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Boski satsang 

 
Swami: Czy wszyscy jedli lunch? 

Tłumacze Uvachy: Tak, Swami. 

Swami: Jeśli nie jedliście lunchu, to nie ma sesji. (Śmiech) 

(Swami przywołał jedną z tłumaczek i pobłogosławił ją, a zebrani przyjęli 

to oklaskami.) 

Tigrett, ile jest teraz języków? 

Isaac Tigrett: 16. 

Swami: Jeden-sześć? Nie sześć-zero? (Śmiech) 

Isaac Tigrett: Może następnym razem, Swami. 

Swami: Wszystko to jest na teraz. Kiedy Bhagawad Gita była wypowiadana, 

nie była nawet zapisywana, ale dzisiaj jest na świecie dostępna w bardzo wielu 

językach. Podobnie to, co się dzisiaj mówi, może nie być zapisane w każdym 

języku, ale w przyszłości będzie tłumaczone na wszystkie języki – więcej niż 60 

– niektóre znaczące języki, niektóre mniej znaczące. Będzie ich wiele.  

Mieliśmy spotkanie ze wszystkimi członkami fundacji na świecie. Oni 

wszyscy są wielbicielami pracującymi w swoich krajach, wykonującymi fun-

damentalną pracę. Budują aśramy, szkoły i szpitale, zapewniają pożywienie dla 

ludzi bezdomnych, opiekują się ludźmi w podeszłym wieku, prowadzą naucza-

nie dla dzieci z ulicy. Dlatego byliśmy zajęci i nie mogliśmy od razu przybyć. 

(Do brata Isaaca) Co masz im do powiedzenia, Tigrett? 

Isaac Tigrett: Mam mówić? 

Swami: Podziel się tym. 
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Wystąpienie Isaaca Tigretta 

 
Isaac Tigrett: Właśnie wróciliśmy z fantastycznego spotkania wszystkich 

fundacji, wszystkich ludzi wykonujących tę niesamowitą służbę na całym 

świecie. Najważniejszym z niego przesłaniem jest to, że musimy pracować 

razem jako jedna rodzina – musimy! Nie chodzi o indywidualne kraje – 

wszyscy stanowimy jedną rodzinę wykonująca niewiarygodną pracę. 

Niedawno Swami powiedział do mnie: „Za 500 lat tych budynków i 

obiektów może tu nie być, ale moje przesłanie pozostanie.” To, że w ogóle 

wiemy coś o dawnych mistrzach, możliwe jest dzięki przesłaniom, które po 

sobie zostawili, i książek, które napisali. Praca, którą wykonujecie, jest 

dziedzictwem naszego Mistrza. Jest to najważniejsza praca, jaką możecie sobie 

wyobrazić. Posłuży ludziom, którzy nawet jeszcze się nie urodzili, którzy nie 

pojawili się jeszcze na tej planecie – posłuży przez tysiąclecia – dzieciom, 

prawnukom, praprawnukom.  

Jestem z was bardzo dumny! Jesteście fantastyczni. Wspaniale jest mieć 

was wszystkich razem w jednym pomieszczeniu, by lepiej zrozumieć, że nie 

mamy tu indywidualnych języków i indywidualnych krajów, a jest to jedna 

rodzina. Zebrała się tutaj, aby dać wyraz temu niezwykłemu przesłaniu naszego 

Mistrza. 

Swami: Tigrett odpowiada za tłumaczenia. Teraz będę mówił w języku telugu, 

a on będzie tłumaczył. (Śmiech) 

Isaac: Weźmy może innego tłumacza. 

Swami: Sam mogę siebie tłumaczyć. (Śmiech) 
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Boski dyskurs 

Sarwa rupa dharam śantam  

Sarwa nama dharam śiwam;  

Saććidanandam adwajtam  

Satjam śiwam sundaram. 

 (Oparciem każdej formy jest pokój 

Podstawą każdego imienia jest pomyślność; 

Niedwoisty Byt-świadomość-błogość 

Jest prawdą, pomyślnością i pięknem.) 

 

Gdy patrzycie na tę stronę sali, widzicie jednego Boga, ale gdy ja patrzę 

na was, widzę wszystkich was jako bogów. Słońce odbija się we wszystkich 

wodach – nie ma „japońskiego słońca,” „rosyjskiego słońca,” „indyjskiego 

słońca,” „amerykańskiego słońca” czy „włoskiego słońca.” Wszystkie te słońca 

są jednym, ale gdy jest widziane w Argentynie, w Rosji, we Włoszech, w Japo-

nii czy w Niemczech, ludzie mówią: „To jest niemiecki wschód słońca i 

niemiecki zachód słońca.” Prawda jest taka, że słońce jest jedno i to samo , i jest 

widoczne wszędzie. Odbija się w wodach – w rzekach, stawach i oceanach – ale 

we wszystkich tych miejscach odbija się to samo słońce. Tak samo jest z 

Bogiem, jest tylko jeden Bóg, który odzwierciedla się w każdym z was jako 

atma dźjoti, jako wieczne światło ducha atmy. Dlatego, gdy patrzę na was, 

widzę siebie, moje własne światło odbijające się w każdym z waszych serc. I 

nie ma serca japońskiego, amerykańskiego, brytyjskiego, malezyjskiego, indo-

nezyjskiego – wszystkie serca po prostu odbijają to samo światło słońca, które 

świeci w ich środku. Pamiętajcie o tej prawdzie i żyjcie nią!  

Ciała mogą się różnić – żadne dwa nie są takie same. Wszyscy pochodzi-

cie z różnych krajów, mówicie różnymi językami, jecie różne potrawy. 

zachowujecie się, chodzicie i rozmawiacie w różny sposób. Jednakże w głębi 

serca jesteście jednym i tym samym. Ekatma sarwa bhutantaratma – jedna 

atma mieszka we wszystkich istotach. Dlatego też gdy widzę was, widzę zwie-

lokrotnionego siebie i sprawia mi to wielką radość. Widzę, jak w każdym z was 

znajduje się to samo „ja,” które odbija się – ten sam Sai, który się odbija. 

Pokój pełen luster może przestraszyć psa, który będzie myślał, że wszyst-

kie odbicia są różnymi psami. Ze strachu ucieknie. Ale gdy Bóg wchodzi do 

tego samego pokoju, widzi wszystkie odbicia Boga, a nie psa, i patrząc na 
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własne odbicia w lustrach, cieszy się. Wy wszyscy jesteście jak lustra odbijające 

tego samego Boga. Bóg w was jest jeden i ten sam. 

Gdybyście widzieli, tak jak ja widzę, nie byłoby smutku, przywiązań, 

żadnego cierpienia, bo jak można cierpieć z własnego powodu? „Wszyscy są 

jednym, bądź jednaki dla wszystkich” – tak powiedział Jezus, tak mówił Krisz-

na, tak mówił Rama, tak mówi Swami.  

Jeśli cała ta praca tłumaczeń, czytania dyskursów, przekładania ich i 

odtwarzania w różnych językach nie pomoże wam zrozumieć tej jedności, to 

wierzcie mi, będzie zmarnowana. Nawet komputer, maszyna do pisania lub 

skryba może zrobić to, co wy robicie. Nie bądźcie tylko maszyną tłumaczącą z 

jednego języka na inny, podczas gdy nic nie pozostaje we wnętrzu – przychodzi 

z jednej strony, a wychodzi z drugiej i nic nie pozostaje w środku. Nie śpieszcie 

się tak bardzo po to tylko, aby sprostać zadaniu wyznaczonemu przez Tigretta. 

(Śmiech) 

Nad każdym słowem raczej zastanówcie się, przeżujcie je, przetrawcie je 

i przyswójcie sobie, tak by każde zdanie, które przechodzi przez was  do wasze-

go języka, było najpierw przez was przyswojone. Bądźcie pierwszym 

beneficjentem wysiłku tłumaczenia, które robicie. Później skorzystają na nim 

inni. Nie śpieszcie się aż tak, by nic w was nie zostawało, by wszystko, co przy-

chodzi od Swamiego, wychodziło, nie stając się częścią was. W takim 

przypadku wszystkie te przekłady będą zwykłą stratą czasu. Nie postępujcie w 

ten sposób. Starajcie się na tym korzystać. 

Gdy gorąca woda płynie przez rurę, rura staje się gorąca. Gdy zimna 

woda płynie przez rurę, rura staje się zimna. Gdy wlejecie gorącą wodę do 

naczynia, naczynie stanie się też gorące. Gdy wlejecie do naczynia zimną wodę, 

naczynie stanie się też zimne. Tak samo gdy Swamiego słowa, Swamiego 

myśli, Swamiego idee i Swamiego życzenia przechodzą przez was jako 

tłumaczy, wy też powinniście nabywać coś z ich magnetyzmu, coś z ich 

miłości, coś z ich współczucia, coś z ich mądrości. Niech nie będzie tak, że po 

prostu przychodzą do was i odchodzą, nie stając się częścią was. Jest to bardzo, 

bardzo ważne.  

Zatem pierwszym beneficjentem tej sewy jesteście wy – ta sewa przynie-

sie korzyść wam, zanim skorzystają na niej inni. Tigrett mówi, że to, co robicie, 

jest wielką pracą dla przyszłych pokoleń – nawet tych, którzy jeszcze się nie 

urodziły na tej ziemi. Zapomnijcie o nich wszystkich. Najpierw pomyślcie o 

sobie. Jak wy na tym skorzystaliście? Ta sewa powinna najpierw pomóc wam 

przetransformować wewnętrznie siebie, a cała transformacja na zewnątrz odbę-

dzie się swoją drogą. O tę zewnętrzną nie musicie się martwić. Gdy zrozumiecie 
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przesłanie Swamiego i staniecie się żywymi, chodzącymi, mówiącymi i pracu-

jącymi bogami, wtedy to przemieni świat. Niczego więcej nie trzeba. To 

powinno być głównym celem waszych tłumaczeń.  

Oczywiście pomoże to też innym. Gdy ktoś zbuduje drogę, setki i tysiące 

ludzi może nią podróżować i docierać do celu. Budowanie drogi jest zawsze 

trudne dla kogoś, kto to robi, bo przede wszystkim na początku nie ma drogi. 

Musi on usunąć chaszcze, wyrównać ziemię, położyć kamienie i materiały 

budowlane – jest przy tym dużo pracy, zawsze jest to żmudne. Ale budowniczy 

wie, że on sam nie przejedzie tam, gdzie nie ma drogi, jeśli jej nie zbuduje. 

Zatem gdy budujecie drogę, pierwszą osobą, która dotrze do celu, będziecie wy. 

Po was przebędą tę drogę setki innych ludzi. Ułatwicie im dotarcie do Boga, 

gdyż pracowaliście ciężko – najpierw dla siebie, by dotrzeć do celu, a ścieżką, 

którą wy zostawiliście za sobą, inni mogą kroczyć i też tam dojść. Tak więc na 

sewie, którą prowadzicie, najpierw powinniście skorzystać wy. 

Jeśli praca ta nie przetransformuje was, a pozostanie jedynie przekładem, 

a nie przemianą, wtedy nie będzie ona dobrze wykonana. I na odwrót, jeśli te 

przekłady doprowadzą do waszej przemiany, wtedy wykonacie dobrą pracę, 

dobrą sewę. W ten sposób musicie myśleć. Wasi rodzice, małżonek lub małżon-

ka, wasze dzieci, wasi przyjaciele – wszyscy muszą mówić wam, że od kiedy 

zaczęliście te tłumaczenia, staliście się lepszym człowiekiem, o wiele bardziej 

współczującym, o wiele mądrzejszym, o wiele cierpliwszym, o wiele pomoc-

niejszym, o wiele usłużniejszym, prawie boskim. Wtedy będę wiedział, że cała 

ta praca prowadzi was do właściwego celu. Jeśli tak nie będzie się działo, 

staniecie się zwykłymi maszynami, po prostu tłumaczącymi z jednego języka na 

inny. Nie stawajcie się nimi.  

Udałem się do pewnego kraju, gdzie przyszedł do mnie jeden z wielbicie-

li. Spytałem go: „Jak rozmawiasz z tak wielu ludźmi, którzy mówią różnymi 

językami?” 

On odpowiedział: „Mam specjalny telefon. Gdy mówi się do niego we 

własnym języku, odbiorca z drugiej strony słyszy inny język.”  

Zatem nawet telefon czy komputer może to robić. Dlaczego więc potrze-

bujemy ludzi? Ponieważ telefony i komputery nie ulegają transformacji – one 

tylko tłumaczą, ale wy możecie ulec takiej przemianie. Przemieniajcie się, 

przemieniajcie! Transformacja jest ważna. Najpierw wasza transformacja.  

Atmano mokszartaham – wasze wyzwolenie najpierw; dźagat hitaja ća – i także 

dobro świata. Nie może być jednego bez drugiego. Gdy przemienicie siebie, 

świat się przemieni. Dlatego pierwszym celem jest wasza własna emancypacja, 
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własne wyzwolenie, własna sadhana, a za tym idzie emancypacja i dobro reszty 

ludzkości. 

Musicie pracować, mając ten cel na uwadze. Nie ograniczajcie się w 

rozumieniu tego, co robicie. Miejcie nieograniczoną mądrość, którą musicie 

przekazywać dalej.  

Czy zrozumieliście? 

Tłumacze Uvachy: Tak. 

Swami: Tak, to bardzo ważne. Innym także powinniście o tym powiedzieć. 

Każdy powinien skorzystać przy okazji tłumaczenia. Czy wy korzystacie z tej 

pracy? 

Tłumacze Uvachy: Tak, Swami. 

Swami: Czy inni korzystają przez was? Inni powinni też na tym korzystać. Gdy 

wy stajecie się lepsi, inni z waszego otoczenia też stają się lepsi. Jest to ważne.  

(Do jednej z tłumaczek) Czy walczysz ze swoim mężem? 

Tłumaczka: Czasami. (Śmiech) Ale on jest naprawdę dobrym mężem. 

Swami: On jest dobry, bo nie odpowiada na ataki. (Śmiech) Łatwo jest być 

dobrym dla tych, którzy są dobrzy dla ciebie, ale trudno być dobrym dla tych, 

którzy nie są dla ciebie dobrzy. Być dobrym dla dobrych jest cechą ludzką; być 

dobrym nawet dla tych, którzy nie są dobrzy, jest cechą boską. Musisz postarać 

się. Próbuj, próbuj – aż ci się powiedzie. Musisz próbować. 

Przyjechało tak wielu ludzi! W pierwszym roku było 50 ludzi, potem 

było ich 75, a teraz jest to 100. To rośnie. Miłość poszerzająca się. Taka miłość 

ciągle zatacza większe kręgi – coraz więcej i więcej jej płynie; ananta – bez 

końca rośnie. 

Bardzo, bardzo szczęśliwy. 

Tam jest prasadam. 

(Wszystkim tłumaczom Uvachy i ich gościom rozdano prasadam.) 

Swami: Wieczorem będzie program w wykonaniu szkolnych dzieci. Wiele z 

nich pochodzi ze wsi. Nigdy nie widzieli komputerów, nigdy nie mieszkali w 

wielkich domach – nie mają nawet toalet. Wiele z tych dzieci nie dostaje poży-

wienia choćby dwa razy na dzień. Ich program zaplanowano na dzisiejszy 

wieczór. Przyjechały wszystkie dzieci. Obejrzyjcie ten program. Ja przybędę o 

godz. 17-tej. Niech ci, którzy nie jedli lunchu, zjedzą coś teraz i przyjdą. 



 

 

BIBLIOTEKA ONLINE I SUBSKRYPCJA NA 

BROSZURY Z ZAGRANICZNYCH WIZYT BHAGAWANA 

Boskie broszury opisujące zagraniczne wizyty Bhagawana Baby są 

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

na otrzymywanie nowych broszur zaraz gdy staną się dostępne, prosimy odwie-

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

 

 

 

NOTA REDAKCJI 
 

Poszukujemy profesjonalnych osób do transkrypcji zapisów audio, tłuma-

czy i korektorów dyskursów Bhagawana we wszystkich językach. Muszą oni 

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

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

 

 

WYDAWNICTWO I DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK 
 

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

bhagawanspeaks@gmail.com 
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