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WSTĘP 

 
Bhagawan Śri Sathya Sai Baba odwiedził Wielką Brytanię w swojej 

sukszma śarirze (subtelnym ciele) w dniach 2-5 kwietnia 2019 r. 

Boska asysta przyjechała do domu Malhotry w Chigwell 2 kwietnia. 

Następnego dnia rano odbył się prywatny satsang z grupą wielbicie-

li w domu Malhotry. 

W dniu 4 kwietnia zorganizowano otwarte spotkanie w Lakeview 

Marquees w hrabstwie Essex, w którym uczestniczyło niemal 600 wiel-

bicieli z całej Wielkiej Brytanii i Europy. Program zaczął się od pełnych 

wyrazu bhadźanów. Następnie wystąpiło kilku młodzieżowych mów-

ców, którzy przedstawili projekty służebne podjęte przez młodzież 

Wielkiej Brytanii, doświadczoną przez nich transformację oraz program 

Growing to be God (Wyrastając na Boga). Po nich słowami mądrości 

podzielili się członkowie asysty Swamiego, a potem Swami wygłosił 

najbardziej wyczekiwany boski dyskurs. Program zakończyło odpra-

wienie arati, po czym Bhagawan i goście udali się na spoczynek do 

domu Malhotry. 

Asysta Swamiego opuściła Wielką Brytanię 5 kwietnia. Następnym 

etapem jej podróży po Europie był Paryż we Francji. 
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ZAMKNIĘTE 

SPOTKANIE 
Wyjątki z wystąpień 

Satsang wieczorny w Oaklea Manor, Chigwell 

3 kwietnia 2019 
 

 
 

Kiedy Swami po raz pierwszy wezwał mnie do 
Muddenahalli, powiedział: „Tigrett, chcę żebyś pojechał 
do Puttaparthi i chcę mieć pełne sprawozdanie o tamtej-
szym szpitalu superspecjalistycznym. Chcę wiedzieć 
dokładnie, co tam się dzieje.” Dodał jeszcze: „Spóźniłeś 
się pięć minut; lepiej żebyś w następnym tygodniu był 
na czas!” To była pierwsza moja rozmowa z Nim w Sub-
telnym Ciele. 

Pośpieszyłem do Puttaparthi, gdzie pełny raport otrzymałem od wspaniałego 
człowieka, który odpowiadał za szpital, i następnego dnia szybko wróciłem do Mud-
denahalli. Zacząłem relacjonować: „Swami, w końcu sprowadzono nowy aparat MRI 
(obrazowania rezonansem magnetycznym) – jest naprawdę piękny – wyprodukowany 
przez Siemensa. Od czasu, kiedy ten dżentelmen kieruje szpitalem, wszystko idzie 
naprawdę dobrze. Przyjmujemy teraz 20% więcej pacjentów, w związku z czym prze-
nieśliśmy tę pracownię do wielkiej biblioteki, gdyż potrzebowaliśmy więcej miej-
sca….”  W tym momencie Swami nagle przerwał mi. 

Powiedział: „To mnie nie interesuje. Nie obchodzą mnie takie rzeczy. Chcę wie-
dzieć, czy lekarze podchodzą do pacjentów z miłością. Tylko to chcę wiedzieć.” 

O to oczywiście nie pytałem.  

On polecił: „Wróć tam i każ temu człowiekowi zebrać wszystkich i powiedzieć 
im, aby wszystkich traktowali z miłością, bo inaczej szpital przestanie istnieć. Wszak 
zwykłych szpitali jest wiele.” 

Pojechałem tam ponownie, przedstawiłem mu to życzenie, a on zebrał ludzi i 
przekazał je dalej. 

Z tej historii płynie morał, że miłość jest wszystkim. Nie chodzi o ludzką miłość, 
tę zachłanną, władczą „miłość.” Liczy się ta ekspansywna, akceptująca miłość. 
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Dzisiaj rano, gdy tu jechaliśmy, Swami powie-

dział coś bardzo interesującego. Mówił o Prema Sai, 

stwierdzając, że On będzie przebywał głównie poza 

Indiami – rzadko będzie w Indiach. Właśnie dlatego 

Swami obecnie na całym świecie zakłada centra. 

Osobiście byłem szczęśliwym świadkiem już 11 

gotowych takich centrów i pięciu lub sześciu po-

wstających. 

Potem Swami powiedział, że Sathya Sai Baba w tej Subtelnej Postaci zakłada te 

aśramy i centra, gdyż przygotowuje grunt na przyjście Prema Sai. Dzięki temu Prema 

Sai nie będzie musiał tracić swojego czasu. 

Patrząc na życie Bhagawana Baby, można zauważyć, że pierwsze 50 lat spędził 

na samo zakładanie aśramu. Sam nadzorował budowę mandiru Prasanthi Nilayam. 

Sam nadzorował pracowników, załatwiał zakup cementu i kamieni – sam wszystkiego 

dopilnowywał i organizował. Z daleka sprowadził olbrzymie żelazne dźwigary. Co 

sobotę płacił robotnikom. Wszystko to robił Swami! Musiał na to poświęcać mnóstwo 

czasu i pokonywać wiele trudności. Tak więc spędził prawie 50 lat na samo budowanie 

aśramu. Dopiero potem Jego misja zaczęła rozpowszechniać się na świat. 

Nastepnie Swami wyjawił, że Prema Sai nie będzie długo żył na ziemi w fizycz-

nej postaci. Faktycznie powiedział, że będzie żył mniej niż 60 lat. Ale na początek 

dostanie fory. Swami w ostatnich 16 latach ustanowił 18 centrów oraz wiele szkół, 

koledżów i szpitali. Nie są to zwykłe szkoły i centra – są to centra żywego duchowego 

przesłania, centra inspiracji. 
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BOSKI 

DYSKURS 

3 kwietnia 2019 wieczorem 

Satsang w Oaklea Manor, Chigwell 
 

 

 

 

Wedaham samatitani wartamani ća Ardźuna  

bhawiszjani ća bhutani mam tu weda na kaśćana. 

(Znam całą przeszłość, teraźniejszość a także, Ardźuno,  

przyszłość i żywe istoty; mnie jednak nie zna nikt.) 

Bahuni me wjatitani dźanmani tawa ća Ardźuna  

tany aham weda sarwani na twam wettha parantapa. 

(Wiele było moich narodzin, twoich też, Ardźuno, 

wszystkie je znam; ty żadnych nie znasz, pogromco wroga.) 

 
Są to słowa Pana Kriszny z Bhagawad Gity. 

Jest to historia Boga i człowieka. Bóg, który wie wszystko, zachowuje się tak, jak 

gdyby nic nie wiedział, a człowiek, który nic nie wie, zachowuje się tak, jak gdyby 

wiedział wszystko! Prawda jest daleka o tej sytuacji. Bóg z góry wie, kto gdzie powi-

nien być, co robić i jak to robić. Niemniej zachowuje się tak, jak gdyby nic nie wie-

dział, gdy tymczasem otaczający Go ludzie myślą, że wiedzą więcej. 

Co w Zjednoczonym Królestwie jest najważniejsze? Przede wszystkim powinno 

przyjść zjednoczenie, a po nim przyjdzie królestwo. Jak może być królestwo bez jed-

ności? Jedność jest najważniejsza. Na przykład w człowieku powinna być jedność 

myśli, słów i czynów; w rodzinie powinna panować jedność między mężem, żoną, 

teściowymi, kuzynami i innymi. W społeczeństwie, gdzie pracujecie razem, jedność 

jest najważniejsza. Gdy będziecie zjednoczeni, wtedy będzie królestwo Boga. Jedność 

jest najważniejsza w społeczeństwie, w rodzinie i w życiu osobistym. Ten, kto rozwija 

tę jedność, rozwija boskość. Jedność prowadzi do czystości, a czystość – do boskości. 
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Kto ma jedność myśli, słów i czynów, ten staje się czysty, a kto staje się czysty, staje 

się boski. 

Tutaj dzisiaj jest wielka rodzina – niektórzy z jednej strony, niektórzy z drugiej, 

ale wszyscy są członkami tej samej jednej rodziny. Czy dwa lata temu byliście rodzi-

ną? Dziesięć lat temu? Pięćdziesiąt lat temu? Sto lat temu? Nie, wtedy nie znaliście się 

nawzajem. Żonaci mężczyźni wcześniej nie wiedzieli, kim ma być ich partnerka, ale 

po jakimś czasie zaczęli myśleć: „Ona jest moją żoną, ona jest moją teściową, on jest 

moim szwagrem” i powstały wszystkie związki rodzinne. W pewnym okresie myśleli-

ście, że jesteście sami, że należycie do jednej rodziny, urodzeni jednym rodzicom. 

Przez małżeństwo lub inne związki sami staliście się rodziną. Pojawiła się troska o 

siebie nawzajem. Przejmujecie się tym, czy ta druga osoba jadła, odpoczywała, dobrze 

się czuje, jest szczęśliwa, czy nie. Te rzeczy stały się przedmiotem troski wszystkich. 

To samo dotyczy społeczeństwa. Chociaż możecie nie znać się, nie jesteście spo-

krewnieni, jeśli wierzycie, że wszyscy należą do Boga – że Bóg jest waszą Matką, Bóg 

jest waszym Ojcem – wtedy wszyscy stajecie się członkami rodziny. Wtedy też zaczy-

nacie troszczyć się o dobro innych. Gdy żywicie uczucie do siebie nawzajem, robicie 

dla siebie różne rzeczy bez proszenia. Taka jest idea globalnej rodziny. Obecnie jeste-

ście małą rodziną, ale moją rodziną jest rodzina uniwersalna, wszechświatowa. Wa-

sudhajwa kutumbakam – cały świat jest rodziną. Możecie należeć do dowolnego 

kontynentu, kraju, kasty, wyznania, języka czy religii – to jest nieważne. Ostatecznie 

rodzicie się z tego samego Boga. Rodzicie się z tego samego źródła, więc dla mnie 

jesteście tym samym. Właśnie dlatego we wszystkich tych krajach, do których się uda-

ję, spotykam się z wieloma ludźmi i, chociaż oni mogą mnie nie znać, znam ich 

wszystkich. Żaden z nich nie jest dla mnie kimś nowym. W waszej rodzinie niektórzy 

ludzie mogą być dla was nowi, gdyż wcześniej ich nie znaliście.  Wedaham samatitani 

(znam pełną przeszłość) – mówi Pan. On zna każdego i jego przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość, ale nikt nie zna Jego prawdziwej natury. 

W tej waszej rodzinie jest tak samo – nikt nie może przyjść tu przypadkiem i nikt 

nie może odejść z własnej woli, gdyż o wszystkim decyduje Bóg. Wy tylko odgrywa-

cie swoje role. Tak samo podczas przedstawienia kukiełki wprawia się w taniec, a 

ktoś, kto pociąga za sznurki, znajduje się za sceną i jest niewidoczny. Nikt go nie zna. 

Ludzie widzą tylko lalki. Podobnie jest z wami – wszyscy jesteście tylko instrumenta-

mi, marionetkami w rękach Boga. Kto bierze ślub z kim, kiedy, gdzie – wszystko to 

jest w planie Boga. On robi to, co dla każdego jest najlepsze.  

Musicie zaufać w plan Boga. Jeśli będziecie mieli tę wiarę i będziecie zgodnie z 

tym wiedli życie, nie będziecie mieli zmartwień, strachu, obaw – nic. Zawsze będzie-

cie szczęśliwi, zawsze zadowoleni. Gdy stanie się coś dobrego, pomyślicie: To łaska 

Boga. Dał mi więcej niż zasługuję.” Gdy stanie się coś niepomyślnego, pomyślicie: 
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„Mogło być gorzej. Na pewno złagodził to, uczynił dla mnie znośnym. Okazał swoją 

litość.” W obu przypadkach jesteście szczęśliwi i zadowoleni. 

Dzisiaj jest tu wielu nowych mężów i żon. Oczywiście to, co opowiadacie, mówi 

o tym, jak długo żyliście w małżeństwie. (Śmiech) Parę dni temu mówiłem, że jeśli 

chcecie być szczęśliwi w danej chwili, zjedzcie dobry posiłek; jeśli chcecie być szczę-

śliwi przez godzinę, utnijcie sobie dobrą drzemkę; jeśli chcecie być szczęśliwi przez 

miesiąc, weźcie ślub. W pierwszym miesiącu będziecie bardzo szczęśliwi. (Śmiech) 

Co, śmiejecie się? Wszyscy się śmieją. Śmieją się ci, którzy niedawno wzięli ślub, i ci, 

którzy wzięli ślub wcześniej! Jeśli chcecie być szczęśliwi zawsze, pomagajcie innym. 

Wtedy zawsze będziecie szczęśliwi. 

Jak wziąć szczęście we własne ręce? Nie dopuśćcie, by ktoś inny był powodem 

waszego szczęścia. Nad swoim szczęściem powinniście panować wy sami. 

Tukaram był wielkim świętym w stanie Ma-

harasztra, ale miał bardzo, bardzo trudną żonę. 

Cały czas złościła się, gdyż on ciągle śpiewał bha-

dźany, recytował imię Boga i nic innego nie robił! 

Jego ziemie podupadały, gdyż nie były właściwie 

uprawiane. Gdy jego żona ciężko pracowała, zaj-

mując się trzciną cukrową, Tukaram chodził wszę-

dzie i recytował „Witthala Witthala” oraz śpiewał 

o chwale Boga. Mieli też dzieci. 

Kiedyś, gdy żona miała już tego dość, powie-

działa: „To śpiewanie i tańczenie w imieniu Pana 

nie może trwać wiecznie. Kto dopilnuje upraw? 

Kto zadba o rodzinę?” 

Tukaram odpowiedział: „Pan, który opiekuje 

się całym wszechświatem, zadba także o naszą 

rodzinę.” Takie miał oddanie. 

Pewnego dnia żona kazała mu zebrać trochę trzciny i sprzedać ją na targowisku, 

aby zdobyć jakieś pieniądze. On, śpiewając „Witthala Witthala”, poszedł na pole i 

zaczął ścinać trzcinę. Przechodząca w pobliżu trójka dzieci poprosiła o trochę trzciny 

do zjedzenia. On pomyślał: „Te dzieci są Panem w tych małych postaciach.” Pociął 

trzcinę i dał ją dzieciom. Wieść, że on za darmo daje dzieciom trzcinę cukrową, roze-

szła się po wiosce i przybiegło więcej dzieci. Ktoś doniósł o tym jego żonie: „Twój 

mąż rozdaje wszystkim całą uprawę.” Ona wpadła w furię i przybiegła na pole. Wyr-

wała trzcinę z jego rąk i uderzyła go nią w głowę. Trzcina pękła na trzy części. Tuka-

ram powiedział: „O! Co za łaska Witthali! Właśnie zastanawiałem się, jak podzielić tę 
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trzcinę na trzy części, a ty to zrobiłaś za mnie!” Widzicie, jak nawet w takiej sytuacji 

on wiedział, jak zachować spokój. 

Jeśli w małżeństwie tylko jedno jest bogobojne, w rodzinie pojawiają się wielkie 

trudności. Zawsze mówię, że małżeństwo jest wyścigiem trójnożnym: jedna z waszych 

nóg jest przywiązana do nogi współmałżonka. Jeden nie może biec szybciej niż drugi. 

Oboje muszą dopasować prędkość do siebie – muszą rozwijać się razem. 

Czasem mąż musi zwolnić dla żony, czasem żona musi zwolnić dla męża. Osta-

tecznie oboje muszą iść razem ku Bogu. Idźcie razem, dojdźcie razem i połączcie się z 

Bogiem razem. Jeśli w końcu nie dojdziecie do Boga, wasze zejście się nie ma sensu. 

Dharma, artha, kama i moksza to cztery cele życia wszystkich ludzi. Dharma oznacza 

właściwe postępowanie, artha – zdobywanie właściwego rodzaju bogactwa poprzez 

właściwe wybory, kama – spełnienie właściwych pragnień dzięki temu bogactwu. 

Wszystko to prowadzi do mokszy (wyzwolenia). Jeśli będziecie wiedli życie we wła-

ściwy sposób, zdobędziecie dla siebie to, co potrzebujecie, we właściwy sposób i w 

końcu spełnicie właściwe pragnienia – święte pragnienia, szlachetne pragnienia – wte-

dy ostatecznie osiągniecie mokszę, czyli połączenie z Bogiem. 

Połączenie z Bogiem odnosi się do stanu istnienia, w którym jesteście wiecznie 

szczęśliwi i pełni błogości. Nie jesteście przywiązani do niczego i dlatego zawsze ma-

cie spokój i jesteście szczęśliwi. Tak się nie stanie, jeśli nie będziecie przestrzegać 

dharmy. Dlatego żonę (patni) tradycyjnie nazywa się dharmapatni, czyli kimś, kto 

wspiera męża w przestrzeganiu dharmy. Także mąż (pati) jest nazywany dharmapati, 

czyli kimś, kto pomaga żonie w kroczeniu ścieżką dharmy. Jeśli któreś z nich zbacza z 

tej ścieżki, druga strona powinna przypomnieć mu, że tak nie powinien postępować. 

Tak wygląda właściwe partnerstwo, które powinniście stosować w praktyce. 

Oprócz puruszarth, czyli czterech celów życia, istnieją też cztery aśrama dharmy 

(etapy życia).  Jest więc etap brahmaćarja, kiedy jesteście uczniem; po nim dochodzi-

cie do grihasthy, czyli życia rodzinnego w stanie małżeńskim. Trzecim etapem jest 

wanaprastha, w którym odrywacie się od życia rodzinnego i pracujecie na rzecz spo-

łeczeństwa. Na końcu stajecie się sannjasinem, kiedy całkowicie zrywacie więzy, na-

wet ze społeczeństwem – wasze myśli skupiają się tylko na Bogu.  

Te cztery etapy mają zastosowanie do każdego, niezależnie w jakiej jest religii 

czy wyznaniu, na jakim kontynencie czy w jakim kraju. Były one słuszne dziesięć 

tysięcy lat temu i będą ważne przez następne dziesięć tysięcy lat. 

Są one bardzo proste: pierwsze 20-25 lat spędzacie na nauce i zdobywacie umie-

jętności niezbędne do utrzymania rodziny. Posiadając pewne umiejętności, stajecie się 

członkiem rodziny odpowiedzialnym za jej utrzymanie. Następne 25-30 lat utrzymuje-

cie rodzinę i wychowujecie dzieci. Gdy skończą się wasze obowiązki względem rodzi-

ny, gdy oddaliście społeczeństwu dobrych obywateli, możecie odsunąć się od rodziny, 
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od wąskiego myślenia „ja” i „moje.” Wtedy zaczynacie postrzegać cały świat jako 

waszą rodzinę i jest to etap wanaprastha. Nie musicie uciekać do lasu (wana). 

W dawnych czasach ludzie opuszczali rodziny, udawali się do lasów, zamieszki-

wali w aśramach i robili tam to, co jest wymagane w tym wieku, na trzecim etapie 

życia. Dzisiaj nie ma wiele aśramów ani lasów, dokąd moglibyście się udać. Obecnie 

wszędzie są miasta. Co więc powinniście robić? Gdy wasza głowa jest w lesie, a ręce 

są w społeczeństwie, jest to równoważne wanaprascie. 

Czwarty i ostatni etap to sannjasa, która oznacza odcięcie się od wszystkiego. Na-

turalnie, wasze ciało i umysł też z czasem zmieniają się. Tego, co jecie jako brah-

maćarin, nie możecie jeść w starości – nie strawicie go. Tego, co robicie w młodości, 

nie możecie robić w starości, więc wasz styl życia, wasze nawyki w jedzeniu, w sto-

sunkach towarzyskich – wszystko zmienia się. O tym musicie pamiętać. Nie powinniś-

cie utknąć na etapie grihasthy. Wasz „pojazd” w podróży życia nie może się zatrzymać 

– musicie dalej się rozwijać. Dzieci, gdy już dorosną, założą rodziny i ustabilizują 

swoje życie, w którymś momencie muszą uwolnić rodziców z pęt życia rodzinnego i 

pozwolić im, aby stali się bardziej użyteczni dla społeczeństwa. 

Teraz, gdy Bóg zajął się dziećmi, rodzice muszą zająć się dziećmi kogoś innego, 

ludźmi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Gdy tak będziecie postępować, rozwi-

niecie nieprzywiązanie i czystość; nie będziecie lgnąć do niczego; będziecie myśleć 

tylko o Bogu i wyższych rzeczach. W tym stanie, niczym dojrzały owoc, samoczynnie 

spadniecie z drzewa życia. Taką analogię podają upaniszady. Gdy owoc dojrzeje, nikt 

nie musi wspinać się na drzewo, aby go zerwać. Staje się słodki, czerwony i pełen 

soku, po czym sam spada. Podobnie jest w życiu – musicie wieść je tak, żebyście na 

końcu dojrzeli. Nie możecie stawać się gorzcy lub twardzi, i nie możecie pozostawać 

„zieloni.” Powinniście stać się dojrzali, czerwoni i soczyści i w końcu sami się uwol-

nić. Tak wygląda idea, według której należy wieść swoje życie. 

To, kto z kim, gdzie i kiedy zawrze małżeństwo, mieści się w planie Boga. Wszy-

scy jesteście tu obecni po to, by pomagać sobie nawzajem stać się lepszymi ludźmi. 

Możecie dostrzegać coś, co powinno się zmienić, i w tym celu możecie rozmawiać z 

ludźmi, których to dotyczy. Ale róbcie to w miły sposób, z nastawieniem pomagania w 

poprawieniu stanu rzeczy, a nie aby zdołować ludzi, wprawić ich w zakłopotanie przez 

wytykanie ich błędów. Nie, tak nie możecie robić. Musicie robić to z zamiarem pomo-

cy w stawaniu się lepszymi ludźmi. Wtedy wasze małżeństwo będzie dobrym partner-

stwem. Wtedy będziecie mogli prowadzić siebie nawzajem ku Bogu. 

Są to bardzo ważne i podstawowe nauki. Jeśli będziecie się ich trzymać, powie-

dzie się wam w życiu. Myślcie o innych więcej niż o sobie – wtedy jest to prawdziwe 

życie rodzinne. Jako brahmaćarin jesteście jednostką. Myślicie: „Moje jedzenie, moje 

ubrania, moje studia, moje rzeczy.” Wszystko wiąże się z „ja,” „mnie” i „moje.” Gdy 
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weźmiecie ślub, musicie myśleć o tej drugiej osobie: „Co z moją żoną? Czy jadła? Czy 

dobrze się czuje? Co z moim mężem? Czy wszystko jest w porządku?” Wasze serce 

rośnie. Potem, gdy macie dzieci, musicie myśleć o nich: „Czy moje dziecko dobrze się 

sprawuje? Czy uczy się dobrze? Czy jadło?” To zainteresowanie dalej rozszerza się na 

teściów i krewnych, a wy się powoli rozwijacie. W ten sposób wasze serce powinno 

rosnąć, aż kiedyś obejmie całe społeczeństwo, które uznacie za wasze własne. Serce 

powinno otwierać się z jednostki na rodziny, potem na społeczeństwo i w końcu na 

całe stworzenie. Te etapy rozwoju są znane jako wjaszti, czyli jednostka, samaszti, 

czyli społeczność lub społeczeństwo, sriszti, czyli stworzenie, i  Parameszti, czyli Bóg. 

Takie są cztery kroki, przez które mo-

żecie dojść do Boga. Rodzina jest bardzo 

ważną instytucją, która pomaga wam po-

zbyć się samolubstwa i myśleć trochę więcej 

o pomyślności innej osoby, o pomocy innej 

osobie.  W ten sposób wasze serce rośnie i 

pewnego dnia staje się tak wielkie, że obej-

muje całe stworzenie. Wtedy zaczynacie 

czuć, że każda żywa istota i nieożywiona 

rzecz, całe stworzenie należy do „mnie,” że 

wszyscy są „moi.” Jest to ostateczne urze-

czywistnienie. Urzeczywistnienie nie jest 

nagłym otrzymaniem jakiegoś rodzaju wi-

bracji bądź wizji. Urzeczywistnienie tym nie jest. Urzeczywistnienie to zrozumienie, 

że „wszyscy należą do mnie” i „ja należę do wszystkich.” To myślenie o Bogu. Wtedy 

stajecie się sługą wszystkich. Jest to ostateczny etap, do którego musicie dojść. 

Są to duchowe wskazówki prowadzące do bardzo szczęśliwego i spokojnego ży-

cia. Musicie myśleć: „Co jest dobre dla rodziny? Zrobię to,” a nie „Co jest dobre dla 

mnie lub tylko dla ciebie, co mnie się podoba lub tobie się podoba.” Powinniście myś-

leć: „Co jest dobre dla wszystkich?” 

Jako rodzina powinniście myśleć: „Co jest dobre dla społeczności? Zróbmy to.” 

Jako społeczność powinniście myśleć: „Co jest dobre dla kraju? Zróbmy to.” 

Jako kraj powinniście myśleć: „Co jest dobre dla świata? Musimy to zrobić.” 

W taki sposób wszyscy powinni myśleć – z szerszej perspektywy niż własny inte-

res. O taką zmianę chodzi i tak musicie się zmienić – poprawić się i rozwinąć. 

Czy są jakieś pytania? 

(Odnosząc się do młodego człowieka, który niedawno ożenił się) Kto nauczył go 

bhadźanów? Czy było to z przymusu czy pochodziło ze źródła? Ze strachu, że: „Nie 
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dostaniesz kolacji, o ile nie będziesz śpiewał bhadźanów!”? On ma się całkiem dobrze, 

Czy lubi śpiewać? 

Wielbiciel: Pod prysznicem. 

Swami: Wyśpiewuj imię Boga w dowolnym miejscu. Śpiewanie imienia Boga wszę-

dzie jest w porządku, gdyż Bóg jest wszędzie. Nie ma jakiegoś jednego miejsca, w 

którym możecie śpiewać Jego imię. Możecie je śpiewać wszędzie i jest to dobre. Bar-

dzo szczęśliwy. 

Coś jeszcze? Co z Romi? 

Romi: Prosimy tylko o Twoje błogosławieństwa, Swami. Tylko o nie – tylko o Twoje 

błogosławieństwa dla nas wszystkich. Prowadź nas, uczyń nas mniej samolubnymi, tak 

jak mówiłeś to w tym przesłaniu. 

Swami: (Odnosząc się do dra Grisha) Nawet on będzie bezinteresowny. Stale powin-

niście sprawdzać, czy staliście się nieco bardziej bezinteresowni niż w poprzednim 

dniu. Gdy stajecie się bardziej bezinteresowni, znaczy to, że stajecie się bardziej po-

dobni Bogu, że zbliżacie się do swojego celu. Jest to prosty test. Im bardziej jesteście 

bezinteresowni, tym bardziej jesteście szczęśliwi, spokojni i zadowoleni. Jest to bardzo 

ważna miara. 

Dbanie o rodzinę jest ważne, ale nie ma wynikać z samolubstwa. Właśnie o to 

dzisiaj pytał Grish: „Czy opiekuję się rodziną z przywiązania, czy z obowiązku?” Spy-

tał mnie: „Jak w takiej sytuacji mam się poddać? Muszę przecież dbać o moje dzieci o 

moją rodzinę.” 

Róbcie to jako pracę Boga, a nie własną, indywidualną pracę. Myślcie, że wszy-

scy należą do Boga. Ich dał wam Bóg, więc musicie wykonywać pracę Boga. Mówcie: 

„Dzieci należą do Boga, rodzina należy do Boga. Będę się nimi zajmował jako sługa 

Boga.” Nie przywiązujcie się. 

(Odnosząc się do dra Malhotry) On bardzo lubi samochody. Kpię sobie z niego na 

tym punkcie. Powiedziałem do niego: „Powiedzmy, że przyjaciel daje ci nowiutki 

samochód. Jaki jest teraz najlepszy samochód, którego chciałbyś mieć?” 

Dr Malhotra: Jest bardzo wiele samochodów, Swami. 

Swami: Chciałbyś mieć coś bardzo szybkiego, bardzo ładnego. 

Powiedzmy, że coś takiego ma twój przyjaciel i zabiera cię na przejażdżkę. Potem 

pozwala ci nim pojeździć. Sprawdzasz jak się prowadzi i potem zwracasz go. Czy 

mówisz przyjacielowi, że auto to tak bardzo ci się podoba, że mu go nie zwrócisz? Nie 

możesz tak powiedzieć! Powiedziałbyś: „Dziękuję ci za udostępnienie auta. Z przy-

jemnością się nim przejechałem, a teraz ci je zwracam. Bardzo ci dziękuję.” 
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Tak samo jest z Bogiem. Musicie mówić: „Bardzo Ci dziękuję. Dałeś mi dobrą 

szkołę – to wszystko mi się podobało. Dałeś mi dobre dzieci, dobrych przyjaciół i do-

bre związki. To podobało mi się. Ale wiem, że wszystko to w końcu należy do Ciebie, 

więc wszystko Ci zwracam.” 

Wasz stosunek do ludzi i mienia określa wszystko. Mana ewa manuszjanam ka-

ranam bandhamokszajoh – sam umysł jest przyczyną zniewolenia i wyzwolenia. Mo-

żecie myśleć albo „Jest to mój dom, w którym Swami mieszka” albo „Jest to dom 

Swamiego, w którym my mieszkamy.” Dom jest ten sam, Swami nie zmienia się, wy 

nie zmieniacie się, nic na zewnątrz nie ulega zmianie, ale gdy wasza postawa zmieni 

się, wtedy wszystko ulega transformacji. Powinniście myśleć: „Jest to praca Boga, 

którą pozwolono mi wykonywać.” 

Gdy spotkacie cierpiącego pacjenta, powinniście myśleć: „To także Bóg cierpi. 

To wielkie szczęście, że mogę ulżyć Bogu w cierpieniu!” Postępujcie w ten sposób 

nawet wtedy, gdy ktoś jest tak ubogi, że nie może sobie pozwolić na leczenie. Róbcie 

to dla samego robienia. Bóg pobłogosławi was na tysiąc sposobów. 

(Do syna dra Grisha) Pracujesz w finansach. Finanse są bardzo niebezpieczne! 

Bóg stworzył człowieka, a człowiek stworzył pieniądze i zapomniał o Bogu. Pieniądze 

powinny być jak krew. Co się dzieje, gdy krew zgromadzi się w jednym miejscu i 

gęstnieje? Dostajecie udaru, umieracie. Takie same są pieniądze – powinny stale pły-

nąć, nie powinny być gromadzone przez niewielu ludzi, podczas gdy inni są ich po-

zbawieni. Wykorzystujcie tyle, ile potrzebujecie; reszty nie należy gromadzić – 

powinna krążyć użyta albo w celach charytatywnych albo na inne podobne działania. 

Pieniądze powinny być w ciągłym ruchu, wtedy społeczeństwo zachowuje zdrowie. 

Gdy utykają w rekach niewielu ludzi, a innym ich brakuje, wtedy w jednej części spo-

łeczeństwa źle się dzieje, co prowadzi do wszelkiego rodzaju przestępstw i innych 

problemów. 

Bóg dał wam z nadwyżką. Dał wam przywilej dzielenia się z tymi, którzy nie ma-

ją bogactwa. Róbcie to! Tę myśl podsuwajcie też innym. Jest to bardzo ważne. W 

większości religii dobroczynność i dzielenie się bogactwem są bardzo ważne, gdyż 

jeśli nie praktykujecie dobroczynności, stopniowo stajecie się chciwi. Ta cecha jest 

bardzo trudna. Musicie praktykować dobroczynność, gdyż pomoże wam to stać się 

czystszymi. Tego powinniście też uczyć innych. W przeszłości ludzie wszystkich reli-

gii prowadzili działalność charytatywną – w świątyniach, synagogach, gurudwarach 

(świątyniach sikhijskich) czy świątyniach dźinijskich. Dobroczynność była powszechna. 

Obecnie nie musicie budować świątyń. Bóg ma wiele świątyń, ale w nich nie ma 

wielbicieli. Potrzeba natomiast szkół, szpitali i domów opieki. Są to nowe świątynie 

potrzebne w dzisiejszym społeczeństwie. Dawniej społeczeństwo było tak silne, że 

dzieci opiekowały się rodzicami. Dzisiaj jest inaczej. Kiedyś, gdy ktoś był chory a nie 
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miał pieniędzy, obowiązkiem lekarza było do niego pójść i mu pomóc. Zadowalali się 

wszystkim, co dostali w odpłacie. Czasem była to torebka ryżu, może jakaś odzież lub 

obuwie, zależnie od zawodu pacjenta. Był to naturalny sposób życia. Nauka szkolna 

nigdy nie była kupowana i sprzedawana – była bezpłatna. Gurukule (szkoły w domu 

guru) były darmowe. Prowadzono je dzięki dobroczynności króla lub społeczeństwa. 

Takie było społeczeństwo w dawnych czasach. Ludzie żyli w pokoju i harmonii, 

gdyż troszczyli się o siebie nawzajem. Dzisiaj jednak wszystko się zmieniło.  Musicie 

wrócić do tych tradycyjnych zwyczajów. Właśnie to robią wielbiciele w Wielkiej Bry-

tanii, pomagając w szkołach, pracując w szpitalach i prowadząc obozy medyczne. 

Wszystko to pomaga wam skupiać się na tym, co jest dobre dla społeczeństwa. Inaczej 

bardzo szybko byście zboczyli z właściwej ścieżki. Gdy wszyscy wsiadają do niewła-

ściwego autobusu, który jedzie do niewłaściwego celu, nie wsiadacie do niego! 

Wsiądźcie do właściwego! Nawet jeśli we właściwym autobusie siedzi tylko dwóch 

innych ludzi, musicie do niego wsiąść. Duża część świata ugania się za złymi rzecza-

mi. Musicie wiedzieć, co jest ważne, a co nie jest, i zgodnie z tym musicie właściwie 

wybierać. Wybierajcie mądrze. 

Wiecie, że gdy Pan Śiwa gdziekolwiek 

przebywa, siedzi tam też Jego byk Nandi. Wszę-

dzie, gdzie pójdziecie, zobaczycie Śiwę razem z 

Nandi. Co ten Nandi robi? Wpatruje się w Śiwę. 

Śiwa patrzy na swoich wielbicieli, ale Nandi 

patrzy na Śiwę. Dlaczego? Ponieważ myśli: „Czy 

Śiwa nie chce czegoś? Czy nie potrzebuje cze-

goś? Na wypadek, gdyby mnie wezwał, nie po-

winienem przegapić tej okazji.” Dlatego Nandi 

ciągle patrzy na Śiwę. 

Kiedyś zdarzyło się tak, że Śiwa bardzo się 

rozgniewał. Wiecie, że On bardzo szybko wpada 

w złość, tak jak ja, ale także bardzo szybko łagodnieje. W jednym z takich napadów 

złości rzucił swoją triśulę (trójząb) w kierunku góry. Zaraz też uświadomił sobie, że 

jeśli ona uderzy w cel, ziemia rozpadnie się na dwie części i wszystko ulegnie znisz-

czeniu. Nie wiedział, co zrobić. Po wyrzuceniu triśuli, natychmiast zastanawiał się jak 

ją powstrzymać. Nandi przyglądał się temu wszystkiemu. Patrząc na Śiwę, zrozumiał, 

że On nie chce, żeby ziemia się rozpadła. Pobiegł szybciej od Śiwy i uchwycił triśulę 

na swoje rogi, zapobiegając pewnej katastrofie. Śiwa był bardzo z niego zadowolony. 

Powiedział: „Oto prawdziwy wielbiciel, gdyż jeszcze zanim zdążyłem pomyśleć o 

czymś, on wiedział, co zrobić.” 
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Taki sam jest Hanuman. Zanim Pan coś powie, zanim otworzy usta, dana rzecz 

jest już zrobiona. 

Kiedy wszyscy przyjedziecie do Indii? 

Rajasingam: Na święto Guru Purnima, Swami. 

Swami: Bardzo szczęśliwy. 

Dam wam jeszcze jedną radę. Zawsze gdy macie wątpliwość w jakiejś sprawie, 

pamiętajcie o dwóch rzeczach. Pierwszą regułą jest: żona zawsze ma rację. (Śmiech) 

Druga reguła to: jeśli macie wątpliwości, czy wasza żona ma rację, wróćcie do pierw-

szej reguły. Prosty sposób. Stosując go, zawsze będziecie szczęśliwi. (Śmiech) 

Kiedyś odbył się konkurs na najodważniejszego męża. Zwołano wszystkich mę-

żów i ich żony. Sędzia powiedział: „Niech ci mężowie, którzy są na tyle odważni, że 

potrafią nie posłuchać swojej żony, staną z jednej strony, a z drugiej niech staną ci, 

którzy są im posłuszni.” 

Wszyscy przeszli na stronę posłusznych mężów z wyjątkiem jednego. Sędzia spy-

tał go: „Stoisz po tej stronie? Musisz być bardzo odważny, skoro możesz nie posłuchać 

swojej żony!” 

Człowiek ten powiedział: „Żona kazała mi tu stanąć, dlatego nie przechodzę.” 

(Śmiech) 

Mężowie dostrzegają, że ich żony są o wiele bardziej oddane. Taką mają naturę. 

Znoszenie, dostosowywanie się, godzenie – taką naturą obdarzyła je Matka Ziemia. 

Inaczej nie mogłyby być matkami. Matki muszą mieć dużo wyrozumiałości, dużo 

cierpliwości i dużo poświęcenia. Te cechy nie są dane mężczyznom. Natura mężczyzn 

jest inna niż kobiet. Matki dają z siebie rodzinie bardzo wiele i bardziej troszczą się o 

pomyślność rodziny. Taką mają naturę. Co do natury powinniście rozwinąć głębsze 

rozumienie siebie nawzajem. 

(Do dra Malhotry) Teraz sytuacja jest lepsza – masz dwie córki i dwóch synów. 

Dr Malhotra: Mam wielkie szczęście, Swami. 

Swami: Wcześniej miałeś tylko jednego syna i jedną córkę. Teraz masz dwóch synów 

i dwie córki. Jest to ekspandująca miłość. 

 (Do dzieci dra Malhotry) Macie teraz dwóch ojców i dwie matki. Miłość wszyst-

kich uległa poszerzeniu. Ona będzie nadal ekspandować – każdego starszego będziecie 

uznawali za matkę lub ojca, każdego chłopca za brata, a każdą dziewczynę za siostrę. 

Wtedy wasze serca staną się takie jak serce Boga. 
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Otwarty satsang w Lakeview Marquees, Essex 

Wyjątki z wystąpień 
 

 

 

 
 

 

 

 
Złoty Wiek jest częstotliwością; jest tutaj – jest tu-

taj. Widzę go. Dotknąłem go, byłem w nim. Ale jest to 

pewien wzór, który poznamy, gdy tam się znajdziemy, 

gdy będziemy samozrealizowani, gdy urzeczywistnimy 

jaźń. Niemniej trzeba było aż trzech awatarów z trzema 

różnymi misjami, aby zacząć to wznoszenie świadomo-

ści z głębin, w jakich teraz jesteśmy, do łaski, jaką 

otrzymamy w przyszłości. 

Dzisiaj wieczorem byłem kompletnie zaskoczony, kiedy Swami do małej grupy 

ludzi powiedział, jak świadomość ewoluowała w Ramie, który do pewnego czasu na-

wet nie wiedział, kim był. Dowiedział się, kim jest, dopiero gdy nadszedł dla Niego 

właściwy czas. Mówił o Prema Sai i o tym, co On będzie robił, jak we właściwym 

czasie Jego świadomość będzie powoli się rozwijać. Ten kosmiczny Gość, który był w 

Śirdi Babie, wstąpił do Sai Baby i później wstąpi do tego następnego Awatara. Naj-

bardziej zadziwiające, co powiedział, było jednak to, że historia z wielkim zaintereso-

waniem będzie wracać do tego fenomenu potrójnego awatara Sai. Będzie to jedną z 

najbardziej wyjątkowych rzeczy, jakie ludzie będą studiować. 

Swami powiedział, że Prema Sai będzie tak kochany dlatego, że to, co zakładamy 

na całym świecie, nie są to tylko aśramy – są to siedziby. On będzie jeździł z miejsca 

na miejsce, ale nie będzie przemawiał – będzie oddziaływał wibracjami. Odbierać je i 

rozumieć Go będą mogli ludzie o czystych sercach. Stadiony na całym świecie będą 

pełne ludzi, którzy będą przychodzić, aby Go zobaczyć i być blisko Niego. Ja to już 

widziałem. Widziałem tę przyszłość i pomyślałem: „Łał! Tak rzeczywiście będzie!” 
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Na uniwersytecie Swamiego w Prasanthi Nilayam 

studiował pewien młody człowiek. Pochodził z bardzo 

ubogiej wiejskiej rodziny. W systemie edukacyjnym 

Swamiego kształcenie odbywa się na poziomie szkół, 

koledżów i studiów podyplomowych, za które nie pobie-

ra się ani grosza opłat. Nawet dzisiaj nie ma czegoś po-

dobnego na całym świecie. Bez tego systemu 

edukacyjnego ów chłopiec nie otrzymałby pełnego wy-

kształcenia. 

Starając się o pracę, chłopiec wraz z grupą absolwentów zgłosił się na rozmowę 

kwalifikacyjną do międzynarodowego przedsiębiorstwa, którego naczelny dyrektor 

przyjechał do Bengaluru z USA. Gdy chłopiec wszedł do pokoju, gdzie działała komi-

sja kwalifikacyjna, złożył dłonie i uśmiechnął się, wyrażając szacunek członkom ko-

misji. Oni naturalnie pomyśleli, że ten chłopiec jakoś się wyróżnia. Po przedstawieniu 

świadectw, gdy ów dyrektor je przeglądał, zauważył, że chłopiec był studentem uni-

wersytetu Bhagawana. To go zaciekawiło, gdyż wiele słyszał o Bhagawanie Babie, 

szczególnie o cudach, jakich dokonywał. Spytał chłopca: „Drogi chłopcze, widzę, że 

studiowałeś w koledżach Sai Baby. Jak długo uczyłeś się u Baby?” 

Chłopiec odpowiedział: „W szkołach Baby uczyłem się przez 14 lat.” 

„Słyszałem, że Baba materializuje i rozdaje pierścienie, zegarki i naszyjniki. Co 

Baba dał tobie?” – spytał. 

Niestety, albo na szczęście, Swami niczego takiego mu nie dał, ale chłopiec w pe-

łen godności sposób powiedział, co naprawdę Baba mu dał: „Proszę pana, jest pan 

dyrektorem szacownej międzynarodowej firmy. Ja urodziłem się na wsi w bardzo 

biednej rodzinie. Baba dał mi pewność siebie, dlatego mogę teraz rozmawiać z Panem 

z godnością i odwagą.” 

Jest to esencja edukacji, jaką Bhagawan dawał i daje nie tylko dzieciom i mło-

dzieży, ale także ludziom dorosłym. 
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BOSKI DYSKURS 
Boskość w Wielkiej Brytanii 

4 kwietnia 2019 wieczorem 

Otwarty satsang w Lakeview Marquees, Essex 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tila madhje jatha tajlam  

kszira madhje jatha ghritam 

puszpa madhje jatha gandham 

phala madhje jatha rasam 

kaszthagniwat prakaśena 

thallingam jaćalam Prabhu. 

(Tak jak w nasionach sezamu jest olej, jak w mleku – masło, jak w kwiatach – zapach, 

jak w owocach – sok a z drewna ogień emanuje, tak we wszechświecie znajduje się Pan.) 

 

Bardzo drogie dzieci, młodzieży, wszyscy starsi i wielbiciele! 

Największą prawdą, jaką można w ogóle powiedzieć dziecku jest: „Zaprawdę jes-

teś boskie.” W dawnych czasach w Indiach żyła matka imieniem Madalasa. Gdy jej 

dzieci płakały, ona śpiewała im taką kołysankę: 

Śuddhosi buddohosi nirańdźanosi,  

sansara maja pariwar dźitosi. 

(Jesteś czysty, inteligentny, niesplamiony, 

ułudy otaczającego świata jesteś pogromcą.) 

W ten sposób usypiała swoje dzieci. Dzięki takiemu śpiewaniu ta prawda, że jes-

teście boscy, że jesteście pełni błogości i zawsze świadomi, trafiała do umysłów tych 

małych dzieci, nawet gdy były kładzione do snu. 

Dzisiaj, gdy dzieci płaczą, matki wyciągają swój telefon komórkowy, włączają 

jakąś ładną piosenkę lub nagranie wideo i tym je usypiają. Gdy dzieci nie chcą jeść, 

matki włączają telewizor, dzieci patrzą w ekran, otwierając i zamykając usta, a matka 
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je karmi. Gdy ojciec rozmawia przez telefon, a dzieci zbyt mu przeszkadzają, on po 

prostu podaje im inny telefon i mówi: „Jestem zajęty rozmową przez telefon. Ty też 

gdzieś zadzwoń!” Oto jak się wychowuje dzieci. Właśnie dlatego społeczeństwo jest 

takie jak widzimy dzisiaj. Wychowanie dzieci to nie tylko obowiązek, nie tylko odpo-

wiedzialność – jest to przywilej dany człowiekowi przez Boga. 

Przed chwilą Narasimha Murthy powiedział: „Bóg stworzył człowieka na swoje 

podobieństwo.” Znaczy to, że kobietę też stworzył na swoje podobieństwo. Wszyst-

kich tak stworzył. Niestety niewielu mówi tę prawdę dzieciom, młodzieży i dorosłym. 

Gdy rodzi się dziecko, mówi się mu, że ma takie a takie imię, że jest synem czy córką 

takiej a takiej osoby, że należy do takiej a takiej religii i co ma robić. Biedne dziecko, 

które niewłaściwie zostało pokierowane, przyjmuje za prawdę wszystko, co się mu 

mówi. Z takimi przekonaniami dorasta do wieku młodzieńczego, wkracza w dorosłość 

i w końcu umiera, przeżywszy całe życie w tym kłamstwie, że jest tylko ciałem z 

imieniem, formą, pewnymi związkami i że to jest wszystko. 

Prawda jest dalece inna. Lepszy świat zobaczymy dopiero wtedy, gdy każdemu 

dziecku będzie się mówić, że naprawdę jest ucieleśnieniem Boga, gdy każdy młody 

człowiek będzie niezachwianie wierzył, że jest prawdziwym uosobieniem boskości. 

Gdy każdy człowiek będzie zamykał oczy z przeświadczeniem, że jest boski, świat 

ulegnie transformacji. 

Bardzo cieszy mnie program Growing to be God (Wyrastanie na Boga). Na po-

czątku, gdy kilka lat temu zasiewano te nasiona, był to mały program. Wtedy organiza-

torzy spytali mnie, jaką powinien mieć nazwę. Powiedziałem: „Nie chcę, żeby 

nazywał się ‘Wyrastanie na inżyniera,’ ‘Wyrastanie na lekarza,’ ‘Wyrastanie na praw-

nika’ albo księgowego, prezydenta czy premiera. Dzieci powinny rozwijać się i wyra-

stać na bogów. Taki jest ich prawdziwy cel, dlatego nazwijmy go ‘Wyrastanie na 

Boga.’” 

Dzisiaj widzę, że dzieci nabierają boskich cech miłości, służby, życzliwości, 

współczucia i dobrego zachowania. Są to kroki ku staniu się boskim. Im mniej myśli-

cie o sobie a więcej o innych, tym bardziej stajecie się podobni Bogu. Młodzież teraz 

wciela tę naukę w życie. 

Celowo kazałem młodym ludziom chodzić do domów opieki nad seniorami, aby 

uświadomili sobie, że ich młodość nie będzie trwała wiecznie. Wcześniej czy później 

wy też znajdziecie się w ich położeniu. Dlatego nie bądźcie zbyt aroganccy i przywią-

zani do swojej urody i siły – czas wszystko to w końcu wam zabierze. 

Ma kuru dhana dźana jauwana garwam 

harati nimeszat kalah sarwam.  

Majamajam idam akhilam hitwa  

brahmapadam twam prawiśa widitwa. 
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(Nie szczyć się bogactwem, przyjaciółmi ani młodością; czas w mgnieniu oka zabierze 

to wszystko. Cały ten iluzoryczny świat zostaw i schroń się u stóp twojego Pana.) 

Pewnego dnia wy też staniecie się tacy jak oni: bezradni, wiekowi, rozpadający 

się i w końcu czekający na śmierć. Zanim przyjdzie ten dzień zrozumcie, że życie jest 

bardzo cenne i trzeba je wieść tak, by urzeczywistnić swoją boskość, to, że jesteście 

samym Bogiem. Takie przesłanie kieruję do młodych ludzi. Bardzo się cieszę, że przy-

najmniej kilkoro z nich wstąpiło na tę ścieżkę i poważnie potraktowało to przesłanie. 

Gdy przyjrzycie się historii świata, zauważycie, że rewolucje nie zaczynały się w 

skali masowej. Jedna osoba zainspirowana z wewnątrz podejmowała się wprowadze-

nia tej zmiany w społeczeństwie. Na wywołanie wielkich rewolucji, które zmieniały 

bieg historii całej ludzkości, potrzeba było tylko jednej lub dwóch, albo garstki osób. 

Podobnie kilkoro z was – kilkoro dobrych dzieci, kilku młodzieńców, kilku wielbicieli, 

którzy szczerze podchodzą do myśli, że jesteście naprawdę boscy, a więc musicie my-

śleć, mówić i działać jak Bóg, jak boskość – może zmienić historię świata, może skie-

rować ludzkość na zupełnie inne tory. 

Niektórzy z was mogą pomyśleć: „Czy jest to w ogóle możliwe? Czy tak rzeczy-

wiście może się stać?” Nie wątpcie nawet przez sekundę! Największym grzechem jest 

wątpienie w siebie; największą zasługą jest ufność w siebie. Nie wątpcie w to, że jeste-

ście boscy. Możecie osiągnąć ten stan! Gdy go osiągniecie, zainspirujecie tym dwóch 

innych. Widząc ich, zmieni się dziesięciu innych, a potem stu i będzie się to tak roz-

szerzać. Bądźcie prawomyślni, bądźcie dobrzy, bądźcie boscy, a reszta świata sama 

zadba o siebie. 

W upaniszadach jest opowiadanie, które często przytaczam dzieciom. Zbłąkane 

małe lwiątko trafiło do stada owiec i zaczęło beczeć i jeść trawę tak jak owce. Zupeł-

nie zapomniało, że było lwem. Pewnego dnia w dżungli pojawił się duży lew i głośno 

zaryczał. Słysząc ryk, wszystkie owce rozpierzchły się, uciekając gdzie popadło. 

Lwiątko nie rozumiało, dlaczego wszystkie owce uciekają, więc spytało: „Dlaczego 

uciekacie?” 

One odpowiedziały: „Przyszedł wielki lew! On nas zje! Ratuj się i też uciekaj!” 

Biedne lwiątko zaczęło biec za owcami. 

Lew zauważył, że wśród owiec jest mały lew. Podbiegł i złapał go, mówiąc: „Co 

robisz w stadzie owiec?” 

Lwiątko zdziwiło się: „Jak to co? Jestem owcą.” 

Wielki lew zaprzeczył: „Nie jesteś owcą, jesteś lwem!” 

Lwiątko powiedziało: „Nie, nie! Tutaj się urodziłem, żyję z nimi, jem trawę i be-

czę. Widzisz, że robię wszystko tak jak one.” 
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„Mylisz się. Nie jesteś owcą, jesteś lwem.” 

Ale lwiątko nie chciało w to uwierzyć. W końcu duży lew wziął lwiątko za ucho, 

zaprowadził nad pobliski staw i pokazał mu jego własne odbicie w wodzie. Gdy ono to 

zobaczyło, zrozumiało, że rzeczywiście jest lwiątkiem, a nie owieczką. Niewiele wy-

siłku potrzebowało, aby ryczeć. Wtedy stało się nieustraszone. Niewiele minut temu 

biegło w wielkim strachu, aby się ratować, a teraz po zrozumieniu, czym naprawdę 

jest, już się nie bało. 

Jest to też opowieść o ludziach. Gubicie się wśród ignorantów, którzy nie wierzą, 

że są boscy – zawsze się boją i martwią, a wy stajecie się tacy jak oni. Od czasu do 

czasu przychodzi mistrz i ryczy: Uttisztha dźagrata prapja warannibodhata – Po-

wstań, obudź się! Nie przestawaj, aż nie osiągniesz celu. On wzywa was, a wy się bu-

dzicie. Potem zabiera was i pokazuje prawdziwe wasze odbicie, to, kim naprawdę 

jesteście. Gdy Mu uwierzycie, uwierzycie w Jego słowa, stajecie się tym. 

To, co zaczęło się niepozornie, musi rozpowszechnić się i dotrzeć do wielu ludzi, 

poza granice wszelkich organizacji, programów, kultur czy religii. Tę prawdę trzeba 

głosić wszystkim. Wy wszyscy wzięliście na siebie tę odpowiedzialność. Jestem bar-

dzo zadowolony, że to się rozwija. 

Nie powinno stać się tak jak w przypadku owego rolnika, który rozdał nasiona na 

siew, ale nikogo ten dar nie ucieszył, więc nic z tego nie wyszło – zaniedbane nasiona 

w końcu zmarniały. 

Kiedyś zasiałem te nasiona miłości – Growing to be God – te programy mło-

dzieżowe w postaci dokarmiania bezdomnych, pomagania w szkołach i budowania 



23  

aśramów. Dzisiaj, gdy one zapuszczają korzenie, kiełkują, staja się małymi sadzonka-

mi, chociaż są małe, niosą wielką satysfakcję, kiedy widzi się jak te działalności rosną, 

a nie zmarniały. Rolnik jest najszczęśliwszy, gdy widzi przed sobą wielkie zbiory, gdy 

cały jego trud, pot i wysiłki zaowocują. 

Jestem z was wszystkich bardzo zadowolony. Wiem, że jeszcze nie staliście się 

wielkimi drzewami; rodzenie owoców jeszcze jest przed wami. Niemniej już wyruszy-

liście w swoją podróż, staliście się gdzieś małą rośliną. We właściwym czasie staniecie 

się wielkimi drzewami, które dadzą schronienie, ulgę, wsparcie, odpoczynek i wy-

tchnienie wielu ludziom świata. Tylko to macie robić. Sprawia mi to wielką radość i 

przynosi satysfakcję. 
 

 

W swoim życiu zawsze upominajcie się: „Niech moje myśli, moje słowa, moje 

czyny będą kanałami tej boskości. Niech Bóg mówi przeze mnie, myśli przeze mnie, 

oddycha przeze mnie, chodzi przeze mnie, rozmawia przeze mnie i działa przeze mnie.” 

Wcześniej śpiewano: „Uczyń mnie narzędziem swojego spokoju. Tam, gdzie jest 

nienawiść, będę zasiewał Twoją miłość.” Ten wiersz napisał św. Franciszek z Asyżu i 

w Asyżu jest on nadal śpiewany. Wkrótce tam pojedziemy. Będzie tam małe odosob-

nienie i tę prawdę musicie sobie przypominać. Bardzo się cieszę, że pamiętacie.  

Macie przed sobą długą drogę. Wystartowaliście wcześnie. Możecie jechać powo-

li i bezpiecznie dojechać. Wielu wyruszyło późno i próbują jechać szybko. Nie wia-

domo, czy wszyscy dojadą, czy nie. Pośpiech prowadzi do strat, a te do zmartwień, 

więc nie śpieszcie się. Oni wszyscy teraz śpieszą się, gdyż mają mniej czasu, a długą 

drogę do pokonania. Młodzież i dzieci mają przewagę, gdyż po swojej stronie mają 

czas. Mogą wyruszyć wcześnie, jechać powoli i dotrzeć do celu bezpiecznie, nie wy-

rządzając swoim pośpiechem krzywdy sobie, ani nikomu innemu.  

Słowo do starszych. Zawsze lubię dzieci i młodzież, ale nie czujcie się odrzuceni. 

Zawsze tak było i tak pozostanie. Bóg zawsze jest młody, dlatego podoba mu się 
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towarzystwo ludzi młodych i młodzieńczych. Ale gdy postaracie się – śraddhawan 

labhate dźńanam (pilnością zdobywa się mądrość) – gdy będziecie szczerzy, obojętnie 

w jakim jesteście wieku, czasie, miejscu czy sytuacji, jeśli naprawdę pragniecie Boga, 

jeśli szczerze chcecie samorealizacji i włożycie niewielki wysiłek, niewątpliwie jest 

dla was nadzieja – i dla każdego. 

Swalpam apjasja dharmasja trajate mahato bhajat. 

(Mały wysiłek na tej ścieżce może uchronić od najniebezpieczniejszego strachu.) 

Jeśli na urzeczywistnienie jaźni, na urzeczywistnienie tej prawdy o sobie włożycie 

wysiłek – nawet w niewielkim stopniu – możecie uciec od wszelkich obaw. 

Ścieżka Boga jest otwarta dla wszystkich. Każdy może się przyłączyć w każdym 

czasie. Jest to ścieżka miłości, współczucia, wybaczania i poświęcenia. Dzięki tym 

wysiłkom można na niej urzeczywistnić własną prawdziwą jaźń. Jak mówi wiersz: „W 

ziarnach sezamu jest olej, ale trzeba go wydobyć. W mleku jest ghi (klarowane masło), 

ale mleko trzeba ubijać, aby je uzyskać. W owocu jest sok, ale trzeba go wycisnąć i 

posmakować. Wewnątrz kwiatów jest zapach, ale trzeba go z nich wydobyć. W drew-

nie tkwi utajony ogień, ale sam nie zapłonie.” Ogień wyłoni się tylko wtedy, gdy dwa 

kawałki drewna będzie się pocierać o siebie. Podobnie boskość znajduje się we 

wszystkim i w każdym. Ta dobra wiadomość uwolni was od wszelkiego strachu. 

Jeśli zastanawiacie się, czy boskość jest 

rzeczywiście waszą prawdziwą esencją, czy 

jest w was, czy nie, zapewniam was, że bo-

skość znajduje się nawet w najgorszym 

grzeszniku. Tak jak zimnego i mokrego 

drewna nie da się zapalić, ognia boskości też 

nie da się rozniecić w kimś, kto ma zbyt 

wiele przywiązań i pragnień. Ale tak jak 

drewno schnie w obecności słońca, wy też 

możecie „wyschnąć” w obecności łaski Bo-

ga. Drewno może też wyschnąć w towarzystwie wiatru i wtedy dwa jego kawałki po-

tarte o siebie wytworzą ogień.  Podobnie coś boskiego dzieje się w towarzystwie do-

brych ludzi. 

Jest to właściwy czas, aby „zapalić się.” Nie pozwalajcie sobie na przemoknięcie 

w deszczu doczesnych pragnień, gdyż wtedy możecie stać się bezużyteczni na resztę 

swojego życia, cały czas próbując wyschnąć, ale nigdy się nie zapalając. Teraz jest 

właściwy czas, właściwe miejsce, właściwa sytuacja. Jeśli nie stanie się to tutaj, w tym 

czasie i w ten sposób, nie może się stać nigdzie indziej, w żadnym czasie, w żaden 

sposób. Nie zwlekajcie z wyruszeniem na tę ścieżkę! Zróbcie to tu i teraz. Niech każdy 
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postanowi, że od dzisiaj, od tej chwili „będę myślał, będę mówił, będę działał w spo-

sób godny mojej prawdziwej natury, którą jest boskość. Nie będę już owcą, beczącą i 

jedzącą trawę, bojaźliwą i zadowoloną z takiego życia. Będę lwiątkiem i kiedyś wyros-

nę na wielkiego lwa. Będę nie tylko nieustraszony, ale nauczę też tej nieustraszoności 

dziesięciu innych.” 

Tak wygląda moje nauczanie – jest ono 

tym samym, co zawierają upaniszady i co 

głoszą wszyscy mistrzowie duchowi. Zro-

zumcie, że prawdziwe zaufanie to ufność w 

siebie. Ufność w jaźń, ufność w wewnętrzną 

boskość to ufność w siebie, pewność siebie. 

To musicie urzeczywistnić i osiągnąć. Będę 

tu przybywał co rok, ale za każdym razem 

gdy przyjadę, chcę widzieć coraz więcej lu-

dzi, a nie te same cztery osoby wygłaszające 

czterdzieści przemów. (Śmiech) 

Przyjmujcie tu wszystkich i pomóżcie im włączyć się i zasmakować radości służe-

nia.  Gdy go posmakują, nie będą chcieli niczego innego – wszystkie smaki tego świa-

ta będą dla nich bez smaku. Zachęcajcie ich, zachęcajcie wszystkie dzieci i młodzież. 

Wiele błogosławieństw dla wszystkich starszych, którzy zachęcają dzieci i mło-

dzież, oraz dla nauczycieli, mentorów i przewodników, którzy dbają o te programy. 

Chciałbym, żeby to się rozpowszechniało. Zaczynając od Wielkiej Brytanii prze-

nieście to na całą Europę, gdzie to już się zaczęło. Program dla ludzi samotnych powi-

nien się rozrastać; dokarmianie bezdomnych powinno się poszerzać. Są to wszystko 

proste rzeczy. Jeśli nie możecie uczyć Growing to be God, jeśli to wam nie pasuje, 

włączcie się do programu dla samotnych. Jeśli i on was nie interesuje, zacznijcie do-

karmiać ludzi głodnych. Jeśli nie będziecie uczestniczyć w żadnym z tych programów, 

niczego nie osiągniecie – pozostaniecie tam, gdzie jesteście. W czymś musicie uczest-

niczyć. Uczcie czegoś dobrego, uczcie wartości ludzkich, chodźcie do domów opieki 

senioralnej lub pomagajcie ludziom bezdomnym, ludziom na ulicy – róbcie coś. Każdy 

powinien zaangażować się w jakąś służbę. Zawsze mówię: jeden bezinteresowny czyn 

na dzień utrzyma ego na dystans. W każdym dniu powinien wystąpić jakiś bezintere-

sowny czyn dla innych, bez żadnych oczekiwań. To was zbawi. Nawet jeśli zrobicie 

tylko tyle, ten wysiłek nie pójdzie na marne. Zatem codziennie wkładajcie jakiś wysi-

łek i zbawcie się. 

Tymi słowami i błogosławieństwami zakończmy ten program. 
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