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Wystąpienie Nr 1 

Muddenahalli 2017 

 
Składamy nasze zbiorowe modlitwy i pranamy (pokłony) u lotoso-

wych stóp Bhagawana, czcigodnego Narayany Anny (w telugu anna to brat), 

starszych, wielbicieli, braci i sióstr. 

Dziwnie czuję się, stojąc samemu przed wami i przemawiając. Przy-

wykłem do mówienia tylko w imieniu Swamiego, więc mając mikrofon tylko 

dla siebie, czuję się trochę niezręcznie. (śmiech) 

Wiele lat temu w Malleshwaram Samithi (w sanskrycie samithi to 

stowarzyszenie, Malleshwaram to przedmieście Bangalore) w Bangalore 

odbywał się satsang (duchowe spotkanie). Wielbiciele zorganizowali się tam 

i założyli duchowe centrum. W wybrane dni zapraszali studentów i nau-

czycieli, którzy byli związani z instytucjami Swamiego, aby wygłaszali 

prelekcje. Pewnego dnia przyszło mi spotkać się z bratem Shivą Subraman-

yamem. Nie wiedzieliśmy wtedy, że nadejdzie taki czas, kiedy będziemy 

razem pracowali, sprzeczając się i debatując, jak to się dzieje dzisiaj! 

Tamtego dnia Shiva Subramanyam zadzwonił do mnie i powiedział: „Czy 

mógłbyś przyjechać i przemawiać do wielbicieli w Malleswaram Samithi?”. 

Zgodziłem się, gdyż pomyślałem, że jest to świetna okazja, jako że niewiele 

robiłem dla misji Swamiego – jeśli będę mógł powiedzieć choćby parę słów 

o Jego chwale, dołożę coś pozytywnego do Jego misji. 

Później, gdy ta decyzja powoli dotarła do mnie, zastanawiałem się, o 

czym będę mówił. Gdy ktoś jest zapraszany do wystąpienia, mówca przez 

większość czasu skupia się na robieniu wrażenia na słuchaczach, a ja zdawa-

łem się nie stanowić wyjątku. Generalnie próbujemy zebrać jakieś historyjki, 

anegdoty i nauki, tak by było to interesujące i zapewniło wszystkim 

rozrywkę. Tak więc ja również, niestety, na tym się skupiałem. 

Z upływem dni, gdy zbliżała się owa wyznaczona data, zrodziła się we 

mnie myśl: „Dlaczego tak intensywnie o tym myślę? Dlaczego tak bardzo się 

wysilam nad wymyślaniem tego, co mam ludziom powiedzieć?”. Wszyscy 

utrzymujemy, wszyscy mówimy: „Swami, jesteśmy Twoimi instrumentami; 

wykorzystuj nas tak, jak chcesz. Powinieneś przemawiać przez nas, chodzić 

przez nas i rozmawiać przez nas”. Cały czas mówimy takie rzeczy i ja, będąc 

Jego studentem, sam robiłem to wielokrotnie. Pomyślałem więc: „Sprawdzę 
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tę teorię. Dzisiaj jest okazja poddać tę moją modlitwę prawdziwemu testowi”. 

Dlatego nic się nie przygotowywałem i pozostawiłem sprawę samej sobie. 

Było sobotnie popołudnie dnia, w którym miałem przemawiać w 

Malleshwaram Samithi. Na czas wyjechałem autem z domu razem z moją 

matką. Po drodze mówiłem do siebie: „Już nie będę dalej martwił się o to. 

Postanawiam o tym nie myśleć. Nie będę planował przemówienia. Po prostu 

pójdę tam i stanę przed mikrofonem. Wreszcie przekonam się, czy moja 

modlitwa rzeczywiście działa i czy mam właściwe poddanie, czy go nie 

mam. Przekonam się, czy rzeczywiście praktykowałem to, co mówiłem przez 

wszystkie te lata. Niech Swami przejmie inicjatywę i mówi przeze mnie. W 

końcu naprawdę wierzę, że to sam Swami oddycha, je, mówi i wszystko robi 

przez każdego z nas”. 

Moja matka spytała: „O czym będziesz dzisiaj mówił?”. 

Powiedziałem: „W istocie nie przygotowałem zawczasu tego wystąpie-

nia. Nie chcę o tym myśleć”. 

Ona raczej była zaskoczona i odparła: „Co ty mówisz? Jesteś osobą, 

która dobrze wszystko planuje i organizuje. Na ogół wszystko z góry 

obmyślasz, przygotowujesz i planujesz, a teraz jedziesz tak po prostu, 

nieprzygotowany?”. 

Odpowiedziałem dość zdecydowanie: „Tak, chcę raz zobaczyć, czy 

mogę mówić bez przygotowania”. Jako moja matka, ona naturalnie znała 

także moją ekscentryczną stronę, więc zostawiła mnie w spokoju. 

Tuż przed wjazdem do Malleshwaram moje serce zaczęło bić nieco 

szybciej. Zastanawiałem się: „W co ja się pakuję? Czy nie ośmieszę się na 

oczach tak wielu ludzi? To nic, że siebie ośmieszę – może zrobię pośmie-

wisko ze Swamiego! Ludzie mogą powiedzieć: ‘Swami mówi, żebyśmy 

robili najlepiej, jak potrafimy, a resztę zostawili Jemu. Ty zaś sam nie 

zrobiłeś niczego, poza pokazaniem się całkowicie nieprzygotowanym, i 

chciałeś, żeby wszystko zrobił Swami’”. Do głowy zaczęły przychodzić mi 

rozmaite sprzeczne myśli i, gdy skręciliśmy w ostatnią alejkę, zacząłem się 

denerwować. Gdy parkowałem samochód, moja matka znów spytała: „Czy 

przynajmniej teraz pomyślałeś, o czym będziesz mówił?”. 

Byłem zdenerwowany, ponieważ nie miałem pojęcia, na jaki temat 

będę mówił, bo nic nie zaplanowałem. Teraz myślałem, a raczej martwiłem 

się: „Może powinienem był o tym pomyśleć”. Wiecie, jak umysł działa, 

szczególnie gdy pojawią się wątpliwości. Dotąd to serce mówiło: „Nie martw 

się. Po prostu zaufaj Swamiemu, On się wszystkim zajmie”. Teraz do głosu 
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doszedł umysł i mówił: „Popatrz, ile tu przed drzwiami obuwia. W środku 

jest bardzo wielu ludzi!”. Z rodzajów obuwia można było domyślić się, że 

byli tam ludzie dorośli i starsi. Gdyby były tylko dzieci, można by było 

opowiedzieć im jakąś historyjkę i poradzić sobie z występem. Ale tu byli 

poważni, starsi wielbiciele. A musicie wiedzieć, że na starszych z Mallesh-

waram nie jest łatwo wywrzeć wrażenie! (śmiech) Powiedziałem do siebie: 

„Nie będzie łatwo”. Niemniej wszedłem do wielkiej sali w podziemiach 

gmachu, gdzie na ścianie widniało zdjęcie Swamiego. Gdy wchodziliśmy, 

byliśmy witani jak VIP-y. Wiecie, jak to jest, gdy jest się mówcą dnia – od 

razu jest się traktowanym z wielką atencją. Przybiegł więc Shiva Subraman-

yam i przywitał nas, a w tym czasie wiele innych głów z ciekawością 

obróciło się, aby zobaczyć, jak wchodziliśmy. Całe to zainteresowanie tylko 

pogłębiło moje zdenerwowanie. Posadzono nas w najważniejszym, pierw-

szym rzędzie, gdy tymczasem poprzedni mówca elokwentnie opowiadał o 

cudach Swamiego, co jeszcze bardziej mnie przybiło. Zanim się opamięta-

łem, zostałem przedstawiony jako następny mówca. Byłem zdruzgotany, 

myśląc: „Swami, co za życie wiodłem? Przez lata mieszkałem przy Tobie; 

mówiłem o wierze; wygłaszałem prelekcje o wierze; mówiłem o poddaniu; o 

potędze oddania i namasmaranie (praktyce powtarzania imienia Boga). A tu 

wobec jednego, tak małego wyzwania drżę jak suchy liść. Gdzie podziała się 

moja wiara? Gdzie jest moje poddanie?”. W jakiś sposób rozsądek przeważył 

i zebrałem się w sobie. Pomodliłem się w duchu: „Swami, OK, wyłączę 

umysł. Obojętnie, co wyjdzie z moich ust, nie dbam o to, ponieważ to Ty 

będziesz mówił i Ty będziesz prowadził ten show”. 

Z tym mocnym nastawieniem wyrwałem się z odrętwienia, stanąłem 

przy mikrofonie i zamknąłem oczy, posyłając ostatnie SOS: „Swami, Ty sam 

będziesz mówił. Pozwól mi być instrumentem, przez który przepływa Twój 

głos”. To, co potem nastąpiło, do dzisiaj pozostaje dla mnie tajemnicą, gdyż 

nie pamiętam, co mówiłem. Myśli, słowa i głos po prostu przechodziły 

przeze mnie, ale nie pochodziły ode mnie. Głos przechodził przeze mnie tak, 

jak gdybym był mikrofonem. Mikrofon nie pamięta, co się przez niego 

mówi, nieprawdaż? To było fantastyczne przeżycie! 

Gdy usiłowałem przypomnieć sobie, co zostało powiedziane, zapamię-

tałem tylko kwestię, w której tego szczególnego dnia Swami zwracał się do 

świata: „Od tych, którzy dużo otrzymali, dużo będzie się wymagać”. Głos z 

wnętrza chciał powiedzieć tym wielbicielom, którzy przebywali blisko Swa-

miego, którzy doświadczali Go i korzystali z Jego bezpośredniej boskiej 

obecności, że spoczywa na nich o wiele większa odpowiedzialność niż na 

tych, którzy jeszcze nie narodzili się na tej ziemi – to obowiązek umożliwie-

nia reszcie świata doświadczenia miłości Swamiego przez nich samych. 
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Oczywiście w tamtym czasie nikt z nas nie miał bladego pojęcia, że 

wkrótce Swami opuści swoje fizyczne ciało, gdyż był to środek 2009 r. 

Niemniej zbliżał się czas, kiedy Swami odejdzie, i już wtedy z wnętrza 

przyszła do mnie myśl: ci, którzy przebywali ze Swamim, którzy widzieli 

Go, którzy cieszyli się Jego miłością, muszą przekazać to innym – tym, 

którzy nie byli bezpośrednimi odbiorcami Jego boskiej miłości. 

Dzisiaj ta szczególna idea jest równie, a raczej jeszcze dobitniej, 

ważna. W swoim ogromnym współczuciu Swami przyciągnął nas do siebie z 

odległych miejsc. Ja sam nie pochodzę z tego miejsca ani znikąd w pobliżu 

Puttaparthi. Moja rodzina wywodzi się centralnych Indii. Wszyscy zostaliś-

my przyciągnięci jak „wróble przywiązane sznurkiem”, jak powiedział 

Swami w swojej postaci awatara Śirdi Sai. Wszystkich nas sprowadził do 

miejsca nazywanego Prasanthi Nilayam. Tam Swami obficie obsypywał nas 

swoją miłością, co nas przemieniło. To się nam wszystkim podobało. Skoro 

otrzymaliśmy bez powodu taką łaskę, teraz mamy wielki obowiązek 

dzielenia się nią z innymi. 

Czas szybko mijał i Swami osiągnął swasthanę – swoje prawdziwe 

miejsce. On zstąpił z innej loki (świata), aby przebywać z nami i być jak my, 

ale gdy wrócił do swasthany, wieczność połączyła się z wiecznością. Swami 

oczywiście przejawił się ponownie w Sukszma Rupie (w Subtelnym Ciele) i 

kontynuuje swoją misję. Na początku tej fazy Sukszma Rupa wydał bardzo 

ważne oświadczenie. W tym miejscu muszę wam powiedzieć, że Swami nie 

lubił przypisywania mu przymiotnika typu subtelny, nadsubtelny, bardziej 

lub mniej gruby. Jest On jednym jedynym Swamim. O własnych zmarłych 

rodzicach można mówić „świętej pamięci taka a taka lub taki a taki”. Jednak 

o Swamim nie możemy mówić w żaden inny sposób, gdyż jest On wieczny. 

Zatem nazywanie Go „Subtelnym Swamim” jest niewłaściwe, bo jest On tym 

samym – jest tylko Swamim. Oczywiście na co dzień, dla jasności i lepszego 

rozumienia, używamy takich terminów i jest to w porządku. 

Wspomniane ważne oświadczenie Swami wygłosił w maju 2014 r. w 

Kodaikanal. „Do wczoraj znano was dzięki mnie. Nazywano was ‘uczniami 

Sai’ lub ‘wielbicielami Sai’. Ale dzisiaj ja będę znany dzięki wam. To, jak 

żyjecie, jak zachowujecie się, jak mówicie, jak rozmawiacie, jak się prowa-

dzicie w życiu – wszystko to będzie wskazywało, kim jest wasz Mistrz”. Taki 

związek jest całkiem oczywisty w przypadku relacji rodzice – dzieci. Widząc 

hałaśliwe dzieci, przyjmujemy, że ich rodzice niezbyt dobrze je wychowali, 

natomiast gdy dzieci dobrze się zachowują, zauważamy: „Ich rodzice muszą 

być doskonali”. Tak samo jest w przypadku nas i Swamiego – powinniśmy 

odzwierciedlać to, kim On jest. 
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Także dzisiaj na porannej sesji, kiedy Swami mówił o swojej wizycie 

w domu S.M. Krishny, byłego ministra stanu Karnataka i wieloletniego 

wielbiciela, wspomniał, że Krishna wskazał na portrety swojej matki i ojca, 

aby zwrócić Jego uwagę, na co Swami zauważył: „Tak, tak, znam twojego 

ojca. Był bardzo dobrym człowiekiem; dobrze przysłużył się społeczeństwu”. 

Krishna był wzruszony i stwierdził: „Tak, Swami. Wszystko, co 

dobrze zrobiłem w życiu, odziedziczyłem po ojcu”. 

Na to Swami odrzekł: „Jakie drzewo, takie owoce, nieprawdaż? Jeśli 

masz drzewo cytrynowe, otrzymasz cytryny. Ponieważ twój ojciec był dobry, 

miał zacięcie do służenia społeczeństwu, ty także jesteś dobry. Podobnie, jak 

wychowasz swoje dzieci, określi to ich życie. Gdy dobrze je wychowasz, w 

sposób, w jaki twój ojciec wychował ciebie, wykonasz dobrze swoje zadanie 

jako rodzic”. 

Swami powiedział do nas: „To, jakimi od teraz będziecie, określi to, 

jakim był wasz Mistrz. Ludzie powinni mówić: ‘Skoro wielbiciele Sai Baby, 

skoro uczniowie i studenci Sai Baby, skoro pracownicy Sai Baby są tacy, 

jakże dobrym musiał być ten ich Sai Baba!’”. Mogliśmy nie przyswoić sobie 

100% cech naszego Mistrza, ale jeśli przyswoiliśmy sobie i odzwierciedlamy 

choćby niewielką część Jego miłości i współczucia, ludzie, którzy widzą nas, 

zrozumieją, jak wielkim w całej swojej chwale musiał On być. Patrząc na 

owoce, które spadły na ziemię, łatwo można rozpoznać, z którego drzewa 

pochodzą. Podobnie ludzie, widząc wielką miłość w naszych sercach, będą 

mówili: „Skoro tych ludzi przygotował, przeszkolił i pobłogosławił Sai Baba, 

jakże wielkim On sam musiał być!”. 

Na początku moje życie było znacznie łatwiejsze. Nie było wiele pracy 

do wykonania i zawsze miałem przy sobie Swamiego – cały czas. Gdziekol-

wiek poszedłem, widziałem Swamiego. Nie było miejsca bez Swamiego. 

Gdy byłem w centrum handlowym, widziałem Swamiego; gdy byłem na 

dworcu kolejowym, przystanku autobusowym czy na lotnisku, tam też 

widziałem Swamiego. Swami był dostępny dla mnie cały czas, dzień w dzień 

24 godziny na dobę. W taki sposób przygotowywał mnie Swami na początku 

i robi to do dzisiaj. 

Wierzcie albo nie, ale u was wszystkich podziwiam wiarę w Swamie-

go, ponieważ, kiedy On przyszedł w tzw. Subtelnym Ciele, mnie musiał na 

wiele sposobów udowadniać, że istotnie jest to On. Niełatwo mogłem Mu 

zaufać. Z niedowierzaniem kręciłem głową i mówiłem do siebie: „To nie 

może być Swami, jest to jakaś halucynacja. Coś niedobrego dzieje się ze 

mną!”. Wielokrotnie musiał udowadniać mi, że to był naprawdę On. Abym 

zaczął Mu ufać, przychodził i mówił mi o rzeczach, o których nic nie 
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wiedziałem, a które wkrótce potem się wydarzały. Mówiąc szczerze, spraw-

dzałem Go mnóstwo razy, zanim całkowicie się przekonałem i zaakceptowa-

łem w Subtelnej Postaci. Widząc was i wielu innych na całym świecie, gdy 

podróżujemy, posiadających tak głęboką wiarę, tak wiele miłości, tak wielką 

pokorę, za każdym razem czuję się upokorzony. Wy uwierzyliście w Niego 

tak lekko. Nigdy nie pojmę, jak mogliście zaakceptować i wielbić Swamiego 

tak spontanicznie nawet wtedy, gdy przyszedł bez fizycznego ciała. 

Jak mówi pan Śri B.N. Narasimha Murthy, wierny pies zawsze rozpo-

zna swojego pana, niezależnie jak się przebierze, ponieważ pies zna swojego 

pana i nie kieruje się jego ubiorem, jego zewnętrznym wyglądem. Ciągle 

zadziwiają mnie, napełniają podziwem i pokorą wielbiciele na całym świecie, 

którzy tak szybko rozpoznają Swamiego. Zaakceptowanie Go w takiej 

postaci zajęło mi bardzo dużo czasu. Naprawdę czuję wielką pokorę. 

Swami wkrótce podjął misję; w istocie zawsze ją realizował. Jak ujął 

to Śri C. Sreenivas: „Był człowiekiem z misją”. Życie Swamiego było Jego 

misją – dla Niego nie było niczego poza nią. Celem oczywiście była transfor-

macja ludzkiego serca, którą osiągał na różne sposoby – zakładając wielki 

aśram i każąc ludziom spędzać życie z oddaniem i modlitwą, albo budując 

szpital i zanim zaczął funkcjonować, każąc ludziom biegać z miejsca na 

miejsce, albo otwierając placówki edukacyjne i zbierając w nich dzieci z 

całego świata i szkoląc je, albo spotykając i kształtując wielbicieli swoją 

miłością podczas darśanów. Wszystko to były Jego sposoby transformowa-

nia ludzi. I robi to także dzisiaj. 

Ale w moim osobistym odczuciu obecnie Swami filtruje i wybiera 

tylko tych, którym może z ufnością powierzyć całą swoją pracę. Wierzy w 

nich, dlatego sprowadził ich tutaj. Kiedyś Swami powiedział: „Bardzo ciężko 

pracuję, aby ściągnąć do siebie tych, których chcę, ale jeszcze ciężej pracuję 

nad utrzymaniem z dala tych, których nie chcę!”. Widziałem, jak ciężko 

dotąd pracował i dalej to robi. Kiedyś powiedział mi: „Zakreśliłem wielką 

Lakszmana rekhę (nieprzekraczalną linię wytyczoną przez Lakszmanę dla 

ochrony Matki Sity) wokół całego tego miejsca. Nawet jeśli przypadkiem 

wstąpi tu ktoś, kogo tu nie ma być, nie będzie mógł długo tu zabawić – 

będzie wypchnięty przez ogromną energię Lakszmana rekhi, którą wyryso-

wałem. Osoba bez otwartego umysłu, bez miłości lub pokory, nie będzie w 

stanie pozostać tu długo. Nawet gdyby przez pomyłkę znalazła się tutaj, nie 

przetrwa”. Zatem musimy stale zważać, aby dalej zasługiwać na Jego łaskę i 

pozostawać blisko Niego. 

Dlaczego Swami podjął całą tę subtelną misję? Dlaczego od nowa ją 

zaczął, a raczej kontynuuje to, co robił, ale ze znacznie większą energią i 
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pasją niż kiedykolwiek wcześniej? Pewnego dnia Swami powiedział do 

mnie: „Miałem wiele planów. Chciałem zrobić bardzo wiele rzeczy, ale 

niestety z powodu problemów na świecie, które musiałem wziąć na siebie, 

moje ciało nie mogło wspierać mnie w kontynuowaniu tego, co chciałem 

zrobić”. Miał plany zbudowania wielu szkół, wielu szpitali. Zaplanował wiele 

projektów, ale Jego ciało nie pozwoliło mu ich kontynuować. Aby 

przyśpieszyć cały proces, nie miał więc innego wyboru, jak tylko przejść z 

fazy fizycznej na astralną. 

Gdy przyjrzycie się bliżej temu, co się teraz dzieje, zauważycie coś 

nadzwyczajnego. W Puttaparthi czy gdzie indziej, z tysiącami ludzi wokół 

siebie, Swami założył dwa szpitale o wielu specjalnościach, uniwersytet i 

trzy koledże. Zajęło to dziesiątki lat. Naturalnie przedtem przez 30-40 lat 

przygotowywał wielbicieli, aby dość szybko zbudować te pierwsze darmowe 

szpitale, koledże i zrealizować projekt dostarczania wody. Mr. Tigrett, 

którego wszyscy znacie jako tego, który ofiarował całe swoje bogactwo na 

pierwszy superspecjalistyczny szpital w Puttaparthi, musiał czekać przez 17 

długich lat, zanim Swami do niego przemówił. Przez te lata Swami formował 

go w taki sposób, że mógł bezinteresownie pozbyć się swojego bogactwa i 

podjąć się trudnego zadania zbudowania pierwszego darmowego szpitala 

superspecjalistycznego. Porzucił swój bardzo intratny interes sieci Hard Rock 

Café, który rozwinął od zera. Potrafił zrezygnować ze swojego wielomilio-

nowego interesu i z pełnym nieprzywiązaniem ofiarować go Swamiemu. 

Gdyby Swami wezwał go po 10 latach czekania, a nie 17, mógłby nie być na 

to gotowy. Był więc instrumentem, którego Swami przygotowywał przez 17 

lat, a gdy był już gotowy, Swami rozpoczął realizację projektu, który 

zaplanował. 

Pewnego dnia Swami powiedział do mnie: „Pomyśl tylko: dzisiaj 

zaledwie paru ludzi wokół mnie podejmuje o wiele więcej przedsięwzięć”. 

On otwiera nową szkołę lub inną instytucję niemal co drugi miesiąc! Stało 

się to tak zwyczajne, jak jedzenie posiłku lub picie szklanki herbaty. Projekty 

te namnożyły się tak szybko. Jeszcze trzy miesiące temu wszyscy myśleliś-

my, że powstanie Hassan School jest niemożliwe, a teraz jest to rzeczywi-

stość. Nie wiemy, jak to wszystko się dzieje i do tego tak szybko! 

W Delhi Swami ogłosił otwarcie nowego szpitala 26 listopada 2016 r. 

Sześć miesięcy później nie był jeszcze zawarty kontrakt z wykonawcą – nie 

wykopaliśmy nawet pierwszego rowu pod fundamenty! A miał to być wielki 

szpital z kompletem specjalistycznych usług! Nie miała być to mała klinika 

czy apteka. Miały być tam przeprowadzane operacje małych dzieci na otwar-

tym sercu. Ale Swami oświadczył: „Tak, będzie otwarty za sześć miesięcy”. 



9 
 

Pod wpływem jednego Jego słowa wielbiciele zgromadzili wszystkie środki, 

mówiąc: „Zapewnimy, że spełnią się słowa Swamiego. Nie zawiedziemy Go”. 

„Popatrz, wcześniej z wieloma tysiącami ludzi wykonano bardzo dużo 

pracy. Ale tutaj z zaledwie garstką ludzi wykonuje się o wiele więcej pracy. 

Jak to możliwe?”. – tak kiedyś Swami mnie spytał. Przypomniałem sobie 

wówczas jedną z fundamentalnych zasad naszego zarządzania: w każdym 

przedsiębiorstwie generalnie 20% ludzi wykonuje 80% pracy – pozostali są 

tylko widzami. Większość pracy, tak wcześniej, jak i teraz tutaj, wykonuje 

garstka szlachetnych i zdolnych instrumentów. Reszta to tylko widzowie; 

przychodzą tylko po to, by oglądać widowisko. Niektórym się ono podoba, 

niektórym nie; niektórzy chwalą, niektórzy potępiają; niektórzy uzasadniają, 

analizują, a potem idą swoją drogą. Ale na końcu zostaje tylko paru 

wielbicieli, którzy są instrumentami Swamiego, którzy ciężko pracują. 

Swami zawsze o nich pamięta. 

Jednego dnia Swami wspominał Ramabrahmama Garu (w telugu garu 

znaczy szacowny), który odpowiadał za aśram Brindawan; innym razem był 

to Joga Rao Garu, który był Jego głównym inżynierem przy wielkich 

projektach, takich jak szpital superspecjalistyczny; kiedy indziej z czułością 

wspominał zasługi Śri Kutumby Rao. Od czasu do czasu rozmarzał się i 

wspominał: „Ten wielbiciel zwykł mówić tak, zwykł robić to” itp. Zwróci-

łem uwagę na jedną rzecz dotycząca wielbicieli, którzy obecnie przebywają 

blisko Swamiego i których On starannie wybrał: oni są bardzo bezinteresow-

ni. Dla nich poza słowem Swamiego nic innego się nie liczy. Nie dbają o to, 

czy inni się z nimi zgadzają, czy nie, czy ich chwalą, czy wyśmiewają – liczy 

się dla nich tylko to, czego chce Swami. Ich myślenie jest krystalicznie 

czyste: „Skoro Swami chce tego, muszę to zrobić – to wszystko”. Nie ma 

żadnego „ale”. O panu Sreenivasie i panu Narasimha Murthym Swami 

powiedział: „Ci dwaj są jak moja prawa i lewa ręka. Gdy każę im założyć 

jakąś instytucję, nie zadają mi pytań typu: jak, gdzie, kiedy, w jaki sposób. 

Po prostu odpowiadają: ‘OK, Swami, zrobimy to’. Choć jest tak wiele 

projektów, którymi już się zajmują, i choć mają ręce pełne roboty, wykonują 

wszystko, co im Swami poleci”. 

Byłem świadkiem tego fenomenu od samego początku, gdy mieszka-

łem w Bangalore. Trzymaliśmy tam w małym pokoju krzesło dla Swamiego, 

a On przychodził codziennie i siadał na nim. Był to mój pokój, który Swami 

dzielił ze mną. Po prostu siadał tam i mówił o wielu rzeczach, a ja nie 

musiałem nic robić. Codziennie ucinaliśmy sobie dobrą pogawędkę. On 

zabierał mnie do licznych innych światów i pokazywał rozmaitych bogów i 

boginie. Polecał mi: „Po prostu zamknij oczy”, a ja to robiłem. Potem w 

stanie transcendentalnym ruszaliśmy na rodzaj astralnej wycieczki po 
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wszechświecie. On był dla mnie przewodnikiem i opowiadał mi o wszyst-

kim, co zobaczyliśmy: „Tu jest ta loka (świat), tu ta loka; patrz, tam mieszka 

Ganeśa, a tam Hanuman”. Wszyscy byli poprzydzielani do odpowiednich 

miejsc i bardzo dobrze zorganizowani. Istniały tam różne poziomy 

egzystencji i za każdy poziom odpowiadali różni bogowie. Swami pokazywał 

mi rozmaite piękne rzeczy. Bardzo ciekawie spędzaliśmy czas i myślałem, że 

życie będzie tak trwało dalej, gdyż każdy dzień niósł tak wiele przyjemności. 

(śmiech) Nic nie musiałem robić, tylko każdego rana usiąść przy zapalonej 

lampce i czekać na przyjście Swamiego, który zjawiał się na krześle, gotowy 

do rozmowy! Potem zabierał mnie na wspaniałą wycieczkę po światach poza 

tym światem, pokazywał codziennie nowe rzeczy i utrzymywał mnie w 

ekscytacji niczym dziecko. 

Potem, pewnego brzemiennego w skutki dnia, On nagle zrzucił bombę, 

mówiąc: „OK, dość tego wszystkiego – kończymy z tym. Mamy teraz mnós-

two pracy do wykonania. Musimy założyć szpital w Raipurze”. 

Ja odpowiedziałem: „Bardzo dobrze, Swami. Jeśli chcesz otworzyć 

szpital, to dobrze”. 

Swami na to: „Nie, nie; to ty zbudujesz szpital; ty musisz wykonać tę 

pracę!”. (śmiech) 

Byłem zaskoczony: „Ja? Nic nie wiem o budowaniu szpitali”. 

Ale On nalegał: „Nie, nie, ty musisz tam pojechać i zbudować go”. 

W końcu musiałem pojechać do stanu Chhattisgarh razem z panem C. 

Sreenivasem, aby tam założyć szpital. Pod kierunkiem Swamiego w ciągu 

sześciu miesięcy wykupiono ziemię, a po roku odbyło się uroczyste otwarcie 

szpitala. Obecnie w szpitalu tym codziennie przeprowadza się operacje serca. 

Dzisiaj jest to już historia, albo „Jego historia” (gra ang. słów: history i His 

story). 

Kiedy indziej Swami stwierdził: „Madiyal Narayana Bhat marzył o 

otwarciu szkół we wszystkich dystryktach stanu Karnataka”. Do pana 

Narasimha Murthy’ego powiedział: „W Muddenahalli nie masz nic do 

roboty. Jedź do Gulbargi i załóż w tym dystrykcie szkołę”. Właśnie tak 

zaczęło się całe to przedsięwzięcie. Żywo pamiętam wszystkie interakcje ze 

Swamim podczas budowy szkoły w Gulbardze. Mieszkałem tam przez około 

trzy miesiące i musiałem znieść wiele, czego nie wytrzymałbym, gdyby nie 

naleganie Swamiego i Jego codzienna obecność. 

Swami przychodził codziennie o godzinie dziewiątej rano i wyjaśniał 

wiele wspaniałych rzeczy. Udzielał też bardzo precyzyjnych wskazówek co 
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do prac budowlanych – poczynając od tego, co miało być zrobione danego 

dnia, przez to, co należało osiągnąć w ciągu tygodnia, a kończąc na zasadni-

czych etapach na najbliższy miesiąc. On nad wszystkim czuwał – pomagał w 

ten sposób kompletnemu nowicjuszowi, jakim byłem. Staraliśmy się 

dotrzymywać Mu kroku, ale było to trudne, gdyż w dużej mierze polegaliśmy 

na firmach budowlanych i robotnikach, którzy nie bardzo rozumieli, skąd 

taki pośpiech. Po wielkich wysiłkach zakończyliśmy budowę na czas 

zapowiedzianej inauguracji. Swami zawsze mówi: „Mierz wysoko, wzlatuj 

wysoko; minimalistyczne dążenia to przestępstwo. Jeśli będziesz celował w 

gwiazdy, nie skończysz na ziemskim kurzu. Jeśli w ogóle nie będziesz 

celował, nigdzie nie dojdziesz”. Dlatego też Swami dawał nam bardzo 

wygórowane cele, które były nieosiągalne nawet w najśmielszych ludzkich 

wyobrażeniach, niemniej wszyscy dokładali starań ze względu na Swamiego. 

W tych początkowych dniach w kampusie Gulbarga Swami pozwalał widzieć 

siebie wielu uczniom, dlatego ich wiara została ugruntowana. Wielu ludzi 

widywało Swamiego, jak chodzi po tarasie – widywali Go nawet 

pracownicy. Donosili, że u góry na tarasie stoi ktoś w pomarańczowej szacie! 

Swami nadzorował prace zza kulis. W ten sposób to On sam wykonał 

całą pracę. My dobrze się przy tym bawiliśmy i była to szczególna przygoda. 

Tak, jest to zawsze wielka przyjemność i z dnia na dzień staje się ciekawiej, 

bo, jak się mówi, im więcej, tym weselej. Do misji włącza się coraz więcej 

ludzi i na całym świecie zaczynają wyrastać instytucje służebne i aśramy. 

Swami powiedział mi: „Zlecam ci wszystkie te obowiązki, ponieważ 

ufam ci. Sprowadziłem cię do siebie spośród wszystkich ludzi – wybrałem 

ciebie”. Jestem pewien, że każdy z tutaj obecnych może opowiedzieć, jak On 

przyciągnął nas do siebie. Gdy był w Puttaparthi, wszyscy mieliśmy swoje 

historie do opowiedzenia. Jestem pewien, że teraz mamy nawet bardziej 

intrygujące i ekscytujące historie. Każdy z nas ma wyjątkowe doświadczenie 

tego, jak On próbował sprowadzić nas z powrotem do siebie i dlaczego 

sprowadził nas tutaj. Ale musimy przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że 

otrzymaliśmy ten ogromny zaszczyt niesienia na naszych barkach misji 

Swamiego. To, że Swami nam zaufał, jest dla nas zaszczytem, błogosławień-

stwem i przywilejem. 

Kiedyś ze wzruszeniem mówił do mnie: „Wiesz, że ja nie mogę nawet 

podnieść szklanki, bo nie mam rąk; ani nie mogę chodzić, gdyż nie mam nóg. 

Nie mam ciała; nie mogę wykonywać żadnej z tych rzeczy. Nawet w małych 

sprawach muszę polegać na tobie. Musisz pójść i robić za mnie to; musisz 

pójść i zrobić za mnie tamto, ponieważ nie mam ciała. Twoje ręce są moimi 

rękami; twoje nogi są moimi nogami; twoje ciało jest moim ciałem. Dzisiaj 

nie mam nic poza rękami wszystkich moich wielbicieli i wykorzystam je do 
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wykonania mojej pracy. Wisznu Sahasranama oświadcza: Sahasra pani 

padam – (Pan) ma tysiące rąk i stóp. W taki sposób mam tysiące rąk i stóp 

moich wielbicieli”. 

Wszystko to czytaliśmy w Wedach. On działa przez każdego z nas; 

kontynuuje swoją pracę. 

Bardzo wzruszające jest słyszeć, jak Swami mówi: „Nie mam nic; 

polegam tylko na was, ludziach. Jeśli będziecie wykonywać moją pracę, ona 

się dokona; w przeciwnym wypadku nic się nie wydarzy”. 

Zawsze mówimy do Swamiego: „Jesteś Bogiem i możesz sprawić, że 

wszystko się stanie, obojętnie, czy jesteśmy tu, czy nie”. Jest to jedna część 

prawdy. Jak On sprawia, że coś się wydarza? Robi to tylko przez jakiś 

instrument, taki jak wy lub ja. Nic się nie pojawi po prostu z powietrza. 

Gdyby On chciał, mógłby tylko rozkazać: „Szkoła w Gulbardze – pojaw 

się!” i w następnej chwili szkoła mogłaby się pojawić. Ale nie tędy droga. 

Nie ma być tak jak z Dwaraką, która została stworzona, ani z pałacem 

Kućeli, który też został stworzony. Teraz wszystko ma się dokonać przez was 

i przeze mnie. 

Otrzymaliśmy coś do wykonania i dokona się to tylko wtedy, gdy to 

wykonamy. Im szybciej będziemy to robić, tym szybciej się dokona. Im 

więcej włożymy energii i wysiłku, tym lepszy będzie skutek. On postawił 

sprawę bardzo jasno – nie ma co liczyć na codzienne cuda, lecz na to, że to 

chwalebne wyzwanie podejmie wiele serc bijących wspólnym rytmem dla 

jednego celu. I to będzie prawdziwy cud. Dojście do tego rodzaju jedności u 

tak różnorodnych ludzi jest prawdziwym cudem. Zainspirowanie tak wielu 

ludzi do wspólnej pracy, całkiem zapominających o sobie, ignorujących 

swoje indywidualności, odsuwających na bok różnice – oto prawdziwy cud. I 

właśnie taki cud dzieje się tutaj, wprost na naszych oczach. W ten sposób On 

dalej dokonuje wielu cudownych rzeczy. 

Odpowiedzialność, którą nam zostawił, jest ogromna. Kiedyś pewna 

osoba w Singapurze spytała: „Swami, jesteś Bogiem. Dlaczego przechodzisz 

cały ten dramat? Wiesz, że mógłbyś sam to wszystko załatwić; możesz 

zrobić to tak po prostu. Nie potrzebujesz nikogo z nas”. 

Swami poprawił go: „Nie. Jesteś w błędzie. Potrzebuję was wszyst-

kich. Gdybym was nie potrzebował, po co miałbym was tu zbierać? Czy 

zwołuję was dla rozrywki? Dla każdego z was jest zadanie. Każdy sworzeń 

ma swoje miejsce w tym planie – od nakrętki i śrubki do największej części. 

Każdy z was, młody i stary, ma rolę do odegrania w mojej misji. Każdy z 

was jest ważny”. 
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Wszystko, co mamy dzisiaj robić, to odsunąć wszystko inne na bok i 

zastanowić się: „Co Swami chciałby, abym robił? Czego ode mnie oczekuje? 

Jak mogę to robić lepiej? Jak mogę robić to szybciej? Jak mogę robić to 

bardziej bezinteresownie?”. 

Podróż ze Swamim to podróż tylko w górę; nie ma podróży w dół – o 

tym mogę was zapewnić. On nie pozwoli wam zsunąć się i cofnąć. Jego 

ochraniająca ręka zawsze podciągnie nas w górę i poprowadzi naprzód, w 

górę. Czasem ścieżka jest kręta i stroma i może stanowić jakieś wyzwanie, 

ale tak to już jest. Kiedyś Swami powiedział do mnie: „Gdy teren staje się 

bardziej stromy, znaczy to, że dochodzisz do szczytu. Ciesz się! Łatwo jest 

tylko na równinach”. Gdy wchodzimy wyżej, teren staje się bardziej stromy. 

Dlatego trudniej nam stać się lepszymi, niż było to wczoraj. Jeśli trudniej 

nam pracować z większą szczerością niż wcześniej, jeśli teraz robienie 

czegokolwiek w misji Swamiego jest bardziej kłopotliwe niż wcześniej, 

znaczy to tylko, że rozwijamy się i idziemy ciągle wyżej. Jeśli natomiast 

dzień w dzień jest nam coraz wygodniej, powinniśmy poważnie pomyśleć, 

czy posuwamy się w górę, czy się zsuwamy, gdyż ześlizgiwanie na dół jest 

najbardziej naturalne i najłatwiejsze – wspinanie się wymaga wysiłku. 

Zatem codziennie będzie mały test, mały zakręt, mały zwrot całej 

historii. Wtedy mamy okazję upomnieć siebie: „Muszę stać się lepszy; muszę 

robić to lepiej niż dotąd”. Już nie wystarczy zbieranie się razem, śpiewanie o 

Jego chwale i wracanie do domu. On nie potrzebuje naszego wysławiania 

Go. Jak powiada Swami: „Obojętnie, czy będziecie chwalić słońce, czy je 

ganić, na nie to nie będzie miało wpływu. Będzie ono dalej regularnie wscho-

dziło i zachodziło i dalej służyło światu”. Żartobliwie mówi: „Bądźcie jak 

słońce! Słońce ma dzień swojego imienia – Sunday (ang. niedziela, sun – 

słońce, day – dzień). Wszyscy w niedzielę śpią dłużej, ale nie słońce. 

Popatrzcie na nieszczęsne położenie słońca – nie ma on święta, chociaż 

istnieje dzień dedykowany jemu!” Mówi też: „Nazywacie mnie wieloma 

imionami, a jednym z nich jest Guru i jest dzień dedykowany guru – 

guruwara (w sanskrycie: czwartek), ale dla mnie nie ma guruwary, nie ma 

rawiwary (niedzieli), gdyż pracuję we wszystkie dni. Wszystkie dni są moje i 

pracuję w każdy dzień. Wy też macie być tacy!”. 

Opowiadam wam o tym wszystkim, ponieważ ta podróż od teraz 

będzie bardziej stroma. Gdy kroczenie staje się coraz trudniejsze, to 

trudności zaczynają się piętrzyć – tak się mówi. Musimy być silniejsi niż 

dotąd. Aby kontynuować tę podróż, musimy być bardziej oddani sprawie, 

musimy wchodzić głębiej, musimy być bardziej zjednoczeni. 
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Mój brat, rozmawiając ze Swamim, porównywał Muddenahalli z 

aśramem Prasanthi Nilayam, który jest ogromny. Leży na wielkim obszarze i 

Swami zbudował tam wiele mieszkań – jeden budynek po drugim: Wschod-

nie Prasanthi, Zachodnie Prasanthi, Południowe Prasanthi, dwupiętrowe 

szedy – tyle ich jest, że obecnie zabudowy niemal sięgają zachodnich wzgórz. 

A mimo to w Prasanthi Nilayam wciąż brakuje miejsc kwaterunkowych, 

szczególnie w dniach świąt lub uroczystości. Mój brat ubolewał: „Swami, 

teraz do Muddenahalli przybywa bardzo wielu ludzi, a tu brakuje miejsca. 

Jak więc mamy działać w tym aśramie?”. Ludzie, którzy byli tu przez 

ostatnie 3-4 lata i byli też przez 35-40 lat, jak Narayana Rao Anna czy inni 

starsi, wcześniej nie widzieli takich tłumów jak obecnie. Nigdy nie musieli 

codziennie gotować posiłków dla tak wielu ludzi. Nie musieli dbać o wygodę 

i troszczyć się o tak wielu ludzi, chcących tu zamieszkać. Dawniej tylko od 

czasu do czasu jacyś rodzice wpadali do aśramu, aby zobaczyć się z 

dzieckiem, ale poza tym tłumów tu nie było. 

Sam dawniej przyjeżdżałem tu raz na jakiś czas, ale długo nie widzia-

łem niczego, co choćby w najmniejszym stopniu można by nazwać tłumem. 

Całe Sai Dham zwykle było puste. Gdy coś się wyszeptało, rozchodziło się 

echo, gdyż było tam pusto. Dzisiaj jest pełne. Osobę odpowiedzialną za 

zakwaterowanie spytałem, ile teraz jest wolnych pokojów. Ona stwierdziła, 

że jest ich może 3 lub 4. Byłem w szoku! Spośród 100 pokoi zostały tylko 3 

lub 4. Te wolne trzyma się w rezerwie na wypadek, gdyby nagle przyjechali 

jacyś goście. To zabrzmi jak coś prawie niemożliwego, ale teraz Swami 

mówi, że zbuduje się tu tysiąc apartamentów i całe to miejsce stanie się 

miastem! 

Tak więc mój brat spytał: „Swami, nie mamy tutaj dość gruntów, 

wydaje się, że zabraknie miejsca. Jak sobie z tym poradzimy?”. 

Swami odpowiedział: „Tym się nie martw; mam gotowy plan”. Cóż, 

Swami ma gotowy plan na wszystko! Powiedział: „Bo widzisz, w klasie jest 

ograniczona ilość miejsc, nieprawdaż? Ci, którzy zdadzą egzaminy, zostaną 

przyjęci do następnej klasy – inni będą musieli odejść. Od czasu do czasu 

będę podsuwał testy i w ten sposób utrzymywał kontrolę nad liczbą ludzi, 

którzy będą przebywali wewnątrz aśramu. Ci, którzy nie pasują, którzy nie 

przejdą testu, będą musieli odejść. Dlatego liczba pokoi będzie wystarczają-

ca”. (śmiech) 

Swami powiada: „Test jest mi w smak. Musicie się wznosić” (gra ang, 

słow: test i taste, czyli test i smak). W zwykłej szkole jest plan lekcji i testy 

przypadają na określony dzień, więc można zawczasu się przygotować. U 

Swamiego nigdy nic nie wiadomo. On uwielbia zaskoczenia. Może poddać 
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testowi w każdej chwili, bez uprzedzenia. Test może przypaść na czas, gdy w 

stołówce podajecie sambar (gęstą zupę z soczewicy) komuś, kto jest 

niezadowolony, że nie podaliście mu dość warzyw! Tak, może być związany 

z najmniejszym, powszednim i na pozór nieznaczącym zadaniem, przy 

którym nasza cierpliwość i miłość zostaną wystawione na próbę. Może 

dotyczyć różnicy zdań dwóch osób pracujących nad jakimś projektem – czy 

mimo różnic potrafią harmonijnie współpracować, zachowując wzajemny 

szacunek do siebie. Może być to sytuacja, gdy wasze ciało odmawia 

posłuszeństwa i chcecie dłużej poleżeć w swoim przytulnym łóżku i wtedy 

wynika nagła potrzeba pomocy komuś i trzeba pośpieszyć bez marudzenia. 

Jego test może pojawić się wszędzie i o każdej porze. 

Chcę tylko powiedzieć, że Swami będzie robił nam więcej testów i 

nasza droga będzie stawać się coraz bardziej stroma, gdyż będziemy zbliżać 

się do szczytu. Jestem pewien, że nieuchronnie tego doświadczymy, jeśli nie 

dzisiaj, to jutro lub pojutrze. Mimo że przebywamy tutaj, w tym aśramie, w 

tym pięknym, nieskazitelnym i spokojnym otoczeniu, nasz spokój może 

nagle lec w gruzach w wyniku zdarzenia, które wstrząśnie nami od stóp do 

głów, albo w obliczu czegoś, co zdarzy się w naszym życiu, naszej rodzinie 

lub naszych związkach. Będzie to więc próba naszej wiary i poddania, jakiej 

nigdy nie przechodziliśmy. Swami jest rzeźbiarzem, który nie będzie szczę-

dził nam uderzeń dłuta i młotka dotąd, aż staniemy się doskonali dzięki 

pozbyciu się wszystkiego, co jest niepożądane, co nie jest święte, co nie jest 

Nim w nas. 

Wielbicielowi, który dość często rozmawia ze Swamim, Swami powie-

dział, że coś, czego on pragnął, zdarzy się w określonym dniu, ale to się nie 

zdarzyło. Wielbiciel więc żalił się: „Swami, powiedziałeś, że to się zdarzy 

tego dnia, a nie zdarzyło się”. 

Swami odpowiedział: „Nie martw się, zdarzy się to w lepszy sposób 

innego dnia”. Ten dzień również minął, a to się nie zdarzyło. 

Człowiek ten był już nieco zniecierpliwiony. Rzucił: „Swami, tym 

razem też to się nie zdarzyło”. 

„Nie martw się, mam większy plan. To zdarzy się innego dnia” – 

standartowo odpowiedział Swami. Również ten dzień minął zwyczajnie. 

Tym razem wielbiciel był niemal wściekły. „Swami, Twoje słowa nie 

powinny zawodzić. Uznaje się Ciebie za ucieleśnienie prawdy. Powinieneś 

być...” – zaczął wygłaszać Swamiemu wykład, co On powinien robić. Pod-

czas takich rozmów jestem tylko świadkiem. Nie wiem, jak radzić sobie z 

wielbicielami rozmawiającymi ze Swamim, gdyż każdy z nich ma wyjąt-
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kowe z Nim relacje. Czasami ludzie nawet kłócą się ze Swamim i gniewają 

się na Niego. Także w tym przypadku wielbiciel cały czas sprzeczał się ze 

Swamim i nie słuchał tego, co On mówi. Swami był spokojny i opanowany, 

chociaż mnie zachowanie wielbiciela zaczęło trochę denerwować i zastana-

wiałem się, jak to wszystko się skończy. 

W końcu Swami wyjaśnił sytuację, podając analogię: „Czasem matka z 

małym dzieckiem wychodzi na spacer. Gdy chce wrócić, zmęczone i znudzo-

ne dziecko wpada w złość: ‘Nie chcę już chodzić!’. Rzuca się na ziemię; siada 

i nie chce ruszyć się z miejsca. Gdy matka próbuje ciągnąć dziecko, ono 

płacze i wrzeszczy. Co wtedy matka robi? Odwodzi dziecko od jego 

nieugiętego zachowania, mówiąc: ‘OK, zacznij liczyć od jednego do stu, a 

kiedy skończysz, dojdziemy do domu’. Dziecko niewinnie liczy, ale mimo że 

doliczy do stu, nie dochodzą do domu. Dziecko więc narzeka: ‘Doliczyłem 

do stu, a wcale nie doszliśmy do domu’. Nie chce dalej iść i znów siada. Co 

biedna matka robi? Wymyśla inny sposób na powstrzymanie dziecka przed 

napadem złości. ‘OK, licz teraz od stu do jednego, a teraz na pewno 

dojdziemy do domu, zanim skończysz liczyć’. Dziecko znów zaczyna liczyć, 

chociaż w odwrotną stronę, jak kazała matka: ‘Sto, dziewięćdziesiąt 

dziewięć, dziewięćdziesiąt osiem ...’. W ten sposób znów przechodzą pewną 

odległość. Ale niebawem kończy się liczenie i dziecko stwierdza, że znów 

nie doszli do domu – ciągle od domu dzieli ich jakaś odległość. Dziecko jest 

sfrustrowane, siada i ponownie zaczyna płakać. Matka wymyśla kolejny 

sposób na zajęcie dziecka i sprawienie, że przejdzie pozostałą odległość. 

Zajmuje je jakąś rozmową: ‘Mój drogi, liczmy nasze kroki. Po 40 krokach na 

pewno dojdziemy do domu’ i tak postępuje, aż w końcu dochodzą do domu”. 

Ci z was, którzy są rodzicami, wiedzą, że dzieci bardzo szybko tracą 

cierpliwość, szczególnie wtedy, gdy nie otrzymają tego, co chcą, a sposobem 

na ich zajęcie jest opowiedzenie jakiejś historyjki. Gdyby matka powiedziała 

dziecku, że dom jest daleko, dziecko nie zechciałoby iść. Nasz Swami jest 

taki sam. Nasz boski Rodzic, chociaż dobrze wie, kiedy zdarzy się jakaś 

rzecz, o którą się modliliśmy, wie też, że nie moglibyśmy zaakceptować 

opóźnienia, więc ciągle mówi nam, że zdarzy się to wkrótce, dając nam tym 

nadzieję i ratując przed przygnębieniem i rozpaczą. Gdyby powiedział 

wielbicielowi, że cel jest jeszcze bardzo daleko, wielbiciel mógłby w ogóle 

nie próbować go osiągnąć. On ze współczucia ciągle popycha nas, 

zachęcając do kolejnych kroków, gdyż inaczej moglibyśmy przedwcześnie 

zrezygnować z duchowych dążeń. Swami często mówi: „Jestem nauczy-

cielem, który zawsze daje uczniom pewność siebie, mówiąc: ‘Możesz to 

osiągnąć’”. Zły nauczyciel zniechęca uczniów, mówiąc: „Zapomnij o tym, 

niczego nie osiągniesz. Ten przedmiot jest dla ciebie za trudny”. 
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Dobry nauczyciel to taki, który zachęca, mówiąc: „Dasz radę, możesz 

to zrobić. Dołóż starań. Jestem z tobą. Osiągniesz to”. Powoli przepycha 

dziecko poza jego ograniczenia. 

Kiedyś Swami powiedział: „Każdorazowo gdy otrzymujecie uderzenie 

młotka, wiedzcie, że Bóg pracuje nad wami”. Dlaczego? Ponieważ On wbija 

gwóźdź w ścianę, tak by był wystarczająco mocny na zawieszenie portretu 

Boga. Gdy gwóźdź jest słabo zamocowany, Bóg nie zawiesi na nim swojego 

portretu. Gdy uderza w was kłopotami i problemami, znaczy to, że wbija 

głębiej gwóźdź oddania, gdyż on nie tkwi jeszcze dość głęboko i nie jesteście 

gotowi otrzymać Jego zdjęcia do powieszenia na waszej ścianie. Dostrzegam, 

że tak dzieje się teraz częściej niż kiedyś. 

Gdy kończyliśmy naukę w szkole podstawowej, myśleliśmy, że 

osiągnęliśmy wiele. Nagle znaleźliśmy się w szkole średniej i okazało się, że 

jest tu znacznie trudniej niż w szkole podstawowej, ale dzięki staraniom tu 

też zdaliśmy egzaminy. Potem poszliśmy na uniwersytet, gdzie było jeszcze 

trudniej. Więcej trzeba było się uczyć, więcej wkładać wysiłku i było więcej 

komplikacji. Czasami trzeba było porzucić dawne pojęcia i teorie. Na 

przykład trzeba było odstawić ideę wschodu słońca na wschodzie i zachodu 

na zachodzie, gdyż dowiedzieliśmy się, że słońce w ogóle nie wchodzi ani 

nie zachodzi. Zatem jakieś uczenie się i oduczanie jest składnikiem naszej 

edukacji, jest integralną częścią procesu ewolucji. Nie jest inaczej ze 

Swamim. Nasze rozumienie Swamiego i duchowości zmienia się z czasem, 

w miarę naszego rozwijania się i ewolucji, czasem uczymy się nowych 

rzeczy, a kiedy indziej oduczamy starych. 

Swami mówi: „Sam dobry nauczyciel nie może sprawić, że będziecie 

się uczyć. Potrzeba zarówno dobrego ucznia, jak i dobrego nauczyciela”. 

Swami bardzo ciężko pracuje, by nas uczyć, ale czy my dość ciężko pracuje-

my, by się nauczyć? 

Pewnego dnia Swami powiedział do mnie: „Moim ograniczeniem 

jesteś ty, gdyż nie chcesz ciężej pracować. Dlatego też moja praca nie postę-

puje szybciej”. 

Ja odpowiedziałem: „Jeśli to nie jest szybko, to nie wiem, co innego 

takie jest!”. (śmiech) 

„Ty jesteś moim ograniczeniem. Nie chcesz więcej pracować, dlatego 

ja nie mogę wykonywać tyle pracy, ile mógłbym!” – upierał się. 

Myślę, że nigdy w życiu nie pracowałem więcej niż teraz! Pracowałem 

w korporacji, a sami wiecie, jak agresywne są prywatne korporacje bankowe, 
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mające wygórowane cele biznesowe. Gdy zbierało się kilku zniechęconych 

pracowników, zwykle jednogłośnie przeklinali CEO (prezesa) i szefów, 

narzekając, że są zbyt okrutni, każąc im tak ciężko pracować. Ale gdy 

przyszedłem tutaj, zrozumiałem, że nigdy w życiu nie pracowałem tak ciężko 

jak teraz, chociaż wcześniej pracowałem dla szybko rozwijającego się 

prywatnego sektora bankowego. Ta obecna praca jest naprawdę ciężka! I 

widzę, jak Swami codziennie ciężko pracuje. 

Byliśmy w Alike i dzień był przepełniony różnymi imprezami. Tempe-

ratura była bardzo wysoka i pociłem się od stóp do głów. Niemal niemożli-

wością było, abym mógł cokolwiek zrobić w tym piecu. Samo utrzymywanie 

się na nogach stanowiło zadanie dla Herkulesa. Ale Swami zobaczył jakieś 

dzieci stojące przy drodze, które nalegały: „Swami, prosimy, przyjdź do 

naszego internatu”, a On natychmiast zgodził się: „OK, idźmy do ich inter-

natu”. Potem kilku pracowników szpitala, których spotkaliśmy gdzieś po 

drodze, prosiło: „Swami, przyjdź też do naszego szpitala i pobłogosław nas, 

prosimy”. On tam też poszedł. Później zobaczył inną grupę uczniów, którzy 

właśnie przyjechali i nalegali: „Swami, prosimy, przyjdź do sali modlitw, 

która niedawno została zbudowana”. Ich też odwiedził. Spotykał się ciągle i 

bez wytchnienia z uczniami, nauczycielami, lekarzami, absolwentami, 

administracją, członkami trustu i wielbicielami od godziny 8 rano do 9 

wieczorem. 

W ciągu wielu lat powiedział tak wiele i wciąż mówi. Zrobił tak wiele 

przez tamte lata i dalej robi. Czasami myślę, że przynajmniej teraz nie 

powinniśmy kłopotać Go przemawianiem do nas. To, co już powiedział, 

powinniśmy sobie przyswoić i rozwinąć się dzięki praktyce, aby nie musiał 

stale powtarzać tych samych lekcji. Wśród słuchaczy jest wielu nauczycieli – 

oni wiedzą, co mówię. Byliby szczęśliwi, gdyby mogli uczyć danej lekcji 

tylko raz, a dzieci by się nauczyły i stosowały w życiu. Wtedy praca 

nauczyciela byłaby łatwa i dzieci też byłyby szczęśliwe. Ale gdy nauczyciel 

musi ciągle powtarzać te same treści nieuważnym, obojętnym uczniom, 

uczenie staje się niekończącym się zadaniem, które wymaga niewyczerpanej 

cierpliwości. To jest niepotrzebna praca. Swami może wykorzystać swój czas 

i energię na wykonywanie znacznie ważniejszych prac niż powtarzanie tych 

samych nauk. Jednak z jakiegoś powodu zdecydował zatrzymać tu w aśramie 

kilku z nas i dalej pracuje, uczy i powtarza. 

Ja sam jestem dla Swamiego trudnym uczniem, ponieważ powiedział 

mi, abym pozbył się wielu rzeczy, a mnie bardzo trudno było Go posłuchać. 

Myślałem: „Na Jego polecenie porzuciłem wiele rzeczy. Niech przynajmniej 

ta jedna rzecz przy mnie pozostanie. Ostatecznie wszystko inne zostało mi 
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zabrane – niech przynajmniej to zostanie”. Ale On dalej napiera – to też ma 

odejść, tego także musisz się pozbyć. Ciągle nas popycha, szturcha i naciska, 

gdyż chce, abyśmy doszli do doskonałego stanu istnienia, w jakim On jest. 

Myślę, że mamy wielkie szczęście nie tylko dlatego, że urodziliśmy się 

jako ludzie i w czasie, gdy żył Sathya Sai Baba, i wiemy, że jest On Bogiem, 

ale także dlatego, że On powierzył nam swoją pracę i dalej mówi: „Tak, to są 

ludzie, którzy będą przy mnie trwali i załatwią dla mnie to, czego chcę. 

Zrobią to niezależnie od ceny”. 

Dawno temu jeden z naszych nauczycieli w kampusie Brindawan 

zacytował piękny dwuwiersz świętego, Kabira Dasa. Ponieważ uczyłem się 

na północy i hindi jest moim językiem ojczystym, te dohy (wiersze) są dla 

mnie bardzo inspirujące. Kabir Das mówi: „Dróżka miłości jest bardzo 

wąska; dwóch nie może nią jednocześnie przejść. Gdy ja na niej byłem, Boga 

nie było. Teraz Bóg jest, a nie ma mnie”. 

Na tej dróżce życia, dróżce miłości, dwóch nie zmieści się. Albo 

jesteście wy, albo Bóg. Jeśli jesteście wy, Boga nie może być; jeśli jest Bóg, 

was nie może być. Swami bardzo pięknie ujmuje tę myśl: „Tam, gdzie jest 

‘ja’, nie może być ‘Sai’, a gdzie jest ‘Sai’, nie może być ‘ja’”. 

W pierwszych latach fenomenu Subtelnej Postaci Swami zwykł 

udzielać audiencji, zapraszając wielu nowych ludzi. Pracował bardzo inten-

sywnie, gdyż niewielu znało Go w tej postaci. Każdy chciał spróbować tego 

doświadczenia, aby zrozumieć, co się dzieje. On dzień w dzień od ósmej rano 

do późnego wieczora z wielkim współczuciem udzielał interview. Mogliście 

słyszeć o sesjach Prema Pravaham, na które zapraszał absolwentów i 

absolwentki z ich rodzinami i przemawiał do nich przez wiele kolejnych 

weekendów. Ciągle powtarzał im to samo: „Bądźcie bezinteresowni”, ale w 

różny sposób. Niektórzy ludzie podchwytywali tę radę i stosowali w 

praktyce, traktując to jako sam cel życia. Dla innych było to tylko miłe 

doświadczenie i zadowoleni po prostu wracali do domu. 

Tak się dzieje także dzisiaj, a nawet w większym stopniu. Ale na mnie 

robi wrażenie i przytłacza to, że On robi to tylko po to, aby dać nam wska-

zówki na życie, dać nam siły do podjęcia ścieżki duchowości, abyśmy nie 

zboczyli na bezdroża światowości. Już nie można tego brać lekko. Teraz nie 

jest to rzecz naszego wyboru, że możemy zastosować się lub nie do Jego rad. 

U Swamiego obecnie jest to jedyna możliwość – musimy być tacy, jakimi On 

chce, żebyśmy byli, a wszystko inne musi zostać odrzucone. Nie możemy 

mieć tego i tamtego, i wszystkiego innego, a przy tym prosić o Swamiego. 

Tak się nie stanie. Jest to duchowość na serio, a nie beztroskie hobby, kiedy 
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przychodzimy, śpiewamy bhadźany, słuchamy jakichś wystąpień i myślimy, 

że załatwiliśmy duchową część naszego dnia. Ta faza już się skończyła. 

On teraz jest bardzo, bardzo poważny. Każdy dzień stanowi ważne 

wydarzenie. Jesteśmy wielkimi szczęściarzami, gdyż On trzyma każdego z 

nas za rękę i osobiście tu prowadzi – ja to wiem. Nawet jeśli nie możemy Go 

zobaczyć, czy rozmawiać z Nim, czy On nie jest wewnętrznym mieszkań-

cem? Czy nie wie, co się w nas dzieje? Czy codziennie nie robi czegoś, aby 

pomóc nam stać się lepszymi? On to robi! Może coś wiem o tej zewnętrznej 

części pracy Swamiego, ale oczywiście On działa o wiele intensywniej jako 

wewnętrzny mieszkaniec w każdym z nas. 

Chciałbym podzielić się z wami tylko jedną myślą: odeszły dni, kiedy 

mogliśmy cieszyć się, idąc w danym dniu na darśan, spędzając jakiś czas w 

mandirze (świątyni), uczestnicząc w sesji bhadźanowej i będąc z siebie zado-

wolonym. Nie, teraz jest czas poświęcenia całego naszego czasu dla Sai. 

Musimy znaleźć sposób stałego utrzymywania Go w umyśle i sercu, biorąc 

pod uwagę tylko to, czego On oczekuje od nas, a stroniąc od wszystkiego 

innego. Musimy zastanawiać się nad sposobami sprawiania Mu radości. W 

każdym aspekcie naszego życia musimy stale sprawdzać, czy zbliżamy się do 

Niego czy nie. Jeśli nie będziemy tego robić w każdej chwili, stanie się to, o 

czym On jakiś czas temu powiedział mojemu bratu. W jakimś momencie 

podda nas jednej czy dwom próbom i ci, którzy nie są przygotowani, nie 

przejdą ich i zostaną zatrzymani. Nasze miejsce zostanie zwolnione dla 

kogoś bardziej na nie zasługującego, bardziej żarliwego, bardziej zdeklaro-

wanego pod względem wykonywania Jego woli. Tę sprawę postawił bardzo 

jasno. Nie znaczy to, że nie ma On współczucia czy miłości do niektórych z 

nas. Jest to po prostu kwestia spełnienia Jego standardów. Jest On jak 

nauczyciel dla całej klasy. Ci, którzy dobrze się uczą, przechodzą dalej, a ci, 

którzy nie uczą się, muszą pozostać na tym samym poziomie, będą musieli 

przejść drugi rok nauki, zanim będą mogli uzyskać promocję. 

Moje pojmowanie duchowości zmieniło się, od kiedy spotkałem 

Swamiego w tej postaci. To rozumienie przy Swamim ewoluowało w ciągu 

ostatnich 3-4 lat. Początkowo duchowość oznaczała dla mnie przestrzeganie 

9-punktowego kodeksu postępowania, który Swami zalecał wszystkim. Jeśli 

po prostu żyłem zgodnie z nim, znaczyło to, że wiodłem duchowe życie. Ta 

praktyka z czasem rozwinęła się w nowe pojmowanie, w którym ważne było 

ofiarowanie innym bezinteresownej służby, a więc myślenie mniej o sobie. 

Ten etap także mam za sobą. Teraz jest to tylko: albo ja, albo Swami. Musi 

być tylko jeden z nas – nie może być dwóch. Trzeba odrzucić wszystko – 

wszelkie idee, myśli, upodobania, awersje, preferencje, uprzedzenia. Powin-

no pozostać tylko jedno i na tym powinniśmy się skupiać: co Swami chce? 
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Cały czas tylko Swami, Swami, Swami. Nic innego nie możemy brać pod 

uwagę. Właśnie to odczuwałem bardzo silnie przez ostatnie kilka miesięcy. 

Gdy zbliżacie się do góry, zaczynacie wyraźnie widzieć coraz więcej 

szczegółów. Z daleka widzicie tylko szary zarys. Po zbliżeniu się widać 

głazy i drzewa. Podchodząc jeszcze bliżej, wyraźnie rozpoznajecie: „To drze-

wo to mango, tamto to tamaryndowiec”. A gdy podejdziecie bardzo blisko, 

możecie powiedzieć: „To drzewo ma zielone, niedojrzałe mango, a tamto ma 

dojrzałe owoce”. Ja zbliżam się do Swamiego i wyraźniej widzę, czego on 

próbuje uczyć. Zatem moje rozumienie z czasem także polepsza się i staje się 

klarowniejsze. 

To miejsce i ta sposobność jest dla tych, którzy naprawdę chcą z niej 

skorzystać i ciężko pracować, aby osiągnąć cel. Innym w pewnym momencie 

ona wymknie się z rąk, przejdzie obok i będą musieli czekać, nie wiadomo 

jak długo, aż Swami znów wróci i ich uratuje. 

Któregoś dnia byłem nieco sfrustrowany i pod wpływem ego, siedząc 

przed Swamim, wyrzuciłem z siebie: „Swami, wszystko poświęciłem dla 

Ciebie”. Dzisiaj śmieję się z tego, ale tamtego dnia byłem bardzo przybity. 

Powiedziałem: „Swami, wszystko poświęciłem dla Ciebie”. On popatrzył mi 

w oczy wzrokiem, który był bardzo wymowny i znaczył: „O czym ty mó-

wisz?”. Po tym przeszywającym spojrzeniu powiedział: „Kto się poświęcił? 

Czy to ty się poświęciłeś, czy ja się poświęciłem?”. To mnie zaszokowało! 

Nie rozumiałem, co przez to rozumiał, więc wyjaśnił: „Przede wszystkim 

jesteś niedoskonałym instrumentem; sprawiasz mi bardzo dużo kłopotów. 

Nie wykonujesz pracy tak, jak mówię; paprzesz ją. Jednak ja ciągle to 

znoszę, korzystam z ciebie i daję ci całą chwałę. I ty mówisz, że to ty 

poświęcasz się? To ja się poświęcam. Mógłbym wybrać lepszy instrument i 

mieć moją pracę wykonaną lepiej. To ty sprawiasz kłopoty”. Zrozumiałem, że 

nawet nie zbliżyłem się do stanu, którego On oczekiwał ode mnie, a jednak 

miałem czelność powiedzieć, że poświęcałem się dla Niego. 

Zatem On ciągle nas popycha. Jakkolwiek trudne może się to wydać, 

zgłębianie nowych horyzontów dla mnie zawsze jest wspaniałe i ekscytujące. 

Na duchowym poziomie On zawsze jest stanowczy co do tego, że musimy 

wznosić się coraz wyżej. Wewnątrz nas nie powinno zostać nic innego poza 

Swamim. Każdy mały ślad „ja” musi zostać zeskrobany, wymieciony i 

zmyty. Jeśli ciągle pozostanie, nie będziemy w miejscu, w którym Swami 

chce, żebyśmy byli. 

Czuję wyraźnie, że z upływem czasu Jego tempo pracy będzie wzra-

stać i coraz więcej wielbicieli będzie się do Niego przyłączać. Jestem pewien, 
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że trzy lata temu w tej samej sali na takie spotkanie jak to nie przyszłoby 

więcej niż dziesięć osób. Ale dzisiaj jest was bardzo wielu, a jutro ta sala 

będzie pełna. To z czasem będzie rosło. Chciałbym tylko powiedzieć, że 

wszyscy będziemy musieli poprawić się jako współpasażerowie, uczniowie 

tej samej klasy – lekcja jest ta sama dla wszystkich. On nie uczy więcej mnie 

tylko dlatego, że spędzam więcej czasu w jakimś miejscu u góry na wzgórzu, 

ani mniej was, bo przebywacie więcej na dole. To się nie liczy. On uczy tych 

samych rzeczy, tych samych prawd i tych samych myśli. Od nas zależy, ile z 

tego sobie przyswoimy i zastosujemy w praktyce. 

Pewnego dnia podczas rozmowy ze mną, Swami zaczął kaszleć. 

Zastanawiałem się: „On kaszle, co powinienem teraz zrobić?”. Obok Niego 

stała szklanka z wodą, więc logicznie rzecz biorąc, należałoby podać Mu 

trochę wody. Pomyślałem więc o podaniu Swamiemu wody. Ale druga 

strona mnie powątpiewała: „Swami jest w Subtelnej Postaci, czy więc ten 

kaszel jest rzeczywisty? Czy On gra? Czy jest to iluzja?”. Mój umysł analizo-

wał zachowanie Swamiego: „Dlaczego Swami miałby kaszleć? Jest On 

doskonały i nie ma takiego ciała, jak wcześniej, które miało tego rodzaju 

odruchy z powodu problemów fizycznych. Minęły te dni, kiedy miał ciało, 

które doznawało skaleczeń i siniaków, zmęczenia i złamań, kaszlów i prze-

ziębień. Ale to nie jest ciało, które mogłoby doznawać kaszlu, przeziębienia 

czy jakiegoś bólu albo chorować. Dlaczego kaszle?”. 

Siedziałem więc, myśląc w ten sposób i nic nie robiąc – po prostu 

patrzyłem, co się teraz stanie. Gdy tak siedziałem i patrzyłem – nie uwierzycie 

– znikąd pojawiła się ręka. Ręka ta odkryła szklankę, podniosła ją i podała 

Swamiemu – sama ręka! Oglądałem to zupełnie zszokowany! Swami sięgnął 

po nią i z tej fizycznej szklanki wyłoniła się druga szklanka, replika fizycznej. 

Swami wziął ją, popił dwa czy trzy łyki i oddał z powrotem dziwnej ręce, 

która trwała zawieszona w powietrzu. Po tym Swami spojrzał na mnie i 

powiedział: „Czy myślisz, że jeśli ty tego nie zrobisz, nikt tego dla mnie nie 

zrobi?”. Później dowiedziałem się od Niego, że była to ręka Hanumana, Jego 

wiernego sługi, które zawsze jest obecny i zawsze gotowy Mu usłużyć. 

Przebywając przy Swamim, widziałem wielokrotnie dziwne rzeczy. 

Wspomnę tylko, że w pokoju Swamiego, gdy tam czasami wejdę, widuję 

bardzo wiele innych istot, które tam stoją. Widuję bogów, boginie; widuję 

stworzenia, których nie mogę rozpoznać; widuję istoty, które mają jedno oko 

otoczone ciałem i wiszące w powietrzu – nie mają one nóg ani rąk. Widzia-

łem wszelkiego rodzaju ludzi; widziałem Jamę. Byłem świadkiem tego, jak 

rozmaici bogowie i boginie byli gotowi na każde Jego skinienie – mógł im po 

prostu coś polecić, a oni od razu to wykonywali. Ale On nie korzysta z nich 
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często, ponieważ oni mają swoje niepowtarzalne role do odegrania w całym 

planie rzeczy. 

Podobnie każdy z nas ma do odegrania jakąś rolę, ale czasem nie 

odgrywamy jej zbyt dobrze. Swami mówi: „To ja się poświęcam, korzystając 

z tak niedoskonałych instrumentów, które utrudniają moje zadanie, które nie 

robią tego, co im każę, które psują i potem muszę wszystko przerabiać, tracąc 

czas i energię”. Teraz czuję jego ból. Wcześniej miałem inną postawę; teraz 

bardzo cierpię, gdy widzę, jak Swami ciągle coś powtarza. Mówi nam raz, a 

my nie robimy tego. Mówi nam drugi raz, a my dalej tego nie robimy. Myślę: 

„Aiyyo papam (tak mi przykro). Ileż Swami mówi, jak bardzo stara się nas 

poprawić”. Żal mi Go. 

Każdy ma wiek emerytalny. Ale Swami służył całe swoje życie do 

ostatniego tchnienia. Jeszcze ostatniego dnia, zanim został przyjęty do szpitala, 

wyszedł na darśan, nieprawdaż? Tego dnia, czując się tak źle, mógł nie 

wychodzić – ale wyszedł. Ile my możemy znieść? Gdy najdzie nas mały kaszel 

lub dostaniemy gorączki, mówimy: „Dzisiaj nie idę na zajęcia, bo mam 

gorączkę” albo „Nie idę na bhadźany, gdyż przeziębiłem się”. Możemy 

utrzymywać, że Swami nie cierpi bólu, gdyż wykracza poza takie rzeczy, ale to 

rozumowanie nie jest pełne. On rzeczywiście odczuwa głód i zmęczenie – czuje 

wszystko tak jak my, gdy traktuje siebie jako ciało – dźiwa pragja. Ale gdy 

wznosi się na poziom atmiczny, dajwa pragja, nie ma przywiązania do niczego. 

Jako ciało jednak czuje ból. Niemniej wtedy pojawił się na wózku inwalidzkim 

– tylko po to, by pobłogosławić nas przed swoim fizycznym odejściem. 

Pamiętam ten ostatni darśan, na którym podniósł ręce i dla nas 

wszystkich wykonał gest namaste (pozdrowienia). Nie pobłogosławił nas jak 

zwykle, lecz pożegnał nas. Ten gest utknął mi w głowie. „Dlaczego Swami to 

zrobił? Nigdy wcześniej tego nie robił. Nigdy nie widziałem, aby publicznie 

to robił”. Tego dnia podniósł obie ręce, znosząc wielki ból, gdyż nawet nie 

mógł w pełni ich całkiem podnieść i złożyć dłoni. Jak by nie było, Swami 

zdecydował się odejść. Ale nawet w tym ostatnim „roboczym” – że tak 

powiem – dniu pracował. Kto inny na ziemi tak postępuje? 

Czy Swami potrzebuje jakiejś sławy? Czy potrzebuje więcej oddawa-

nia czci, więcej wielbienia? Wcale nie! On nie potrzebował tego nawet w 

fizycznej postaci. Teraz tym bardziej tego nie potrzebuje. Dla kogo On 

pracuje i sprawia, że dzieje się to wszystko? Tylko dla nas. Teraz mamy 

drugą okazję; mamy dodatkowy egzamin. Przynajmniej teraz powinniśmy 

uczyć się i przejść na wyższy poziom. Jeśli podejdziemy do niego obojętnie 

także tym razem, albo nie będziemy uważać, to nie wiem, co powiedzieć. Żal 

mi tylko Swamiego. Naturalnie żal mi też nas, ale poza tym, żal mi Swamie-
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go, gdyż On wrócił tylko po to, aby pokazać nam, co mamy zrobić i jak się 

zachować. A my dalej nie możemy się zdecydować robić to, czego On 

próbuje nas nauczyć. Nawet nie zaczęliśmy tego robić – ciągle przygotowu-

jemy się do zrobienia tego, co powiedział i stwierdzamy, że jest to tak trudne, 

że musimy szukać wymówek i uzasadnień tego, że nie zawsze możemy 

zrobić to, co On mówi. Ja nie jestem wyjątkiem – dla mnie to też była walka, 

aby robić tak, jak On chce i być takim, jak On chce. 

Nigdy nie mogłem zrozumieć tego, jakie życie Swami wiódł wcze-

śniej. W mandirze Prasanthi Nilayam Jego pokój był mniejszy niż dzisiaj 

Jego łazienka i mieszkał tam przez 50 lat! Ja podczas ostatniego pobytu w 

Kodaikanal musiałem mieszkać przez dziesięć dni w małym pokoju i niemal 

oszalałem. Gdy pobyt wreszcie kończył się, czułem się wyzwolony. Dziesięć 

dni w jednym małym pokoju, nie mogąc oglądać światła słonecznego czy 

deszczu. Wychodziłem tylko na darśany i sesje z wielbicielami, po których 

zaraz wracałem znowu do tego samego pokoju, zamykając się w czterech 

ścianach. Było to trudne do zniesienia. A Swami mieszkał w podobnym 

małym pokoju przez pięć dziesięcioleci i to w najgorętszym miejscu, w 

Puttaparthi, bez żadnej klimatyzacji, z jednym małym łóżkiem w kącie i 

łazienką tak małą, że ledwie pomieściłaby większego człowieka. Przytłacza 

mnie sama myśl o tym. 

Żył tak przez 50 lat. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to zrobił. Gdyby 

mnie przyszło żyć w ten sposób przez 50 lat, myślę, że dzisiaj zwolniłbym 

się z pracy. Jest to dla mnie zbyt trudne. Ale on tak żył i w tym czasie zrobił 

dla nas tak wiele. Teraz próbujemy zapewnić Mu największe wygody. Jest to 

nasz sposób powiedzenia: „Sami, kochamy Cię i chcemy, żeby było Ci 

wygodnie”. Staramy się przygotować dla Niego wszystko możliwie jak 

najlepiej, ale Jemu na tym bardzo mało zależy. Zależy Mu w istocie tylko na 

tym, byśmy przemienili się. On nie dbał o to, jak wielki był Jego pokój czy 

jak wygodne miał łóżko. Jedyne, na czym mu zależało i dalej zależy, to: czy 

my (Jego wielbiciele) stajemy się bardziej boscy? Czy stajemy się życzliwsi, 

bardziej współczujący i bardziej bezinteresowni? 

Jaki więc sens ma ozdabianie Jego pokoju, zakładanie klimatyzacji i 

załatwianie większego łóżka, skoro On nigdy nie dbał o takie rzeczy? Żadne 

z tych błahych rzeczy nie sprawią Mu radości, nie uszczęśliwią Go. Napraw-

dę cieszy się, gdy widzi, że Jego wielbiciele wcielają Jego nauki w życie. 

Róbmy więc to. Powtarzał, nie wiem ile tysięcy razy, że codziennie musimy 

odłupywać po małym kawałku z naszego „ja”, aż zostanie całkowicie usunię-

te i wewnątrz zostanie tylko „Sai”. Na szczęście „Sai” już tam jest – nie 

musimy Go znikąd sprowadzać. On już tam jest. Wystarczy, że pozbędziemy 

się „ja” i prawdziwy „Sai” zostanie odsłonięty. Jest to trudny proces, ale On 
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jest mistrzowskim rzeźbiarzem w każdej chwili po trosze odłupującym nasze 

„ja”, aż nie otrzymamy właściwego kształtu. Wystarczy, że powiemy Mu 

„tak”. „Tak, Swami. Zrób to. Nie będę się opierał; nie będę przeszkadzał Ci w 

pracy; nijak nie będę się sprzeciwiał. Obciosuj mnie swoim dłutem, dopóki 

nie stanę się tym, czym Ty chcesz. Nie chcę już pozostawać bezwartościo-

wym kawałkiem kamienia”. 

Właśnie to odczuwałem bardzo silnie. Dzisiaj chciałem więc otworzyć 

moje serce. On przemawia do absolwentów, przemawia do wielbicieli, prze-

mawia do grup młodzieży, zabiera nas do Kodaikanal i za każdym razem 

mówi o tym samym. Udaje się za granicę, odwiedza domy ludzi i także mówi 

to samo. Wszędzie, gdzie się udaje, uczy tego samego. Najwyższy czas więc, 

abyśmy zastosowali te nauki w praktyce. Satja-juga, Złoty Wiek, nie nastąpi, 

o ile się nie zmienimy. Złoty wiek jest dla nas. To my musimy go wprowadzić. 

Gdy Swami oświadczył, że szpital w Delhi musi powstać w ciągu roku, 

nie uwierzycie, co właściciel tamtego terenu powiedział. Początkowo przez 

dwa lata nie mogliśmy znaleźć odpowiedniego gruntu mimo wielu prób. W 

końcu, gdy znaleźliśmy taki teren, właściciel powiedział: „Musicie zapłacić 

do takiego a takiego dnia; inaczej transakcja zostanie anulowana”. Próbowa-

liśmy poruszyć w nim humanitarną strunę, mówiąc: „Masz ziemię, a my 

potrzebujemy jej dla bardzo chorych dzieci, którzy przyjadą z całego świata. 

Jakże wspaniałą masz okazję, by dobrze wykorzystać ten teren. W końcu 

sprzedajesz ją nam, a nie darujesz, zrób więc jakieś ustępstwo i daj nam 

więcej czasu”. Ale jego serce nie zmiękło. Nie dysponując prawie żadnymi 

środkami, mogliśmy tylko modlić się do Swamiego, aby interweniował. On 

zapewnił nas: „Nie martwcie się, ale nie oczekujcie od nich wielkoduszności. 

Dokonamy tej transakcji profesjonalnie”. Dzięki Jego nieomylnej woli wielu 

wielbicieli ustawiło się w kolejce, poświęciło wiele i dołożyło swój wkład do 

tej wspólnej sprawy. Dali oni więcej, niż było ich stać, gdyż chcieli, aby 

spełniła się Jego wola. „Skoro Swami chce mieć ten szpital do listopada, 

musimy tego dokonać” – tylko tak myśleli. 

Zatem coś może się dokonać, ale to my musimy do tego doprowadzić. 

Tak, znaczy to, że może będziemy musieli pracować w dodatkowych godzi-

nach i nieco bardziej się wysilić. Dlaczego? Ponieważ to ucieszy Swamiego 

– to przynosi Mu radość. Mogą to zrobić tylko ci, którzy nie mają już w sobie 

ani joty „ja”. Jeśli mają choćby trochę ego, to się nie powiedzie. Dlatego, jeśli 

Swami coś mówi, naszym obowiązkiem jest do tego doprowadzić. Obojętnie, 

co będzie się działo, musimy działać, cofając się, ponownie przeliczając, 

korygując plany, by spełnić Jego wolę. Jeśli nie powiedzie się nam, ostatnią 

rzeczą byłoby winienie Swamiego: „Swami, nie okazałeś nam dość łaski; 

brak nam Twoich błogosławieństw”. Musimy natomiast zajrzeć w głąb siebie 
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i odkryć, czego nam brakuje, co sprawia, że Jego wola nie może się przez nas 

spełnić. 

Swami Wiwekananda mawiał: „Jeśli w moim życiu dokonało się coś 

dobrego przeze mnie lub dzięki mnie, jest to skutek współczucia i łaski 

mojego mistrza, Śri Ramakryszny. Jeśli cokolwiek poszło źle, nie działo się 

właściwie, jest to wynik mojej nieudolności”. Tymczasem my na ogół tłuma-

czymy się: „Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy; być może taka była wola 

Swamiego. Może łaska Swamiego była niewystarczająca”. 

Chcę powiedzieć, że jest to najdogodniejszy czas, nie ma lepszego 

czasu niż ten na naszą osobistą transformację. Swami ponownie przyszedł i 

sprowadził nas blisko siebie; poświęca tak wiele energii i dokonuje wysił-

ków, aby rozwinąć nas na swoje podobieństwo. Musimy pozbyć się całej 

rdzy i kurzu, nawet jeśli jest to bolesne. Przede wszystkim musimy powie-

dzieć Swamiemu „tak” – nigdy „nie”. Jeśli Swami spyta: „Czy możesz to 

zrobić?”, odpowiedzcie: „Tak!”. Wtedy On w jakiś sposób tego dokona. Jeśli 

zaś mówimy: „Ach, sam nie wiem, Swami, nie jestem pewien”. wtedy już 

straciliśmy tę szansę. On ponownie nie da nam takiej okazji. 

Swami bardzo ładnie zilustrował swój punkt widzenia: „Pociąg przy-

jeżdża o swoim czasie. Jeśli przyjdziecie na stację wcześniej, niż mówi 

rozkład jazdy pociągu, nie znaczy to, że ten pociąg przyjedzie dla was 

wcześniej. Pociąg odjedzie zgodnie z rozkładem. Jeśli przyjdziecie na stację 

później, on nie będzie na was czekał. Pociąg musi zawieźć tysiące ludzi. Nie 

będzie robił wyjątku dla jednej osoby. Waszym obowiązkiem jest być na 

czas i wsiąść do pociągu. Pociąg nie będzie czekał na jedną czy dwie osoby 

kosztem dobra innych”. Tak więc misja Swamiego będzie kontynuowana 

według Jego planu. 

Swami ostrzegał mnie: „Czy myślisz, że jesteś jedynym, kto może to 

robić? Jeśli odejdziesz, przyjdzie dziesięciu innych, którzy mogą zrobić to 

lepiej od ciebie”. Teraz więc wiem, że jest dziesięciu innych lepszych ode 

mnie! (śmiech) Ale skoro On dalej korzysta ze mnie przy jakiejś pracy, muszę 

być pokorny i bardzo Mu wdzięczny: „Swami, wiem, że mógłby to być 

ktokolwiek inny, ale jakoś znosisz mnie mimo mojej nieudolności i innych 

mankamentów. Jakoś radzisz sobie w swojej pracy wykonywanej przeze mnie 

i ze mną. Jestem Ci wdzięczny”. On musi radzić sobie z nami wszystkimi, 

którzy jesteśmy dalece poniżej standardów, jakie nam wyznaczył. 

Wszyscy musimy się wznosić; każdego dnia musimy dokładać starań; 

nie ma drogi na skróty. Swami mówi: „Codziennie jeden mały bezinteresow-

ny czyn pewnego dnia uczyni was całkiem bezinteresownymi”. Wykonujmy 

jeden bezinteresowny czyn na dzień, a któregoś dnia staniemy się całkiem 
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bezinteresowni. Less of self + less of self + less of self = Selfless (ang. gra 

słów: mniej ja + mniej ja + mniej ja = bezinteresowny)! 

Do Swamiego kieruję szczerą modlitwę od nas wszystkich, włącznie ze 

mną, abyśmy zrozumieli tę doskonałą sposobność, jaka dla nas się otworzyła. 

Wszystko to przejdzie do historii jako najwspanialszy i najbardziej fantas-

tyczny okres w dziejach tego Wielkiego Awatara. Ani Rama, ani Kriszna, ani 

żaden inny awatar nie zrobił tyle, ile zrobił i robi nasz Swami. Swami jest 

oczywiście wyjątkowy i czasy są też wyjątkowe. Ale jak historia osądzi nas? 

Czy zostaniemy zapamiętani jako Pandawowie, czy jako Kaurawowie? Od 

nas zależy, jak skorzystamy z tej złotej szansy. 

Jestem bardzo wdzięczny za możliwość podzielenia się z wami moimi 

myślami. Byłbym zachwycony, mogąc przychodzić i mówić co kilka miesię-

cy. Pamiętajcie, proszę, że ja także uczę się i rozwijam razem z wami. 

Mogłem powiedzieć coś, co może nie być całkiem poprawne. Mam nadzieję, 

że w przyszłości, dzięki pracy i rozwijaniu się, będę miał lepsze rozumienie 

Jego misji. Swami był tak dobry, że pozwolił mi tu przyjść i mówić, a potem 

wrócić do mandiru. Jestem Swamiemu wdzięczny za to pozwolenie. Tak jak 

opowiadałem wam na początku, nie planowałem tego wystąpienia. Po prostu 

przyszedłem. Powiedziałem Swamiemu: „Ty przekaż wielbicielom to, co 

chcesz”. Swami nigdy nas nie zawiedzie. Jeśli ufamy Mu i Jemu się podda-

my, bądźcie pewni, że nigdy nie pozwoli, aby się nam nie powiodło – 

obojętnie, czego się podejmiemy. Mając taką wiarę i odwagę, jeśli poważnie 

potraktujemy Jego słowa i będziemy szczerze kroczyć tą ścieżką ducho-

wości, On nigdy nas nie zawiedzie. Jeszcze raz wyrażam wdzięczność 

organizatorom i starszym za stworzenie dla mnie tej sposobności, a 

wszystkim wam za cierpliwe słuchanie. Sai Ram. 
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BIBLIOTEKA ONLINE  

I SUBSKRYPCJA NA BROSZURY 

Z ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY BHAGAWANA 

Boskie broszury opisujące zagraniczne podróże Bhagawana Baby są 

zamieszczane w bibliotece online. Aby je obejrzeć lub pobrać, albo zapisać się 

na otrzymywanie nowych broszur zaraz gdy staną się dostępne, prosimy 

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

 

 

NOTA REDAKCJI 
 

Poszukujemy osób do transkrypcji zapisów audio, tłumaczy  i  korektorów 

boskich dyskursów Bhagawana we wszystkich językach. Muszą oni podpisać 

kontrakt z Wydawcą, Sri Sathya Sai Premamruta Prakashana ®. Więcej 

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

 

 

WYDAWNICTWO I DYSTRYBUCJA KSIĄŻĘK 
 

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

bhagawanspeaks@gmail.com 
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