźmi i obcym miejscem. Aby nie zamar-

twiać rodziców i dzieci, przed dwoma laty postanowiłem zbudować centrum 

medyczne w Nigerii. To centrum już działa. Załatwienie wszystkich pozwoleń i 

kompletu wyposażenia zajęło jeden rok. 

W tym roku grupa lekarzy ze szpitala Sanjeevani Hospital w Indiach po-

jedzie do Nigerii, aby wykonać tam 30 operacji. Wysyłam tych lekarzy, aby 

tamte dzieci nie musiały przyjeżdżać do Indii. Gdy te operacje zostaną z po-

wodzeniem wykonane, założę tam w naszym centrum medycznym oddział 

kardiologiczny, który będzie diagnozował dzieci i przygotowywał do operacji. 

Od czasu do czasu będę na te operacje posyłał do Nigerii naszych lekarzy. W 

przyszłym roku nie udam się do Nigerii, dlatego nie przybędę też na Mauritius. 

Ale za dwa lata w drodze do Nigerii wpadnę na Mauritius. Dobrze? (Oklaski) 

W Indiach jest bardo dużo pracy. 

Czy jesteście szczęśliwi? Szczęście to jedność z Bogiem. Jesteście 

szczęśliwi tylko wtedy, gdy jesteście z Bogiem. 

Jak smakujecie słodycze? Język powi-

nien być czysty i niedotknięty przez gorączkę. 

Gdy macie gorączkę, nawet słodycze będą 

gorzko smakowały. Bez czystości nie da się 

stwierdzić istnienia Boga. Na ziemi żyją mi-

liardy ludzi, którzy nie wierzą w istnienie Bo-

ga. Gdy żył Hiranjakaśipu, żył też Prahlada; 

gdy żył Rawana, żył też Wibhiszana; gdy żył 

Kansa, żyły też gopiki. W każdym okresie, w 

każdym wieku Boga rozumieli tylko ci, którzy 

oczyścili się oddaniem, służbą, pamiętaniem 

o Panu i dobrym towarzystwem. Utrzymywali 

serca i umysły w czystości, dzięki czemu le-

piej rozumieli Boga. Zachowanie tej czystości 

jest bardzo ważne. 

Przeprowadźcie jakieś obozy medyczne i wykonajcie medyczną sewę. 

Zacznijcie od małych rzeczy. W ciągu dwóch lat zbuduję tutaj duże centrum, 

które będzie zaspokajało wszystkie potrzeby mieszkańców absolutnie bez-

płatnie. Opłat nie ma w żadnej z moich instytucji. Tak powinno się też prowa-

dzić to centrum i tak będzie. 
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BIBLIOTEKA ONLINE I SUBSKRYPCJA NA BROSZURY 
Z ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY BHAGAWANA BABY 

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. 

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

 
 

POLSKA STRONA PRAKASHANA 

Polskie tłumaczenia książek z serii Uwaća i treści związane z misją 

Bhagawana w Subtelnym Ciele są obecnie dostępne na polskojęzycznej 

stronie Prakashana International: www.saiprakashana.com/pl. 

 
 

 
 

 

http://www.saiprakashana.online/
mailto:bhagawanspeaks@gmail.com
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