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Wprowadzenie  
    

W życiu wielbicieli z Dubaju, rodziny Sai Hridayam, jak ich nazwał 

sam Swami, był to czas kolejnego wspaniałego rozdziału. Jeszcze 

będąc w swoim fizycznym ciele Swami oświadczył, że w ramach misji 

korygowania ludzi będzie odwiedzał wiele krajów. Te słowa urzeczy-

wistniły się w Jego Subtelnej Postaci. Wielbiciele Dubaju są wdzięczni 

Bhagawanowi za pobłogosławienie ich Jego ósmą wizytą. 

Szacowna asysta Swamiego wraz z 16 studentami ze Sri Sathya Sai 

Centre for Human Excellence przyjechała do Dubaju 31 marca 2019 r. i 

została przyjęta przez wszystkich wielbicieli z Dubaju w domu Chhabrii, 

w Aastha. Swamiego przywitano ceremonią purna kumbham i śpie-

wem melodyjnych bhadźanów. 

Swami krótko mówił o czterech rodzajach wielbicieli, którzy przy-

chodzą do Pana:  

1. Artini przychodzą, aby Bóg rozwiązał ich problemy i ulżył ich 

cierpienia.  

2. Artharthinowie przychodzą po spełnienie doczesnych prag-

nień, takich jak sława, stanowisko, władza itp.  

3. Dźidźńasu są zainteresowani naturą Boga i chcą Go doświad-

czyć i poznać prawdę.  
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4. Dźńanini już znają naturę Boga i niczego nie pragną. Nawet 

gdy cierpią i znoszą niedolę, nie proszą Boga o wyleczenie czy 

poprawę sytuacji, gdyż rozumieją, że Bóg wie o wszystkim i zro-

bi to, co jest dla nich najlepsze.  

Swami porównał dźńaninów do dzieci-wielbicieli z puran – do 

Markandeji, Dhruwy, Naćiketasa i Prahlady. Powiedział, że najwyższym 

spośród nich był Prahlada, gdyż przeszedł wszystkie próby, zachowując 

wiarę w Pana Narajanę. Tylko Prahlada odważył się uspokoić Ugra 

(Dzikiego) Narasinhę! Gdy zadowolony z tego bezinteresownego wiel-

biciela Narajana zaproponował mu jakiś dar, Prahlada szybko odpo-

wiedział: „Jeśli w ogóle miałbym prosić Cię o cokolwiek, to o to, bym 

nigdy o nic Cię nie prosił!” 

Swami zalecił wszystkim obecnym: „Mieszkajcie w świecie, ale nie 

pozwólcie, aby świat zamieszkał w was. Będąc Markandejami, rozwiń-

cie się w Prahladów! Najwyższą aspiracją człowieka powinno być osią-

gnięcie Boga!” 

Po tym krótkim satsangu wszystkim podano lunch, który zakończył 

południową sesję. 

Wieczorny satsang odbył się w patio domu Chhabrii, przylegają-

cym do pięknego jeziora. Dla Pana przygotowano scenę przepięknie 

ozdobioną kwiatami. Swamiego przywitano o zmierzchu w obecności 

chłodnego wietrzyku i duszę poruszających interpretacji Śri Nishada 

Mishry, który specjalnie na ten wieczór przyleciał z Mumbaju. Ogród był 

pełen wielbicieli, a Pan błogosławił ich ze swojego pięknego tronu. 

Wyraźnie wzruszony Śri Vishal przywitał zebranych wielbicieli, 

mówiąc, że chociaż Swamiego nie można zobaczyć, Jego subtelną 

obecność każdy może odczuć. Podziękował Swamiemu za wszystko i 

prosił o błogosławieństwo stałej tam Jego obecności. 

Bhuwana Santhanam, absolwentka Sri Sathya Sai Institute of 

Higher Learning, przedstawiła wielbicielom szczegóły ogromnych hu-

manitarnych projektów podjętych przez Bhagawana Babę na polach 

edukacji, zdrowia i wyżywienia. Po niej słowa mądrości padały z ust 

Isaaca Tigretta i Śri B.N. Narasimha Murthy’ego, którzy wystąpili przed 

boskim dyskursem Bhagawana. 

Tę boską sesję zakończyło odprawienie mangala arati i okazałe 

kolacyjne prasadam podane wszystkim obecnym. 
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Następnego dnia, 1 kwietnia 2019 r., w domu Chhabrii odprawio-

no homę (ofiarę) Sai Gajatri poprowadzoną przez rodzinnego kapłana. 

Tę uroczystość Swami zaszczycił swoją obecnością i pobłogosławił ro-

dzinę. W tym czasie studenci towarzyszący Swamiemu zostali zabrani 

na wycieczkę po mieście. 

Wieczorny satsang odbył się w domu Śri 

Abhinava i Śmt. Sonal Khanny. Zebranych 

przywitał brat Sai Raj, który organizuje działalność 

Sai Hridayam. Następnie młodzież przedstawiła 

Bhagawanowi szereg inscenizacji, w tym program 

muzyczny i występ grupy tanecznej. Potem siostra 

Kauline Kumarathevan, studentka medycyny i 

aktywistka ruchu Sai, mówiła o swojej więzi ze 

Swamim. 

Następnie wystąpienia mieli Isaac Tigrett i Śri 

B.N. Narasimha Murthy, a po nich Swami wygłosił swój 

boski dyskurs. Ten budujący satsang, podczas którego 

każde serce urzekła Jego miłość, zakończyło manga-

la arati i pyszne prasadam na kolację. 

Ostatnim miejscem odwiedzanym przez studentów Swamiego był 

obóz pracy, w którym grupa Sai Hridayam przez minione cztery lata 

regularnie prowadziła sewę, podając maślankę i przekąski pracowni-

kom fizycznym z Dubaju. Pracownicy ci opowiedzieli studentom, co im 

leży na sercu, dzięki czemu studenci zrozumieli znaczenie tej sewy du-

bajskiej grupy. 

Następnego dnia w domu Chhabrii 

Swami zapewnił wielbicieli, że ponownie 

odwiedzi ich w październiku. Po mangala 

arati konwój samochodów skierował się na 

lotnisko, aby odprowadzić osoby towarzy-

szące Swamiemu. 

Dokąd Pan może odejść, gdy znajduje 

się w sercu każdego i gdy każdy mieszka w 

Jego sercu?  Jest to nierozerwalna więź! 

Jakie podziękowania można złożyć Panu 

Sathya Sai Babie, który raz po raz zstępuje, 

aby wywyższać ludzi? Dżej Sai Ram! 
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31 marca 2019 

Sesja wieczorna w domu Chhabrii 

Wyjątki z wystąpień  

    

Isaac Tigrett  

Przyglądałem się, jak chusteczka 

Swamiego ciągle spada z Jego krze-

sła, a Narasimha Murthy ją podnosi i 

kładzie z powrotem na krześle. Jest to 

jak świadomość – ciągle zapominamy 

o Nim. Wiatr wieje, maja przychodzi, 

chusteczka spada z krzesła, a potem 

my jakoś, przez Jego łaskę, podnosimy 

ją i podajemy Mu do ręki. W istocie jest 

to nasza ręka. 

Dlaczego tu jesteście? Chcecie wierzyć, że dzieje się coś innego – 

innego niż to, czego doświadczacie w życiu na co dzień. Wiecie, że 

tylko w obecności tych wibracji wasze serca otworzą się na chwilę, do 

czasu aż ta chusteczka znów spadnie na podłogę. 

Ile razy w ciągu tej ostatniej godziny wasz umysł powędrował w 

inne miejsce, skończyła się wasza koncentracja? Prawdziwe zrozumie-

nie tego, na co się patrzy, to zdanie sobie sprawy z tego, że patrzy się 

na ni mniej, ni więcej jak na własne odbicie. Jakże często sam o tym 

zapominam! 

Dzisiaj Swami powiedział coś olśniewającego. Stwierdził: „Życie 

jest pułapką, którą wymyśliłem właśnie dla was!” I znów chodzi o tę 

świadomość, która odchodzi i wraca. 

Kilka miesięcy temu Swami powiedział dwie rzeczy, które mnie 

uderzyły. Najpierw powiedział, że szczęścia nie da się znaleźć w tej 

rzeczywistości. Na tej planecie nigdy nie będziecie trwale szczęśliwi. 

Ta druga rzecz to: „Jesteście tu na krótko; śpieszycie ku śmierci.” 

Dubaj jest jak gmach największych iluzji na świecie. Nie miliony, 

ale miliardy ludzi chciałoby być tu na waszym miejscu, gdyż ludzie my-

ślą, że jest tu sukces, wygody, wytchnienie – w takim miejscu chcieliby 

być. Niewątpliwie są tutaj wygody, ale musicie bardzo zważać na iluzo-

ryczność tego miejsca. 
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Śri B.N. Narasimha Murthy 

Niewysłowioną, najwyższą aspiracją 

człowieka jest osiągnięcie Boga. Jest to dą-

żenie każdego człowieka, który urodził się na 

tej ziemi. W którymś momencie życia zdaje-

my sobie sprawę z tego, że ten świat na 

pewno nie może dać nam szczęścia, jakiego 

szukamy. Wszyscy dochodzą do wniosku, że, 

jak dzisiaj rano powiedział Swami, ten świat 

jest pułapką stworzoną przez Boga, ale jest 

to też pułapka, przez którą możemy odnaleźć Boga. Gdy więc czuje-

my, że ten świat nam nie wystarcza, każdy z nas próbuje dotrzeć do 

Boga. 

Na ogół myślimy, że Bóg jest gdzieś wysoko lub znajduje się w 

świątyni, meczecie, kościele czy gurudwarze, a zapominamy, że celem 

każdego boskiego Mistrza, który przychodzi na ten świat, jest przypo-

mnienie nam, iż Bóg nie jest gdzieś tam – że jest wewnątrz nas i że sami 

jesteśmy Bogiem. 

Ktoś może pytać, czy w czasie swojego ziemskiego pobytu Swami 

osiągnął swój cel. Odpowiedź brzmi „Tak!” – osiągnął go. Co zrobił? 

Ostatecznym celem każdego awatara jest mocne osadzenie się w 

sercach ludzi. To osiągnął Jezus, Budda, Pan Rama i Pan Kriszna. Bha-

gawan Śri Sathya Sai Baba też to osiągnął. On na te 11 lat nie potrze-

bował ciała. My nie potrafimy Go teraz widzieć, gdyż nie jesteśmy dość 

duchowo rozwinięci. Nasze umysły nie są dość czyste, aby widzieć Sub-

telną Postać Bhagawana. Vishal powiedział: „Nikt z nas Go nie widzi,” 

ale w stanie czystości na pewno możemy Go postrzegać. Takie jest na-

sze doświadczenie z chwil, kiedy odczuwamy boskość wewnątrz serca, 

gdy On obdarza nas taką łaską 
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31 marca 2019 

Sesja wieczorna w domu Chhabrii 

Boski dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai Baby  

 

W ubiegłym roku wszyscy byliśmy w domu Manu-dźi. Był tam też 

ich guru. Teraz jest tutaj. Wtedy opowiadał, że pewien święty z Brinda-

wanu od czasu do czasu podczas święta przychodził na spotkanie z 

wielbicielami. Był wtedy dostępny dla wielbicieli tylko przez kilka minut. 

Przez minutę śpiewał jakiś bhadźan, przemawiał przez dwie minuty i 

wracał do milczenia. Długo w ogóle nie mówił – aż do następnej pełni 

księżycy lub innej okoliczności. To zrobiło na mnie duże wrażenie. 

Moją filozofią było zawsze „Mów mniej, pracuj więcej.” Nie powin-

no być odwrotnie: „Mów więcej, pracuj mniej.” To właśnie wasza praca 

w życiu powinna mówić o tym, kim jesteście. Bo słowa może wypowia-

dać każdy, kto zna dany język, ale czynów dokonują ci, którzy wierzą w 

te słowa. Tutaj są ludzie, którzy wierzą w swoje czyny i dlatego robią to, 

co robią. 

(Odnosząc się do Śri Nishada Mishry) On pięknie śpiewał i to on 

opowiedział tę historię o guru. Za Adi Śankaraćarją powtórzył: 
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Śariram surupam tatha wa kalatram, 

jaśaśćaru ćitram dhanam meru tuljam, 

guroranghri padme manaśćenna lagnam, 

tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim. 

(Ciało atrakcyjne, równie piękna żona, 

 sława wspaniała, bogactwo niczym góra Meru, 

ale jeśli do lotosowych stóp guru umysł nie lgnie, 

co z tego, co z tego, co z tego, co z tego?) 

Piękne ciało, sława i chwała, piękna żona, bogactwo jak góry na 

końcu są bezużyteczne, jeśli umysł nie jest przywiązany do stóp guru, 

gdyż guru prowadzi was przez ten labirynt życia. 

Wszystko to uczy, że życie jest pułapką sprawiającą, że się boicie. 

Sparafrazuję to i powiem, że życie jest grą. Gra ma przeciwne drużyny, 

reguły i pewne ograniczenia, ale gra się ją dla rozrywki i emocji związa-

nych z końcową wygraną. Zatem życie jest grą. Każda gra wymaga 

prowadzącego, trenera, który podpowiada wam, jak grać fair i właś-

ciwie, zgodnie z regułami. Cieszcie się grą i na koniec doświadczcie 

dreszczyku emocji z zakończenia, a także z wygrania! 

Guru jest trenerem, który pokazuje wam, jak grać grę życia. Dla-

tego guru jest bardzo ważny. Gdy znajdziecie się w jakimś miejscu, bar-

dzo pomocne jest mieć kogoś, kto zna to miejsce, tak jak przewodnik, 

kto może wam powiedzieć jak iść, aby trafić pod określony adres. Po-

dobnie wylądowaliście na tej ziemi, nie wiedząc, jak należy właściwie 

żyć. Co trzeba robić? Czego należy unikać? Guru wskazuje wam spo-

sób życia. Nie jest to zbyt skomplikowane – jest dość proste. 

Ta podróż, ta gra, przebiega od „ja” do „my” i od „my” do „On” – 

od bycia „ja, mnie, moje i ja sam” do „my, nas i my sami” i ostatecznie 

do „On, Jego i On sam.” Zatem jest to droga od myślenia samolubnego 

i o sobie, przez myślenie bezinteresowne o wszystkich wokół do tego 

stopnia, że w końcu nie macie innej myśli niż o Bogu – wtedy wygrywa-

cie tę grę. Będziecie musieli tu wracać do czasu, aż się tego nie nau-

czycie. Gra przebiega od „ja, ja, ja” do następnego etapu „my” i nie 

będzie zakończona, dopóki nie połączycie się z „On.” 

Oto co powiedział Adi Śankaraćarja:  

Punarapi dźananam punarapi maranam, 

punarapi dźanani dźathare śajanam. 
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(Kolejne narodziny, kolejna śmierć, 

by znów zaczynać w łonie matki.) 

Co więc powinniście zrobić?  

Iha sansare bahudustare 

kripajapare pahi Murare. 

(Bardzo trudno przejść ten cykl sansary – 

ulituj się i uwolnij mnie pogromco demona Mury.) 

Bardzo trudno jest wyrwać się z tego cyklu właśnie ze względu na 

to myślenie „ja.” Musicie więc modlić się: „Panie! Okaż współczucie, 

ulituj się nade mną i naucz mnie, jak się zbawić!” Wtedy Pan zsyła swo-

ich guru, proroków, mesjaszów i posłańców, którzy kierują wami i mówią, 

jak wieść życie na tym świecie, nie pozwalając mu wstępować w was. 

Dopóki łódź pływa po wodzie, możecie dotrzeć do drugiego 

brzegu. Ale gdy woda dostanie się do łodzi, na pewno utonie. Podob-

nie wy żyjecie w świecie i cieszycie się nim, ale świat nie powinien cie-

szyć się wami. Abyście byli bezpieczni w łodzi, woda powinna 

pozostawać na zewnątrz łodzi. Powinniście to wiedzieć, aby zapewnić 

sobie bezpieczne przejście, żyjąc na tym świecie. Potrzebujecie więc 

pokierowania, a zatem potrzebujecie guru. 

Jakiego guru? Guru, który jest absolutnie czysty i nieprzywiązany, 

który myśli tylko o najwyższym dobru wszystkich, który ma serce pełne 

współczucia i który błogosławi wszystkich bez rozróżniania. Potrzebujecie 

guru, który widzi tylko jednego tam, gdzie jest wielu, i który uczy postrze-

gania jedności w różnorodności, ostatecznie czyniąc was takimi jak on 

sam. Wtedy jesteście zbawieni. Takiego guru przyrównuje się do Boga. 

Gurur Brahma gurur Wisznu 

gurur dewo Maheśwara 

guruh sakszat Parabrahma 

tasmaj Śri Gurawe namah. 

(Guru jest Brahmą, jest Wisznu, 

jest też boskim Śiwą, 

guru jest samym Parabrahmanem, 

temu Śri Guru pokłony). 

Właśnie to powinniście robić i tym się stać. Pies widząc siebie w 

lustrze, myśli, że jest tam inny pies i zaczyna szczekać. Gdy człowiek 
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patrzy w lustro, uśmiecha się, gdyż rozpoznaje siebie. (Śmiech) Widząc 

siebie, cieszycie się. Dokładnie to robi guru – pokazuje wam lustro i 

uczy, że cała różnorodność, jaką widzicie fizycznymi oczami, jest w isto-

cie jednym. Nie bądźcie takim psem, który myśli, że w lustrze jest inny 

pies, i zaczyna szczekać i bać się. Bądźcie człowiekiem, który wie, że po 

obu stronach lustra jest to samo. 

Dokładnie tak samo postępuje Bóg – czyści wasze serca i poleruje 

je jak lustra, abyście widzieli cały świat jako swój własny, abyście nie 

postrzegali innych jako różnych od was. Jest to najwyższa nauka i tego 

musi uczyć duchowość – uczyć postrzegania jednego tam, gdzie jest 

wielu, widzenia jedności w różnorodności. 

 

Gdy ktoś tak postrzega to, jak mówi Iśopaniszada, tatra ko mohah 

kah śoka ekatwam anupaśjatah – jaka w nim ułuda czy cierpienie, gdy 

postrzega jedność; dla kogoś, kto widzi jedność we wszystkim, nie ma 

miejsca na przywiązania czy smutek. Biedak, który dzisiaj nic nie jadł, 

też jest wami w innej postaci, Bogiem w innej postaci. Dziecko, które nie 

otrzymuje wykształcenia i boryka się z kłopotami, jest też wami w innej 

postaci, Bogiem w innej postaci. Matka, która przechodzi cierpienia 

rodzenia, też jest wami tylko że w innej postaci. Dlatego nie myślcie, że 

oni są od was różni. Gdy odczuwacie jedność ze wszystkimi, stajecie się 

tym, czym wasz guru chce, żebyście się stali. 

Można do tego dochodzić dwojako: albo zaczniecie od służby i 

skończycie na samorealizacji, albo osiągniecie samorealizację i potem 

będziecie służyć. Obie drogi są możliwe. Możecie zacząć od służenia i 



 

  

  

13 

dojść do samorealizacji, albo możecie urzeczywistnić siebie w każdym, 

w wyniku czego w sposób naturalny zaczniecie prowadzić służbę. Łat-

wiejsza jest pierwsza droga – zacząć od służby i dojść do samorealizacji. 

Ja mówię: Sewa hi sadhana haj – sama sewa jest najlepszą prak-

tyką duchową. Prowadźcie sewę, gdyż jest to najwyższa sadhana. Jaką 

sewę możecie prowadzić? Zacznijcie od mówienia słodko, łagodnie i 

uprzejmie. To jest pierwsza sewa, jaką możecie wykonywać. Zacznijcie 

używać pełnych miłości słów w swoim domu, w kuchni, w salonie. 

Mówcie uprzejmie i współczująco. Gdy nadarza się sposobność, w któ-

rej możecie coś zrobić dla kogoś, zamiast dla siebie, zróbcie to ko-

niecznie; zapewniam was, że na dzieleniu się nic nie stracicie – to, co 

mieliście, tyko się zwielokrotni. 

(Odnosząc się do gospodarza, Śri Vishala Chhabrii) Jemu ciągle 

mówię to samo. Mówiłem tak przez trzy lata. Co mu mówiłem? „Gdy 

będziesz myślał o innych, ja będę myślał o tobie. Nie wiem, czy zrobisz 

coś dobrego dla innych, ale ja na pewno zrobię dla ciebie lepiej niż 

mógłbyś zrobić dla siebie ty sam. Gdy myślisz o innych, ja myślę o tobie, 

twojej rodzinie i twojej pomyślności – wszystko to staje się moim obo-

wiązkiem.  Ale musisz najpierw prowadzić służbę dla dobra innych.” 

Dlatego też mówię, że jeśli chcecie służyć sobie samym, Bóg nie będzie 

się wtrącał. Powie: „Niech sam dba o siebie.” Gdy nie myślicie o sobie, 

a myślicie o innych, odpowiedzialność za was spada na Boga. Wtedy 

Bóg myśli: „Ach, ta osoba martwi się tylko o innych, a nie o siebie, więc 

muszę o nią zadbać.” 

Pewien człowiek wychodził ze świątyni, na zewnątrz której siedzieli 

żebracy. Kilku żebraków zaczęło prosić go o jałmużnę. Człowiek gniew-

nie spojrzał na nich i powiedział: „Dlaczego żebrzecie tu, pod naszą 

świątynią?” 

Jeden z żebraków odpowiedział: „Proszę pana, pan też jest 

żebrakiem. Pan żebrze wewnątrz świątyni, ja robię to na zewnątrz. Tylko 

tym się różnimy. Pan w garniturze i nosząc buty przyjeżdża wielkim 

autem i żebrze wewnątrz świątyni. Ja postępuję inaczej – siedzę na 

zewnątrz i żebrzę.” 

Nie bądźcie żebrakami. Musicie stać się Bogiem. Z człowieka mu-

sicie stać się Bogiem. Jak stać się boskim? Już to wam mówiłem. Pro-

wadzą do tego trzy kroki: od „ja” przez „my” do „On.” Zaczynacie od 

„ja” – z tym się rodzicie – „ja, mnie, ja sam, moje rzeczy.” Z tego stanu 
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wasze myślenie powinno poszerzyć się do „my” i „nasze” – wszyscy jes-

teśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy rodziną. Cały świat jest waszą rodziną. 

Wasze serce powinno powiększyć się, wtedy będziecie mogli przyjmo-

wać każdego jako kogoś własnego. Nie będziecie myśleli, że jest kimś 

różnym, gdyż nie urodził się wam czy przez was. Wszyscy urodzili się z 

tego samego Boga, wiec wszyscy jesteście braćmi i siostrami. Takie po-

dejście oznacza poszerzone serce. Stajecie się wtedy życzliwsi, bardziej 

współczujący, kochający i uczynni. Wtedy też zaczynacie stawać się 

boscy. W końcu przyjdzie taki etap, że jad bhawam tad bhawati – jak 

myślisz, takim się stajesz. 

Gdy ciągle będziecie myśleć o Bogu, staniecie się Bogiem. Myśl-

cie więc, że Bóg jest wszystkim. To On oddycha przez was, je przez was, 

sprawia, że wasza krew krąży, umysł pracuje, a oczy widzą. Wszystko 

dokonuje się przez tę ćajtanję (świadomość, ducha), która jest Bogiem. 

To ona znajduje się wszędzie i we wszystkim. Wszystko to jest duchem. 

Zebraliście się tego wieczora nie po to, by zjeść w tym miejscu 

dobrą kolację, którą niebawem wam podadzą. Chodzi raczej o napeł-

nienie duszy, zaspokojenie głodu duszy. Głód ciała można zaspokoić 

różnorako, ale głód duszy jest prawdziwym głodem, gdyż podpowiada, 

że w życiu chodzi o coś więcej niż to, co widzicie. Szczęście to coś wię-

cej niż to, co myślicie, że miewacie. Stąd właśnie to przesłanie o roli 

życzliwości, współczucia, uczynności i poświęcenia. Niech waszym 

śniadaniem, lunchem i kolacją będzie słowo życzliwości, dobry uczy-

nek. Powinniście myśleć: „Na śniadanie pomogłem komuś, na lunch 

wypowiedziałem do kogoś uprzejme słowa, na kolację cierpliwie wy-

słuchałem kogoś w niedoli. Tak, nakarmiłem moją duszę. Moja dusza 

już nie jest głodna.” W ten sposób musicie ciągle postępować. Adi 

Śankaraćarja powiedział: 

Kuru punjam ahoratram, 

smara nitjam anitjam. 

(Czyń dobro dzień i noc, 

pamiętając, co jest trwałe, a co tymczasowe.) 

Cieszcie się światem, ale niech świat nie cieszy się wami. Tak nie 

powinno się dziać. Prawdziwa radość znajduje się wewnątrz was i to 

ona jest trwała. Dążcie do niej, a nie dajcie się zwodzić przez świeci-

dełka rzucone przez Boga. 
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Swami Chinmayananda, bardzo wybitny Swami-dźi z Indii, ma-

wiał: „Wszystko na tym świecie zostało stworzone po to, aby odciągało 

człowieka od Boga.” Dlatego mówiłem, że tu jest pułapka, gdyż wa-

szym celem jest Bóg, a wszystko zostało stworzone tak, by odwracać 

waszą uwagę od Boga i abyście nigdy Go nie osiągnęli. Zaczynacie od 

znalezienia dobrego zatrudnienia. To was odciąga i w tym się zatraca-

cie. Gdy w końcu przyjdzie guru i powie: „Dokąd zmierzasz? Jesteś na 

złej ścieżce. Wracajmy,” zdajecie sobie sprawę z błądzenia i zawraca-

cie. Jednakże cały czas rozprasza was bogactwo, sława, władza, sta-

nowisko, porównywanie z innymi i znów w różne strony zbaczacie ze 

ścieżki do celu. Gdy zbiornik opróżni się, idziecie na drugi świat, niesieni 

na ramionach innych. Benzyny brakuje, życie kończy się. Bóg wlał do 

waszego zbiornika określoną ilość paliwa, otrzymaliście tylko określoną 

liczbę oddechów. Gdy je wyczerpiecie, wasza podróż nagle kończy 

się. Potem znów wracacie, otrzymując następną sposobność. Tak dzie-

je się w kółko. 

Wszystkiego tego miło się słucha, ale trudno jest to zastosować w 

praktyce. Jak powiedziałem, albo zaczniecie od służby i dojdziecie do 

samorealizacji, albo urzeczywistnicie swoją jaźń i będziecie służyć. Obie 

drogi są dwoma stronami tego samego medalu. Zacznijcie od służby, 

jeśli to wam pasuje. Służcie wszystkim, kochajcie wszystkich, poświęcaj-

cie trochę swojego „ja” dla innych. Od tego się zaczyna. Po trosze to 

„ja” będzie malało i któregoś dnia zniknie. 
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Zakończę historyjką, którą opowiadam dzieciom. 

Pewien nauczyciel miał wiele złych nawyków, w tym palenie. Nie 

mógł się ich pozbyć, dlatego poszedł do guru i powiedział: „Guru, 

mam zwyczaj palenia papierosów. Palę od młodych lat i teraz stało się 

to moją drugą naturą. Nie mogę się wyzbyć tego nałogu. Czy mógłbyś 

mi pomóc?” 

Guru odrzekł: „Nie da się przestać palić w ciągu jednego dnia. 

Tego nałogu możesz pozbyć się powoli, stopniowo.” 

Spytał nauczyciela: „Używasz kredy, tak?” 

On odrzekł: „Tak.” 

Guru mówił dalej: „OK. Powinieneś spalić tylko tyle papierosów, ile 

masz sztuk kredy, jaką codziennie używasz. Z czasem kawałki kredy 

będą malały. Wielkość twoich papierosów powinna być taka jak 

kredy.” 

Ponieważ kawałki kredy malały, papierosy nauczyciela były też 

coraz mniejsze. W ten sposób pozbył się nałogu palenia papierosów. 

Jest to powolny proces, ale musicie go kiedyś zacząć. Skutków 

nie będzie widać po jednym dniu. Nie oczekujcie, że jutro będziecie 

urzeczywistnieni – tak się nie stanie. Ale musicie się starać i wkładać 

wysiłek do czasu, aż osiągniecie samorealizację. 

Błogosławię wam, abyście posłuchali tych słów i zaczęli stawiać 

kroki ku Bogu przez bycie życzliwszymi. Jeśli już jesteście życzliwi, może-

cie być życzliwsi, bardziej współczujący, mniej gniewni, mniej sfrustro-

wani, mniej zachłanni i mniej pragnący różnych rzeczy. Od tego 

zacznijcie – krok po kroku. Każda podróż zaczyna się od pierwszego 

kroku. Gdy podejmiecie się tego zadania, Bóg wam pomoże i będzie 

błogosławił. 

Obyście wszyscy wiedli bardzo szczęśliwe, spokojne, dostatnie i 

zdrowe życie pełne błogości i radości poprzez darzenie innych rado-

ścią i błogością. Tymi słowami błogosławieństw kończę tę wieczorną 

sesję. 
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1 kwietnia 2019 

Sesja wieczorna w domu Khanny  

Wyjątki z wystąpień 
  

Wiele lat temu miałem szczęście 

otrzymać od Swamiego bardzo szcze-

gólną modlitwę. Bo kiedy rano wstajecie z 

łóżka, nagle zaczynają nad wami pano-

wać zmysły. Wąchacie, smakujecie i te 

doświadczenia ciała stają się tak prze-

możne, że nagle stajecie się więźniami 

tego świata umysłu i ciała. 

W rzeczywistości jesteście jednak istotami boskimi. Byliście tutaj 

wcześniej bardzo wiele razy, a teraz macie wyjątkową szansę. Ale mu-

sicie mieć coś w swoim życiu, co będzie przypominało wam, dlaczego 

tu jesteście i o co tu chodzi, a chodzi o dotarcie do wewnętrznego Gu-

ru, do Boga. 

Wszystko zaczęło się od wspaniałej lekcji, jaką Swami dał mi i 

Phyllis Krystal, z którą pracowałem przez wiele lat. Swami powiedział: 

„Gdy rano wstaniesz, najpierw powiedz: ‘Drogi Panie! Proszę, myśl prze-

ze mnie,’ gdyż wszystko zaczyna się od myśli. Jeśli powiesz: ‘Panie, pro-

szę, myśl przeze mnie, używaj mojego umysłu, by myśleć przeze mnie,’ 

potem będziesz mówił o tym, co myślisz. Pójdź więc dalej: ‘O Panie! 

Myśl przeze mnie i, proszę, mów przeze mnie.’ Gdy coś powiesz, wcie-

lasz to w czyn, więc mów: ‘Panie! Proszę, działaj przeze mnie.’ Następ-

ną rzeczą i oczywiście najważniejszą jest: ‘Panie, proszę, kochaj przeze 

mnie.’” 

Parę lat później Swami powiedział: „Musisz dodać jeszcze: ‘Panie, 

proszę, oddychaj przeze mnie.’” W Wedach czytamy, że urodziliśmy się 

z określoną liczbą oddechów. Każdy oddech to mantra So’hum (Nim 

jestem). Możecie to robić, gdy wstajecie z rana, aby przypomnieć so-

bie o Nim, przypomnieć sobie o swoim obowiązku, przypomnieć sobie, 

że Bóg jest w każdej osobie i powinniście być świadomi tego, jakie ma-

cie błogosławieństwo! 

Isaac Tigrett 
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Śri B.N. Narasimha Murthy 

Na to, aby jakaś jednostka, grupa ludzi, 

kraj lub cały świat był szczęśliwy, bardzo ważne 

jest dobro. Dlatego w hinduskiej kulturze zaleca 

się osiąganie szczęścia poprzez dążenie do 

czterech celów: dharmy, arthy, kamy i mokszy 

(prawości, dostatku, spełnienia pragnień i wy-

zwolenia). Dla każdego wszędzie na świecie 

główną przyczyną braku szczęścia jest dążenie 

tylko do arthy i kamy przy zaniedbywaniu 

dharmy i mokszy. 

Ludzie na ogół mówią, że indyjska kultura jest nie z tego świata, że 

w ogóle nie dotyczy tego świata. To nieprawda! Jest to najlepiej zrów-

noważona kultura. Musicie zdobywać bogactwo, władzę, stanowisko, 

sławę i wszystko inne – nie ma w tym nic złego. Musicie też zaspokajać 

naturalne dla człowieka pragnienia. Wszystko jest ważne, ale trzeba to 

osiągać zgodnie z dharmą. 

Czym jest dharma? Swami pięknie wyjaśnił to w prosty sposób. 

Dharma nie jest czymś skomplikowanym, ani moksza nie jest taka. W 

każdej chwili mamy wybór – wybór między prejas (tym, co przyjemne) a 

śrejas (tym, co naprawdę jest dla nas dobre). Swami powiedział Visha-

lowi, że w społeczeństwie, w którym wszyscy ludzie są samolubni, ani 

jednostka, ani społeczeństwo nie może być szczęśliwe. Zatem Swami w 

subtelny sposób uczy: „Myślcie także o innych, nie tylko o sobie. Nie 

tylko ‘ja’ i ‘moje,’ ale też ‘my’ i ‘nasze.’ Myślcie też o szczęściu innych.” 

W tym zawiera się ukryte znaczenie dharmy, przedkładanie śrejas nad 

prejas. 

Moksza to stan szczęścia, w którym wasze serce wie, że Bóg jest z 

was zadowolony. Bo posłał was na ten świat, a wy prowadzicie życie, 

które jest Mu drogie. I o to właśnie chodzi w przypadku grupy Sai Hri-

dayam –  po to Swami w Dubaju stworzył tę platformę czynienia dobra. 
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1 kwietnia 2019 

Sesja wieczorna w domu Khanny 

Boski dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai Baby  
 

Ajam nidźah paroweti ganana laghućetasam;  

udaraćaritanam tu wasudhajwa kutumbakam. 

 (Krewni są moi, a inni to obcy – oto wyrachowanie ciasnych umysłów; 

 Dla osoby o otwartym umyśle cały świat jest rodziną.) 

  

Osoba o sercu tak wielkim jak Swamiego myśli, że wszyscy są jego 

najbliższymi. Ktoś, kto tak myśli, jest jak Sai, gdyż Sai tak właśnie myśli. 

Taka też powinna być filozofia Sai Hridayam. Powinniście myśleć, że 

wszyscy znajdują się wewnątrz waszej własnej jaźni. 

Co powinniście robić, gdy ktoś jest w niedoli? Nie możecie sie-

dzieć i ignorować tej sytuacji. Gdy syn ma jakiś problem, powiedzmy 

ból żołądka, jego matka bardziej martwi się niż on. Gdy syn ma gorącz-

kę, matka biega przy nim i dogląda go. Dlaczego tak się dzieje? Dlate-

go, że matka myśli: „To jest mój syn.” Gdy matka źle się czuje, martwi się 
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z kolei syn. Gdy źle się czuje mąż, martwi się żona. Wszyscy oni martwią 

się o dobro innych, gdyż myślą, że należą do siebie nawzajem. 

Podobnie, jeśli będziecie myśleli, że wszyscy należą do was, gdyż 

jesteście jedną globalną rodziną, wtedy będziecie przejmować się 

każdym. Nie będziecie myśleli, że ktoś nie jest waszym bliskim, że was 

nie dotyczy to, co się z nim dzieje. Taka idea wiąże się z Sai Hridayam. 

Filozofią życia powinno być myślenie z serca (hridajam), z serca takiego 

jak serce Sai – interesowanie się pomyślnością każdego, dobrem każ-

dego, szczęściem każdego, a nie tylko „moim, moim, moim.” 

Dlaczego macie chodzić i robić cokolwiek dla obozów pracy lub 

ludzi pracujących w upale i usiłujących zarobić na przeżycie? Oni nie 

urodzili się wam, ani nie są członkami waszej rodziny, ale mimo to robi-

cie to, gdyż myślicie, że należą do Boga. Powinniście chodzić tam i coś 

robić dla nich, traktując to jako swój obowiązek w stosunku do członka 

waszej rodziny, tak jak gdyby tamci ludzie byli częścią waszej własnej 

rodziny. 

Modlicie się bardzo żarliwie za siebie, nieprawdaż? Dlaczego nie 

modlicie się równie gorąco za wszystkich? Powiedzmy, że w domu jest 

jakiś problem; każdy modli się: „Swami! Mój mąż ma poważny problem 

w pracy. Zrób coś z tym!” Modlitwa ta jest żarliwa. Gdy wasze dziecko 

żle się prowadzi, źle się uczy lub nie jest zdrowe, modlicie się: „Proszę, 

zajmij się moim synem! Zajmij się moją córką!” Gdy wasz współmał-

żonek źle się czuje, gorąco się o niego modlicie. Dlaczego? Ponieważ 

jesteście głęboko przekonani, że ta druga osoba należy do was. 

Proszę was, abyście z podobnym zaangażowaniem śpiewali 

Samasta lokah sukhino bhawantu (niech wszystkie istoty wszystkich 

światów będą szczęśliwe). Musicie wyrecytować tę modlitwę trzykrot-

nie, a potem: Śantih, śantih, śantihi (pokój, pokój, pokój). Czy z waszego 

serca płynie ta sama żarliwość? Nie. Zatem staje się to rytuałem; nie 

ma w tym duchowości. 

Modlicie się Samasta lokah sukhino bhawantu i potem mówicie: 

„Częstujcie się prasadamem”; „Wy najpierw, a potem wy.” (Śmiech) 

Widzę, że postępujecie tak cały czas. 

W społeczeństwie dzieje się wiele, wielu cierpi, ale fizycznie 

możecie pomóc tylko określonej liczbie ludzi. Niemniej możecie poś-

więcić czas i chodzić raz na tydzień, by dokarmiać ludzi, dzielić się z nimi 

jakąś miłością i w jakiś sposób umilać im życie. Dawajcie im odczuć, 
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że są ludzkimi istotami i że istnieją tacy ludzie, którym zależy na ich po-

myślności. Możecie być zadowoleni i myśleć, że ta wasza działalność 

wystarczy, ale na świecie jest o wiele więcej problemów. Być może nie 

możecie chodzić i pomagać w weekendy, ale wiecie też, że jest wielu 

ludzi cierpiących nie tylko w Dubaju, ale także w Afryce i w każdej 

części świata. Jak możecie im pomóc? Dałem wam prostą modlitwę: 

Samasta lokah sukhino bhawantu. 

Módłcie się z głębi serca. Módlcie się tak żarliwie, jak modlilibyście 

się o swoje dziecko, męża lub żonę, ojca lub matkę. Z taką szczerością 

módlcie się: „Wiem, Swami, że gdzieś wielu ludzi cierpi. Nawet teraz, 

gdy siedzimy tu i rozmawiamy, ktoś walczy o życie, ktoś zmaga się z 

biedą, dziecko jakiejś matki choruje, czyjś mąż ma kłopoty w pracy, 

ktoś jest bezdomny i kogoś spotykają trudnosci. Nie mogę wszystkim 

pomóc, gdyż mam ograniczenia, ale Ty, Swami, nie masz żadnych 

ograniczeń, jesteś wszędzie; wszędzie możesz w każdej chwili się 

znaleźć. Mogę więc tylko modlić się do Ciebie.” 

Zawsze mówię: „Zrób, co możesz, a 

resztę zostaw Bogu.” Wy możecie pomagać 

w Dubaju, gdyż tu jesteście. A co z tymi, któ-

rzy borykają się z problemami gdzie indziej? 

Za nich możecie gorąco modlić się, tak żar-

liwie jak modlilibyście się za swoich najbliż-

szych. Wtedy będziecie myśleli, że wasudhaj-

wa kutumbakam (świat jest jedną rodziną); 

będziecie czuli tak jak czuje serce Swamie-

go. Inaczej nie będziecie mogli tak czuć. 

Ludzie swoim dzieciom nadają imiona świętych, takich jak Rama, 

Kriszna, Narajana, Gowinda, Madhawa, Jezus, Mojżesz, Budda i 

Siddhartha. Czy sądzicie, że ich dzieci staną się świętymi dzięki samemu 

posiadaniu takiego imienia? Nie stajecie się kimś, otrzymując imię, ale 

możecie się stać dzięki życiu zgodnemu z tym imieniem. Dlatego dałem 

wam wiele interpretacji nazwy „Sai Hridayam.” 

Po pierwsze, mówiłem wam więc, że Sai jest w waszym sercu. Da-

lej, że wy jesteście w sercu Sai. Zatem wasze serce i serce Sai powinno 

być jedno. Co powiedział Jezus? Powiedział trzy rzeczy: „Jestem pos-

łańcem Boga; jestem synem Boga; ja i mój Ojciec jesteśmy jednym.” 

Jest to tym samym, co: „Światło jest na zewnątrz mnie; światło jest we-

wnątrz mnie; jestem światłem.” 
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Zaczynaliście od zrozumienia, że Swami znajduje się w waszym 

sercu, myśląc, że musicie wykonywać prace Swamiego. Coś robiliście, 

myśląc, że Bóg jest mieszkańcem waszych serc. Wtedy uczyłem was: 

„To nie wystarczy! Musicie znaleźć się w sercu Swamiego.” Oczywiście 

Swami jest w każdym sercu, gdyż Bóg mieszka w każdym sercu. Gdy 

dom jest czysty, zadbany, jasny i z wygodami, każdy może w nim szczę-

śliwie mieszkać. Podobnie w niektórych sercach Bóg jest szczęśliwy i 

czuje się komfortowo, gdyż jest tam zapach dobrych uczuć i jest czy-

stość. I przeciwnie, gdy dom jest brudny, gdy nic nie jest utrzymywane 

w czystości i gdzie wszędzie śmierdzi, nikt w nim nie będzie czuł się do-

brze. Tak samo niektóre serca są brudne i cuchną samolubstwem. Nie-

mniej Bóg nie ma wyboru i tam też mieszka, ale w takim miejscu nie jest 

szczęśliwy. 

Zatem najpierw oczyść-

cie swoje serca, abym mógł 

tam szczęśliwie mieszkać. Służ-

ba, jaką prowadziliście, tro-

chę oczyściła wasze serca, 

dzięki czemu może mi być 

tam nieco wygodniej. Ale 

teraz wasze serca i moje ser-

ce powinny być takie same – 

wy i ja powinniśmy myśleć tak 

samo. 

Jak ja myślę? Każdy jest wasz – nie tylko wasz mąż czy żona. Po-

winniście podążać od „ja” i „moje” przez „wy” i „wasze” do „On” i „Je-

go.” Powinniście dojść do tego trzeciego etapu, który oznacza ciągłe 

myślenie tak samo jak myślałby Swami. Swami myśli z serca. Nie myślę 

głową – ona myśli różnie. Serce zawsze myśli to samo. Wszyscy powinni 

myśleć tak samo, w jedności – powinniście myśleć z serca. Jeśli do pra-

cy każdy będzie podchodził tylko z głową, każdy będzie myślał inaczej. 

Im więcej głowy w waszym życiu, tym trudniejsze ono się stanie. Jeśli 

myślicie z serca, u każdego jest jeden i ten sam mieszkaniec serca, więc 

każdy myśli podobnie, czuje podobnie, robi podobnie i mówi podob-

nie. Wszystko stanie się podobne. I to wtedy będzie możliwe urzeczy-

wistnienie nazwy „Sai Hridayam.” Na tym powinien polegać następny 

etap. Każdy w każdym aspekcie życia powinien myśleć tak jak Bóg, 

czynić jak Bóg, mówić jak Bóg i żyć jak Bóg. 
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Tigrett mówił, że rano, gdy budzicie się, zaczynają panować zmy-

sły. Każde z pięciu zmysłów – wzroku, smaku, zapachu, dotyku i słuchu – 

ciągnie was w inną stronę. Co wtedy robicie? Musicie mieć coś na 

upomnienie się. Co to jest? „O, Panie! Mów przeze mnie; weź moją rękę 

i pracuj przeze mnie; weź wszystko moje – niech stanę się niczym.” Tak 

powinniście modlić się zaraz po przebudzeniu z rana i wieczorem bez-

pośrednio przed snem. 

To wszystko powinno się rozwijać w ten sposób, że zainspirujecie 

dziesięciu innych, a tych dziesięciu powinno zainspirować dziesięciu 

dalszych. W przeciwnym wypadku, jak mówiłem, możecie mieć wszyst-

ko, ale nie będziecie szczęśliwi. 

Szczęście to jedność z Bogiem. Przyjemności są dostępne – ile ich 

jest w Dubaju? Ile kosztuje przyjemność? Dla każdego inaczej, 

nieprawdaż? Kilogram przyjemności kosztuje 20 dirhamów (jednostek 

monetarnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich). Możecie z przyjem-

nością jeść i cieszyć się przez jakiś czas. Jest to przyjemność. Język bę-

dzie szczęśliwy. Za dobry posiłek w ładnym hotelu możecie zapłacić 20 

dirhamów i być szczęśliwi przez jakiś czas. Przyjemność można czerpać 

przez zmysł smaku. W mieście Dubaj możecie posmakować różnych 

rzeczy, możecie obejrzeć różne rzeczy, ale czy swoimi zmysłami w tym 

mieście możecie zobaczyć Boga? Jest to niemożliwe. 

Możecie doznawać przyjemności, jedząc dobre pożywienie i 

oglądając różne rzeczy z różnych krajów. Ale jak długo potrwa to 

szczęście? Najwyżej kilka dni – nie dłużej. Wszystkie przyjemności są tutaj 

dostępne po jakiejś cenie, ale jednej rzeczy nie można kupić za żadne 

pieniądze – prawdziwego szczęścia. Takie szczęście jest trwałe i przy-

chodzi jedynie z pomagania innym. 

Jeśli chcecie być szczęśliwi przez chwilę, zjedzcie coś smacznego 

– w ten sposób możecie być wszędzie przez chwilę szczęśliwi. Jeśli 

chcecie być szczęśliwi przez godzinę, wróćcie do domu i utnijcie sobie 

drzemkę. Jeśli chcecie być szczęśliwi przez miesiąc, ożeńcie się lub 

wyjdźcie za mąż – będziecie szczęśliwi tylko przez miesiąc! (Śmiech) Ale 

jeśli chcecie być szczęśliwi przez całe życie, prowadźcie służbę, poma-

gajcie innym. Wtedy będziecie szczęśliwi przez całe życie. Jest to naj-

lepszy sposób na szczęście. Gdy dajecie szczęście innym, ono wraca 

do was zwielokrotnione – ono rośnie i sprowadza szczęście do was z 

powrotem. To szczęście wykracza poza słowa, nie da się go opisać. 
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Jato waćo niwartante – nie do opisania słowami. Nie można go wyja-

śnić – trzeba go doświadczyć. Radości sewy można tylko doświadczyć. 

Idziecie do ładnego 

hotelu i spożywacie smacz-

ny posiłek. Posiłek przygoto-

wano bardzo dobrze, więc 

zjadacie go i jesteście bar-

dzo szczęśliwi. Dzwonicie do 

przyjaciela i mówicie: „Gdy 

następnym razem będziesz 

chciał zjeść coś na mieście, 

idź do tego hotelu i zamów 

to danie. Jest doskonałe!” 

Pragniecie podzielić się tym szczęściem ze wszystkimi. Gdy w kinie obej-

rzycie dobry film, natychmiast dzwonicie do dziesięciu przyjaciół i 

mówicie: „Dzisiaj obejrzałem ten film – jest bardzo dobry! Powinieneś też 

go obejrzeć.” Chcecie dzielić się tym szczęściem z innymi. 

Dlaczego nie mielibyście dzielić się szczęściem, jakiego doznaje-

cie z sewy? Dlaczego nie mielibyście powiedzieć o tym dziesięciu in-

nym? Powinniście mówić swoim przyjaciołom: „Wiesz co? W tym 

miejscu Dubaju pomagaliśmy pewnym ludziom. Niewiele mieliśmy do 

roboty – tylko dawaliśmy im trochę maślanki, ale z uśmiechami i miłoś-

cią. Ich to niezmiernie cieszyło! Było to zadziwiające szczęście – lepsze 

niż posiłek w pięciogwiazdkowym hotelu, lepsze niż z obejrzenia filmu, 

lepsze niż mecz krykieta i wszystko inne, co można mieć w Dubaju.” 

Opowiedzcie o tym szczęściu dziesięciu innym. Mówcie im: „Czemu nie 

miałbyś i ty zasmakować tego szczęścia? Spróbuj raz!” 

Ciągniecie ludzi do hoteli, kin i centrów handlowych. Mówicie im: 

„Przyjdź; ja kupię bilet. Podwiozę cię z domu. Tylko bądź gotowy.” Tak 

bardzo chcecie dzielić się swoim szczęściem z przyjaciółmi. Każdą małą 

przyjemnością chcecie dzielić się ze wszystkimi. Dlaczego nie dzielić się 

z innymi tym szczęściem sewy? Dlaczego nie powiedzieć przyjaciołom, 

krewnym i wszystkim innym, z którymi się spotykacie? Mówcie im: „Wiesz 

co, istnieje wyższy rodzaj szczęścia, jakiego sam doświadczyłem. Zabio-

rę cię. Bądź gotów w swoim domu. Rano w piątek lub w niedzielę pod-

jadę do ciebie i pojedziemy. Pojedź ze mną! Ty też będziesz rozdawał 

maślankę i niósł wszystkim szczęście.” Wtedy ludzie zaczną się zmieniać. 
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Serce powinno się otwierać. Nie powinno zamykać się. Poszerzanie 

serca oznacza, że coraz więcej ludzi powinno cieszyć się tym zrozumie-

niem, które przychodzi z sewą. Podczas sewy nie musicie recytować 

mojego imienia – dla mnie nie jest to ważne. Prowadźcie tylko sewę. 

Często mówię, że w Indiach są Banerdźi, Chatterdźi i Mukerdźi. 

Banerdźi wywieszają transparenty (ang. banner) i prowadzą sewę. 

Chatterdźi tylko ciągle paplają (chatter) – nie wykonują żadnej sewy, a 

tylko o niej rozmawiają. Mukerdźi milczą (sanskryt: muka – niemy), ale 

wykonują sewę. Bądźcie więc cisi i wykonujcie sewę. Nie musicie mó-

wić ludziom: „Jesteśmy grupą Sathya Sai Baby. Możecie przyłączyć się 

do nas tylko wtedy, gdy będziecie recytowali Saiśwaraja widmahe 

(mantrę Sai Gajatri). Inaczej nie chcemy cię!” Po prostu róbcie sewę. 

Czego ja uczę? 

Kochaj wszystkich, służ wszystkim. 

Istnieje tylko jedna religia, religia miłości; 

istnieje tylko jedna kasta, kasta ludzkości; 

istnieje tylko jeden język, język serca; 

istnieje tylko jeden Bóg, który jest wszechobecny. 

Tego nauczam. Nie związuję niko-

go z żadną konkretną drogą. Szcze-

gólnie w kraju takim jak ten rzeczy te 

mogą być wrażliwe. Możecie więc mó-

wić, że nie ma żadnej szczególnej religii – 

macie tylko jedną religię – religię miłości. 

Jeśli kochacie innych, jest to religia, którą 

wyznajecie. „Jest tylko jedna kasta, 

kasta ludzkości.” Nie ma różnych kast i 

wyznań. Tak prosto możecie mówić lu-

dziom. 

Chodzi więc o to, że jeśli naprawdę podobała się wam sewa, 

powinniście powiedzieć o tym dziesięciu innym, a nie siedzieć cicho. 

Tak samo przecież nie siedzicie cicho po dobrym obiedzie, dobrym 

filmie, dobrym meczu czy ciekawym miejscu, które odwiedziliście. Pra-

gniecie powiedzieć o tym wszystkim, gdyż chcecie, aby i oni doświad-

czyli radości. Róbcie to także w odniesieniu do sewy. 

Mówcie innym: „Udzielam się w sewie, podczas której przeżywam 

taki rodzaj radości, którego nie można doświadczyć ze światowych 
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przyjemności. Nawet gdy dzisiaj wspomnę tamto przeżycie, doznaję 

ponownie owej radości – przepełnia ono moje serce tą samą radością. 

Czemu nie miałbyś pójść z nami?” Tak powinniście rozmawiać z coraz 

to nowymi ludźmi, szczególnie młodymi ludźmi. Starszych ludzi trudno 

teraz skorygować. Oni już wyrośli krzywo – wyprostowanie ich zajmuje 

bardzo dużo czasu. Zabierajcie ze sobą dzieci i młodzież. 

Prowadźcie prostą sewę. Wy starsi przygotujcie wszystkie rzeczy, 

które mają być rozdane. Dzieci niech je wezmą i rozprowadzają. Niech 

czerpią z tego szczęście. Inne rzeczy, które dzieci robią, są dobre, ale 

sewa jest ważniejsza. Muzyka jest dobra, tańce są dobre, recytacje i 

bhadźany są też dobre. 

Jeśli macie zdrowe ciało, powinniście prowadzić sewę. Po jakimś 

czasie, ciało osłabnie. Czy wtedy będziecie mogli udzielać się w takiej 

sewie? Nie. Wtedy będziecie mogli prowadzić sewę za pomocą umy-

słu. Możecie uczyć ludzi, dzielić się doświadczeniami, udzielać wskazó-

wek, kierować ludźmi, gdyż będziecie mieli większe od nich 

doświadczenie. Gdy jeszcze bardziej się zestarzejecie, wasz umysł też 

osłabnie. Będziecie zapominali o urodzinach czy innych rocznicach 

rodzinnych – zapomnicie nawet własnego nazwiska i czy jedliście już 

śniadanie lub obiad. W tej sytuacji możecie dalej służyć swoim sercem. 

Możecie darzyć miłością każdego, kto do was przyjdzie. 

Ale młodzież powinna wykonywać pracę fizyczną. Powinna cięż-

ko pracować. Obojętnie czy należycie do młodzieży młodszej, czy 

starszej, musicie prowadzić sewę. Jest to najważniejszy sposób na zba-

wienie się. 

Sewa bina nirwana nahi – bez służenia nie ma zbawienia.  

Na tapamsi, na tirthanam, na śastranam, dźapa nahi; 

sansara sagaroddhare, sadźdźana sewanam wina. 

  (Nie wyrzeczeniami czy pielgrzymkami, nie studiami świętych pism czy 

powtarzaniem imienia; jedynie służeniem ludziom pobożnym 

i potrzebującym można przekroczyć ocean sansary.) 

Vishal mówi: „To miejsce jest bardzo drogie – wszyscy wykupili wiel-

kie domy, ale nikt nie jest szczęśliwy.” Mają gmachy, ale ich dzieci nie 

mieszkają z nimi. Mają olbrzymie domy, wygody i ułatwienia, ale już one 

ich nie cieszą. To samo powiedziałem jemu. Oni nigdy nie dowiedzieli 

się, jak naprawdę być szczęśliwym. Myśleli, że im większy budynek, tym 
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większe szczęście. Okazało się, że tak nie jest. Gdyby była wewnętrzna 

czystość, szczęcie można by było znaleźć nawet w małej chacie. 

Nasze Wedy (Iśopaniszada) jasno mówią: Tena tjaktena bhuńdźi-

tha – jedz z poczuciem poświęcenia. Gdy macie dwa ćapati, pół ća-

pati można dać komuś innemu. Takie jest znaczenie frazy tjaktena 

bhuńdźita (zostaw jedzenie). Ci, którzy żyją z takim poczuciem poświę-

cenia, zawsze mają spokój. 

Dlaczego ludzie we wszystkich takich miejscach nie mają spokoju 

bądź nie są szczęśliwi? Jest tak dlatego, że nie spędzali życia z poczu-

ciem poświecenia. Wszystko wiąże się z chciwością – ja i tylko ja – nic 

więcej. Dlatego też teraz jest im ciężko. Mają złote talerze, ale mają 

cukrzycę, wysokie ciśnienie i inne dolegliwości. Mają pałace, ale niko-

go, kto mógłby z nimi mieszkać i cieszyć się tym razem z nimi. Nie mają 

przy sobie rodziny. Mają wygodne łóżka, ale nie śpią dobrze – aby za-

snąć, biorą pigułki nasenne. Każdy dzień dla nich to walka. Mają wielu 

ludzi przy sobie, ale nikt nie jest im lojalny, nikt ich nie kocha. Oni kocha-

ją swoje pieniądze i władzę. Jaki pożytek z takiego życia? Na końcu 

zostają sami, nie mają nikogo. Wszyscy mogą być obok, ale nikt nie jest 

im bliski. 

Czy w ogóle zauważyliście jak ludzie biegną do was, gdy pojawi-

cie się w obozie pracy?  Witają się z wami goręcej niż wasz mąż czy 

żona w domu! Wasz mąż przychodzi do domu, a wy myślicie: „O Boże! 

Wrócił.” (Śmiech) 

(Gdy wszyscy się śmiali, głośno śmiała się też mała dziewczynka) 

Widzicie, cokolwiek robią dorośli, dzieci naśladują. Jeśli śmiejecie się, 

one też się śmieją; jeśli płaczecie, one też płaczą. 

Chcę powiedzieć, że gdy idziecie do obozu pracy, oni wyczekują 

was. Nie dlatego, że dacie im złoto czy inne bogactwa. Dajecie im 

tylko coś do zjedzenia lub wypicia – jakąś herbatę, maślankę lub trochę 

chleba. Oni bardzo się tym cieszą. Ta radość daje im wiarę, że ludzie są 

jeszcze ludzcy, że nie wszyscy stali się maszynami do zdobywania pie-

niędzy, że są jeszcze ludzie z sercem, które bije dla innych. To daje im 

wiarę w ludzi. To wasze małe poświęcenie, które nic was nie kosztuje, 

może innym naprawdę przynieść wielkie szczęście. 

Ile dirhamów wydaliście na swoje szczęście? Żadnego – jest ono 

darmowe. Kosztowało was tylko trochę własnego czasu, trochę wysił-

ku, trochę miłości. Tym sposobem możecie uszczęśliwiać wszystkich. 

Gdy wszyscy są szczęśliwi, Bóg też jest szczęśliwy. 
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(Odnosząc się do Śri B.N. Narasimha Murthy’ego) On mówił, że 

moksza (wyzwolenie) jest wtedy, gdy Bóg jest z was zadowolony. Kiedy 

Bóg jest z was zadowolony? Wtedy, gdy wszyscy, którzy należą do 

Boga, są szczęśliwi. Myślcie w ten sposób. Są to bardzo proste rzeczy. 

Macie wzniosłą nazwę ‘Sai Hridayam’. Dla mnie będzie wielkim ide-

ałem, gdy ja będę w waszym sercu, wy będziecie w moim i gdy nasze 

serca będą jednym sercem. Nie ma wielu serc, a tylko jedno, które bije 

w każdej piersi. Jest tylko jedno serce i jest to moje serce. Wszystko, co 

myślicie, mówicie, pomagacie i cokolwiek robicie w swoim życiu 

powinno być zgodne z tym, co ja bym robił. 

Skoro wiecie, że jestem 

obecny we wszystkich innych, jak 

powinniście się zachowywać? 

Powinniście zachowywać się z 

miłością, współczuciem, życzliwo-

ścią, wybaczaniem i poświęce-

niem. Takie wartości musicie 

pielęgnować. Wtedy będzie się 

wam dobrze wiodło, pomyślność 

zapanuje w kraju i u każdego. 

Często mówię: „Karma jest 

indywidualna, społeczna, naro-

dowa i globalna.” Indywidualna 

karma jednego człowieka wpły-

wa na karmę rodziny; rodzinna 

karma wpływa na karmę spo-

łeczności; społeczna karma wpły-

wa na karmę kraju, a karma kraju 

– na karmę świata. Jeśli chcecie, 

żeby cały świat był szczęśliwy, zacznijcie od jednostki. 

Gdy jednostki są dobre, rodziny są dobre; 

gdy rodziny są dobre, społeczności są dobre; 

gdy społeczności są dobre, kraj jest dobry; 

gdy kraje są dobre, cały świat jest dobry. 

Nie ma innej drogi – jest to jedyna droga! 
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 BIBLIOTEKA ONLINE I SUBSKRYPCJA NA BOSKIE 

BROSZURY Z ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY BHAGAWANA  

Boskie broszury opisujące zagraniczne podróże Bhagawana 

Baby są zamieszczane w bibliotece online. Aby je obejrzeć 

lub pobrać, albo zapisać się na otrzymywanie nowych broszur 

zaraz gdy staną się dostępne, prosimy odwiedzić stronę: 

http://www.saiprakashana.online.  

NOTA REDAKCJI  

Poszukujemy chętnych do transkrypcji zapisów audio, tłuma-

czy 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.  

WYDAWANIE I DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK 

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

bhagawanspeaks@gmail.com  

 


