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Wystąpienie Nr 5 

Muddenahalli – 4 grudnia 2017 

 
Wszyscy dzielimy to wspólne pojmowanie i doświadczanie przebywa-

nia ze Swamim, życia ze Swamim, pracowania dla Swamiego i kroczenia ku 

Swamiemu. Właśnie to sprowadziło nas tu i połączyło. 

Przed chwilą brat Ananthakrishna powiedział: „Zatraćmy się w tym 

wystąpieniu”. W związku z tym przypomniało mi się, co kiedyś Swami 

powiedział, gdy byliśmy w Ameryce. Szliśmy przez las Redwood, w którym 

rosną drzewa mające 2000–3000 lat. Gospodarz miał poprowadzić nas z 

powrotem do naszych samochodów, ale w jakiś sposób zbłądził. Rozglądał 

się za znakiem wskazującym drogę, a tymczasem Swami dalej szedł. Nikt z 

nas nie wiedział, jak dojść do miejsca, skąd wyruszyliśmy, ale Swami ciągle 

szedł, a ja podążałem za Nim. Wszyscy byli zagubieni i szukali powrotnej 

drogi. Widząc nasze położenie, Swami zawołał: „Chodźcie tędy! Chodźcie 

tędy!”. Ponieważ On wołał nas, poszedłem za Nim, a pozostali – za mną. 

Ktoś z tyłu stwierdził: „Chciałbym tak zagubić się w Bogu”. Swami 

natychmiast odpowiedział: „Nikt nie może zagubić się w Bogu. W Bogu 

można się tylko odnaleźć!”. 

Nie możemy przepaść w Bogu; w Nim możemy się jedynie odnaleźć. 

Gubiąc nasze małostkowe „ja”, odnajdujemy się w Bogu. Musimy znaleźć 

klucz do wieczności, co jest celem, dla którego tu jesteśmy; jest to powód, 

dla którego On rzucił na nas swoje współczujące spojrzenie, ulitował się nad 

nami i nie pozwolił nam błąkać się w ignorancji. Ujął nas za rękę, a kiedy 

szukaliśmy na zewnątrz znaków, które wskazałyby nam powrotną drogę do 

domu, On poprowadził nas, idąc przodem i wskazał drogę – drogę 

chwalebnego powrotu do siebie z miejsca, gdzie zaczęliśmy tę podróż. Zatem 

cały wysiłek ma służyć odnalezieniu siebie przez kroczenie za Nim w tej 

dżungli, w lesie świata, gdzie bardzo łatwo gubimy drogę. 

Jego troska o nas jest niezwykła, szczególnie po mahasamadhi (opusz-

czeniu ciała). Ze współczucia odszukał nas. Jak mówiłem ostatnim razem, w 

Kodai Swami oświadczył: „Chodziłem od domu do domu, z ulicy na ulicę, z 

kraju do kraju, aby was odszukać. Ponadto gdybym wam powiedział, ile 

wysiłku kosztowało mnie znalezienie każdego z was, nie bylibyście w stanie 

tego zrozumieć, dlatego nie powiem tego”. Powiedział tak w Kodaikanal ze 

łzami w oczach. Czułem to wzruszenie Swamiego związane z odszukaniem 

każdego z nas. Gdyby tego nie zrobił, gdyby nie odszukał nas – tych kilkuset 

ludzi, którzy są tu u Jego stóp – spośród 7,5 miliarda ludzi na ziemi i, 
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powiedzmy, miliarda tych, którzy słyszeli o Sai Babie, i kilku milionów tych, 

którzy oddawali Mu cześć jako Bogu, pozostalibyśmy zagubieni; bo 

niewątpliwie byliśmy zagubieni! 

W pierwszych z tych sesji mówiłem o swojej podróży ze Swamim, 

później o tym, dlaczego sadhana jest dla nas ważna – dlaczego nie możemy 

już dalej podchodzić do niej lekceważąco. Skoro jesteśmy współcześni 

Awatarowi, żyliśmy z Nim i teraz znów Go odnaleźliśmy, albo On nas 

odnalazł, już nie możemy lekko podchodzić do duchowości – sadhanę i 

duchowy rozwój musimy potraktować poważnie. Następnie rozmawialiśmy o 

sewie, o tym, jak sewa stanowi drogę na skróty do Niego, że sewa jest 

najłatwiejszą i najszybszą ścieżką do samorealizacji i jak Swami w bardziej 

lub mniej znaczący sposób wprowadził nas na tę ścieżkę. Mówiliśmy o tym, 

że jest to piękna sposobność i że zmarnowanie jej byłoby rzeczą wielce 

niefortunną. Otrzymawszy ponownie tę szansę – niczym drugie życie – nie 

możemy pozwolić sobie na jej zmarnowanie. Wszystko to dyskutowaliśmy 

na poprzednich spotkaniach, więc miałem kłopot – nie bardzo wiedziałem, co 

więcej mógłbym przedstawić, gdyż wydawało się, że wszystko, o czym 

mogłem pomyśleć, już zostało powiedziane. 

Zastanawiałem się więc, o czym powinienem powiedzieć, i jak zwykle 

spytałem o to Swamiego: „Swami, o czym powinienem mówić?”. 

„Ty idź tam, a ja będę mówił” – w typowy sposób odpowiedział 

Swami. Gdy się wykąpałem i wychodziłem, przyszła mi myśl, aby mówić o 

drugim tomie trylogii The Story Divine (Boska historia). Oto ta książka. Na 

pewno wielu z was już ją czytało, a wielu innych zapewne ją jeszcze czyta. 

Chcę przeczytać z tej książki mały fragment, gdyż jest to moja podróż i być 

może podobna jest podróż każdego obecnego tutaj duchowego aspiranta. 

Dzięki włoskim wielbicielom, w kwietniu Swami ma otworzyć aśram 

w Asyżu, a ja osobiście jestem zachwycony tą perspektywą, gdyż św. 

Franciszek jest kimś, kto jest bardzo drogi mojemu sercu. Życie, jakie wiódł, 

ścieżka, jaką pokazał bardzo wielu ludziom we Włoszech – nie zwykła 

ścieżka kościoła, papieża i Watykanu, gdyż on wytyczył całkiem inną – była 

drogą służby i poświęcenia. Jego ścieżka to ścieżka służenia, taka jak tjaga 

dźiwinów i mnichów zakonu Ramakryszny. Tak więc bracia z Asyżu 

wyznaczyli drogę, a Swami będzie miał tam aśram. Jestem bardzo 

podekscytowany perspektywą ponownego odwiedzenia tego świętego 

miejsca i chodzenia tymi samymi ulicami i po tej samej ziemi, które zostały 

uświęcone przez św. Franciszka i jego braci. Oni są tam również teraz obecni 

– są tam też nawet siostry z zakonu Franciszka! 

Kiedyś ktoś spytał św. Franciszka: „Jaka droga prowadzi do Boga?”. 



4 
 

On odpowiedział: „Nie ma drogi do Boga. Bóg jest otchłanią. Jeśli 

masz odwagę, skocz!”. 

Niestety, ja nie miałem odwagi skoczyć. Poznanie Boga to otchłań, 

głębia. Bardzo pragnąc Go, nie miałem jednak odwagi skoczyć. Na szczęście 

dla mnie Bóg stał za mną i zepchnął mnie w tę przepaść. W taki sposób 

wpadłem w tę otchłań i teraz ogromnie się nią cieszę. 

Chcę przeczytać dwie strony, które będą podstawą naszej dzisiejszej 

rozmowy. Ten wstępny rozdział od autora nazwałem The maiden flight 

(Dziewiczy lot). Zacytowałem tam Raya Bradbury’ego, który powiedział: 

„Skocz, a wtedy podczas spadania będziesz wiedział, jak rozłożyć swoje 

skrzydła”. Na ogół obawiamy się: „Czy ja mam skrzydła? Czy te skrzydła w 

ogóle zadziałają, gdy będę spadać? Czy rozbiję się o twardą ziemię, czy 

kiedykolwiek polecę?”. Wszystkie takie obawy nie pozwalają nam skoczyć. 

Ciągle siedzimy na skalnym występie, czekając, aż coś się stanie, a to nigdy 

nie nadchodzi. 

Ramakryszna Paramahansa był podobnym mistrzem, dla którego mam 

wielki szacunek. Jego prostota, mądrość i doświadczenie boskości są 

wiecznie żywe. Kiedyś siedział ze swoimi uczniami i była tam szklanka z 

sokiem, nad którą latało kilka much. Przez jakiś czas przyglądał się im i 

uśmiechał do siebie. Uczniowie, widząc to, byli ciekawi, co zabawnego było 

w kilku muchach latających wokół szklanki soku. Śri Ramakryszna 

Paramahansa powiedział: „Popatrzcie na nieszczęsną sytuację tych much! 

Chcą zasmakować tego soku, chcą cieszyć się tą słodyczą, ale boją się wpaść 

do soku. Dlatego nigdy go nie skosztują. Latają tylko wokół szklanki i całe 

dnie spędzają we frustracji”. W takiej sytuacji znajduje się wielu 

poszukiwaczy prawdy. Chcą poznać prawdę, ale zbyt obawiają się zatracić 

się w tych poszukiwaniach. 

Nie jest łatwo osiągnąć ten cel. Trzeba stać się „nie-czymś”, aby być 

„czymś innym”. Poza tym proces od-stawania się czymś i stawania czymś 

innym jest przerażający, niesie wielki strach! Jest tak, ponieważ znamy tylko 

tę stronę umysłu, znamy tylko ten teren, a nic nie wiemy o tym, co leży po 

drugiej stronie. Nie mamy pojęcia, co naprawdę leży w głębinach. 

Słyszeliśmy jedynie pewne historie o nich od innych. Ale kto wie, może oni 

kłamią! Wedy mogą kłamać; święte pisma mogą kłamać; wszyscy mistrzowie 

mogą kłamać. Czy w ogóle powinno się skakać? W tym kłopotliwym 

położeniu znalazłem się także ja. Właśnie tę historię opisałem i teraz chcę ją 

przeczytać dla was. 

Kalena atmani windati (z czasem odnajduje w sobie) – te słowa 

mądrości Pana Kriszny w Bhagawadgicie wyrażają doniosłą prawdę 
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wszelkiego istnienia – tego, że w końcu wszyscy muszą dotrzeć do celu – 

niektórzy wcześniej, niektórzy później. 

Napisałem więc krótkie opowiadanie o małym orle, który radośnie stał 

na wysokim skalistym urwisku, będąc bacznie pilnowanym przez orlicę. Nie 

musiał się o nic martwić – pożywienie codziennie obficie przychodziło mu 

do dzioba; o nic nie musiał walczyć, wszystko było po prostu wspaniałe. 

Tak też zaczyna się to opowiadanie.  

Wysoko na skalistej górze, bliżej nieba niż ziemi, żył mały orlik w 

wygodnym gnieździe w skalnej szczelinie, marząc przez cały dzień, 

rozmawiając z przepływającymi chmurami, uśmiechając się do promiennego 

słońca i śpiewając do świstających wiatrów. Był małym szczęśliwym 

ptaszkiem, gdyż był pewien, że nie musi się niczego obawiać, jako że była tam 

matka-orlica i wiedział, że ona przed zapadnięciem nocy w swoim dziobie 

przyniesie jedzenie, jeszcze zanim skurcze żołądka zburzą jego spokój. To 

szczęśliwe, świeżo opierzone pisklę nie zaznało głodu, potu czy wysiłku, gdyż 

jego matka zawsze zaspokajała wszystkie jego potrzeby, jeszcze zanim ono te 

potrzeby odczuło. W taki sposób szczęśliwie upływały dni małego orlika. 

Dla większości z nas brzmi to znajomo, nieprawdaż? 

Ale dzisiejszy dzień nie był taki jak inne. Mała śpiąca główka obudziła 

się, zanim pierwsze złote promienie słońca zdołały przebić się przez 

purpurowo-niebieskie wschodnie niebo i zamienić skały w żarzące się węgle. 

To, co początkowo dało się odczuć jako delikatne klepnięcie, wzrosło do 

małego szturchnięcia i wreszcie przemieniło się w mocne pchnięcie. 

Zaskoczone orlę szeroko otworzyło swoje maleńkie oczy i rozejrzało się, 

szukając przyczyny tego zakłócenia. Czy był to tajemniczy poranny wiatr 

szarpiacy swymi podmuchami, czy może podstępny drapieżnik polujący na 

swą ofiarę? Niebawem z niedowierzaniem zrozumiał, że to sama jego matka 

stopniowo popycha je ku brzegowi skalnego występu! Zmieszane orlę z 

desperacją wysunęło swoje mizerne szpony, starając się uchwycić skały, ale 

na próżno. 

„Co robisz, mamo? Przestań, bo spadnę!”. Zaniepokojone orlę opiera-

ło się, nie rozumiejąc jej zamiarów. 

„Nie bój się, mój mały. Dzisiaj jest dzień, gdy staniesz się dorosły i 

zaczniesz latać” – spokojnie odpowiedział duży ptak. 

„Ale ja nigdy jeszcze nie latałem. Nie mogę tego zrobić w ten sposób! 

Mogę spaść w dolinę i zginąć!” – wołał orlik. 

„Kiedyś musisz nauczyć się latać. Dlaczego nie dzisiaj” – zachęcała 

go matka. 
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„Tak, muszę któregoś dnia, ale nie dzisiaj! Nie jestem jeszcze gotowy” 

– protestowało przestraszone orlę. 

Dobrze to znamy, prawda? 

„Swami, będę prowadził wszystkie te praktyki, ale nie dzisiaj. Tak, 

muszę to kiedyś zrobić, ale nie dzisiaj”. 

„Jesteś gotowy! Dzisiejszy dzień jest najlepszy i ta chwila jest najlep-

sza” – matka odrzucała wszystkie argumenty. 

„Nie, nie mogę! Nie chcę! Proszę, nie rób tego!” – błagało panikujące 

orlę.  

„Tak, możesz! Zdołasz!” – zapewniała je matka i zanim zdążyło 

cokolwiek powiedzieć, zostało zepchnięte z urwiska w przepaść. 

Gdy pewne swej zguby przebijało się przez wiatr, nurkując głową w 

dół, pomyślało: „Dlaczego matka mi to zrobiła? Dlaczego chciała, żebym 

zginął? Czyżby mnie nie kochała? Za chwilę rozbiję się, a jej nawet nie ma w 

pobliżu. Czy ona rzeczywiście jest moją matką?”. Wszelkiego rodzaju 

wątpliwości nachodziły umysł zdezorientowanego orzełka. 

Swami otrzymuje wiele listów od wielbicieli. Czasami każe mi je 

czytać. Wszystkie są w stylu: „Dlaczego mi to zrobiłeś? Gdzie jesteś? Gdy 

Cię potrzebuję, nigdzie Cię nie ma. Dlaczego ja?”. Często czytuję tego 

rodzaju gorzkie pytania. 

Gdy orzełek zbliżał się do ziemi, w jego uszach zabrzmiał znajomy głos 

– głos matki: „Nie bój sie, mój drogi. Jestem tu przy tobie! Rozłóż skrzydła. 

Ty też jesteś orłem i możesz latać”. 

„Nie, nie mogę! Jestem za młody! Nigdy jeszcze nie latałem! Nie 

zdołam. Ach, zginę!” – płakał orlik w rozpaczy. 

„Zaufaj mi! Jestem twoją matką. Nie zrobię niczego, co by ci zaszko-

dziło. Rozłóż skrzydła. Zrób to teraz – teraz!”. 

Matka była w pobliżu, ale niewidoczna, chociaż jej obecność dało się 

odczuć. Odsuwając wszystkie obawy na bok, ufając matce, mały ptak w 

końcu nastroszył piórka, napiął chude mięśnie i rozciągnął swoje niepewne 

skrzydła. Reszta – jak się mówi – to historia. 

Tak samo ja nauczyłem się latać. Najpierw upadłem, potem polecia-

łem. Najpierw nie latałem, lecz upadłem. Myślę, że tak wygląda duchowość 

w życiu każdego. 

Swami wielokrotnie mówił: „Ludzie pytają mnie: ‘Czy możesz 

nauczyć mnie pływać, gdyż tylko wtedy skoczę do wody’”. 
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On na to odpowiada: „Najpierw wskocz do wody, a wtedy nauczysz się 

pływać”. 

Większość z nas ma warunek wstępny na duchowość: „Nie, najpierw 

naucz mnie, jak być takim; tylko wtedy zaryzykuję spróbować takim być”. 

Cały ten proces trzeba odwrócić. 

Kiedyś Swami powiedział: „Duchowość nie jest dla ludzi słabych; jest 

tylko dla odważnych”. Ponadto powiedział mi: „Uwolnij się od wszelkiego 

wstydu i strachu i stań się moim doskonałym instrumentem”. 

Czytam to dla was, ponieważ od pewnego czasu miałem szczęście 

dostąpić bliskości Swamiego, w której mam możliwość widywać, spotykać 

się i rozmawiać ze Swamim, a czasem nawet czytać listy do Niego od 

wielbicieli. Dlatego z tym problemem spotykam się dość często. Od czasu do 

czasu Swami stwierdza: „Oni nie wiedzą, o co proszą: ‘Obdarz mnie 

sakszatkarą (samorealizacją); daj mi to, daj mi tamto’”. Ludzie piszą, a 

Swami uśmiecha się do siebie jak Śri Ramakryszna uśmiechał się na widok 

owych much. „Chcą trzymać się tego i jednocześnie otrzymać tamto”. W 

duchowości nie można mieć obu. Albo jest się tu, albo tam. Wy chcecie być i 

tu i tam – tylko Bóg może to zrobić. Ludzie chcą być jednocześnie na dwóch 

łodziach, chcą jechać na dwóch koniach. Jest to niemożliwe. Tacy ludzie 

toną albo spadają z konia. Nie mogą panować nad obu końmi jednocześnie. 

Kiedyś, podczas jednej z sesji ze Swamim w Trayee Brindawan, 

wypłynął temat różnicy między życiem światowym a duchowym. Ktoś wtedy 

zadał Swamiemu kapitalne pytanie: „Swami, mówisz, że ten świat jest 

duchowy – wszystko jest duchowe i wszystko boskie. Czy zatem można żyć 

w świecie i cieszyć się wszystkim, a jednocześnie być duchowym?”. 

Swami odpowiedział na to bardzo mocnymi słowami: „Nie, nie jest to 

możliwe. To, o czym myślisz, że jest światową przyjemnością, jest 

niemożliwe, gdy jesteś osobą duchową. Twoje postrzeganie świata zmieni 

się. Gdy otrzymasz głęboki duchowy wgląd, już nie będziesz patrzył na świat 

tak samo. Możesz znajdować się w świecie, ale świat nie może być w tobie. 

Możesz poruszać się po całym świecie, tak jak zwykła osoba, ale świat nie 

będzie cię dotykał; świat nie może cię dotknąć. Tak więc to, co uważasz za 

przyjemności i atrakcje świata, nie będzie cię wiązało”. 

Kiedy byliśmy w Himalajach, w Rishikeshu, podczas posiłku odbyła 

się ciekawa rozmowa. Swami powiedział: „Jeśli na szyję psa założysz 

naszyjnik z diamentami, czy on doceni to? Będzie to dla niego dalej 

zniewolenie, nieprawdaż? Gdy psu założysz obrożę wysadzaną diamentami, 

czy myślisz, że pies będzie zachwycony? Czy myślisz, że pies w ogóle się 

tym przejmie? Wcale nie. Ale gdy dasz mu starą suchą kromkę chleba, 

będzie się cieszył bardziej niż diamentowym naszyjnikiem”. 
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I ciągnął dalej: „Tak dzieje się z człowiekiem mającym duchowy 

wgląd. Małostki świata go nie czarują. Nie można zwabić go diamentami, 

złotem czy bogactwem, sławą, władzą ani stanowiskiem. Takie rzeczy nic dla 

niego nie znaczą. Dla niego kawałek suchego chleba, który ma choćby 

odrobinę smaku tej boskiej radości, to więcej niż dosyć. On nie dba o 

wszystkie te światowe rzeczy”. 

Temat, na który Swami mówił w Himalajach, pojawił się po ceremonii 

rozdania żywności dużej grupie ludzi. Swami powiedział: „Popatrzcie na 

nich (było ich ponad 500). Wszyscy oni stracili całe zainteresowanie 

światem. Nie dbają o to, czy jesteście biznesmenami, czy kimś ważnym. Dla 

nich nie ma to znaczenia. Dla nich liczy się tylko to, czy mogą wieść życie 

dające wielkie zadowolenie; życie dla Boga”. Byli to ludzie, którzy wstąpili 

na ścieżkę Boga. Swami z radością mówił: „Są to ludzie Boga, gdyż 

porzucili wszystko dla mnie, dlatego chcę ich uhonorować”. Wcześniej rozdał 

im pożywienie, odzież i artykuły codziennego użytku. 

Zrozumiałem, że Swami kocha tych, którzy kochają tylko Jego. Dla 

innych może żywić jakieś współczucie, mieć dla nich dobre słowo; może 

mieć jakieś uczucia dla tych, którzy przychodzą do Niego z miłością w sercu 

– On oczywiście kocha każdego – ale kocha najbardziej tych, którym nic nie 

zależy na rzeczach doczesnych, którzy chcą Boga i nic innego. Jednak taka 

postawa wymaga odwagi. W świętych pismach mówi się: Kaśćit dhira (ktoś 

odważny) – tylko niektórzy bohaterowie mają odwagę porzucić świat i 

przyjść do Boga. 

Ten czas nadszedł w misji Swamiego, ponieważ gdy ktoś spytał Go: 

„Jak mogę Ci pomóc?”, Swami powiedział jasno: „Jedyny sposób, w jaki 

możesz mi pomóc, to stać się mną. Skoro jeden Sai Baba może zrobić tak 

wiele, wyobraź sobie, co mogłoby zrobić trzech czy czterech Sai Babów!”. 

Ale my cały czas bardzo się boimy. Ja też bałem się. Mogę bardzo 

dobrze zrozumieć wszystkich, którzy tak czują. To, że boicie się, jest prawdą, 

gdyż ten świat jest wszystkim, co znamy – nie widzieliśmy drugiej strony, 

nie wiemy, co nas czeka. Ale musimy posłuchać wezwania naszej matki: 

„Skocz! Będziesz latał. Rozłóż skrzydła. Ty też jesteś orłem!”. Właśnie to 

Swami ciągle powtarza. Teraz czas na was. Nie możecie dalej tego odkładać: 

„Nie dzisiaj, Swami. Dzisiaj nie jest na to dobry dzień – jutro rozpocznę tę 

duchową rzecz”. W istocie nie mamy tego na myśli, nieprawdaż? Dzisiaj, 

tutaj i teraz jest właściwy czas – tu jest to miejsce i tu są warunki, w których 

musimy wstąpić na ścieżkę duchowości. 

Misja Swamiego rośnie i rośnie w skali globalnej. My znamy tę misję 

tylko na planie ludzkiego świata. Ale ja widzę istoty z wielu światów, które 

przychodzą do Swamiego. Wiem, że misja ta rozciąga się na rozmaite 
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poziomy i plany. Istoty ze wszystkich lok (światów) przychodzą do Niego po 

wskazówki i błogosławieństwa. I wszyscy chcą być Jego instrumentami. 

Mamy do czynienia z nieustającym strumieniem odwiedzających Go istot z 

innych wymiarów, które zawsze są gotowe Mu służyć. Od nas więc zależy, 

aby się zastanawiać: „Czy dzisiaj zbliżyłem się na krok do Boga?”. Swami 

stale mówi, że dobrze przeżyty dzień jest wtedy, gdy przeżywamy go dla 

Boga. Wszystkie inne dni są zmarnowane. 

Oto ciekawe wydarzenie, o którym chciałbym wam opowiedzieć, 

zanim otworzymy część przeznaczoną na pytania i odpowiedzi. Swami 

zabrał niektórych swoich uczniów i studentów na wycieczkę do Rishikeshu. 

Któregoś dnia rano zwołał ich i posadził wokół siebie. Zauważywszy, że 

przygotowano zegarki do rozdania chłopcom, Swami zaczął od zadania 

pytania: „Co oznacza zegarek? Mówi on o czasie. Czas jest ważny”. Po czym 

wygłosił dyskurs o znaczeniu czasu. Chwili, która przeszła, już nie można 

odkupić od Boga. Obojętnie, ile się zapłaci, nie można jej wykupić. Zatem 

czas jest bardzo cenny. 

Swami ujawnił niezwykły wgląd, którym muszę się z wami podzielić. 

Powiedział: „Siedzenie przez 11 sekund bez myśli jest koncentracją, 11×11 

sekund bez myśli jest kontemplacją, a 11×11×11 sekund bez myśli to 

medytacja”. 

Jeśli ktoś zdoła utrzymać swój umysł bez myśli przez 11×11×11 

sekund, przejdzie na drugą stronę i już nie będzie chciał wrócić na tę stronę, 

z powodu pełni doznawanej błogości. 

Potem powiedział: „Gdy wymnożycie 11×11×11, otrzymacie ponad 

1300 sekund czyli około 21 minut. Jeśli w medytacji zdołacie utrzymać swój 

umysł wolny od myśli przez 21 minut, pogrążeni we własnej jaźni, 

zostaniecie zbawieni. Przejdziecie na drugą stronę! Taka osoba nie będzie 

miała więcej narodzin i śmierci – będzie urzeczywistniona”. 

Zauważył też: „Popatrzcie na nieszczęście i ironię ludzkiego życia! 

Mieliście setki i tysiące narodzin, ale nie potrafiliście spędzić 20 minut na 

medytacji. Niezdolność, by wytrzymać 20 minut pogrążenia w sobie 

kosztowała was setki żywotów na tej ziemi”. 

Był to w istocie nowy sposób myślenia, nowe podejście do tych 

rzeczy. Swami powiedział: „Jeśli tylko zdołacie zatrzymać umysł i utrzymać 

go nieruchomo przez 21 minut, nie będziecie już musieli wracać na ziemię w 

następnej inkarnacji i przechodzić tych samych cierpień i kłopotów nowego 

życia. Już nic z tych rzeczy nie będziecie musieli doświadczać. Ale jeśli nie 

potraficie tego zrobić, będziecie musieli urodzić się setki razy, za każdym 

razem spędzając tu sto lat”. 
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Potem powiedział: „Umysł jest bardzo kapryśny. Może pozostać 

stabilny przez 20 minut i 59 sekund, ale w ostatniej sekundzie może stracić tę 

stałość, więc stracicie kontrolę i będziecie musieli zacząć wszystko od 

początku”. Potrzeba wiele praktyki, ciągłego zawracania umysłu do jaźni, do 

stanu pogrążenia w sobie. Samorealizacja wymaga znacznego wysiłku. 

Wyobraźcie sobie, jak musi być to trudne, skoro nawet mędrcy nie 

zdołali tego osiągnąć. Życie po życiu, setki lat poświęcali na medytacje w 

Himalajach odcięci od światowych zakłóceń, a jednak nie mogli utrzymać 

swojego umysłu na jaźni przez 21 minut. Oto nieszczęsne położenie 

ludzkości. W tym trudnym położeniu znajdujemy się my wszyscy. On 

powiedział, że ważne jest, abyśmy do medytacji podeszli poważnie. Swoim 

uczniom wtedy polecił: „Zauważcie, że macie wielką szansę, gdyż macie 

manuszjatwam, czyli ludzkie życie, mumukszutwam, czyli pragnienie 

wyzwolenia, i mahapurusza samśrajaha, czyli towarzystwo najszlachetniej-

szego nauczyciela. Macie dobre towarzystwo – jesteście w towarzystwie 

Boga. Jeśli to nie stanie się teraz, powiedzcie sami, kiedy może to nastąpić? 

Jeśli nie może się to stać w tej sytuacji, to w jakiej mogłoby?”. Zatem myślę, 

że wszyscy powinniśmy sprężyć się i skoczyć w te głębie. Jeśli Swami 

niedostatecznie nas popycha, sami powinniśmy to zrobić i stać się wolni od 

przywiązań, idei, ego i indywidualności. 

Jestem wdzięczny Swamiemu, że spychał mnie wiele razy ze skalnych 

występów – z urwisk mojej pracy, moich przywiązań, moich idei, mojej 

indywidualności, moich przyjaciół i związków. Spychał mnie z każdej 

skalnej półki, na której z radością siedziałem. Za każdym razem, gdy 

spadałem, bałem się – myślałem, że to koniec. Tak było. Ale każdorazowo 

zanim spadłem na ziemię, podrywałem się i ratowałem od upadku. 

Tak więc jestem tutaj i mogę szczerze, z głębi serca powiedzieć, że 

czuję się zbawiony, odczuwam wielką wolność. Szaty, które noszę, nie są 

moje – ktoś je ofiarował. Jedzenia, które spożywam, nie przygotowywałem 

ani nie kupowałem – ktoś przygotowuje je i z miłością mi ofiaruje. Pokój, w 

którym mieszkam, nie jest mój – ktoś ofiarował go na moje mieszkanie. Nie 

ma nic, co posiadałbym i co mógłbym nazwać moim, niemniej mam 

wszystko, co potrzebuję, mimo że nawet o to nie proszę. To życie jest 

niesamowite! W pełni rozumiem to, jak Swami żył. On nigdy nie miał 

niczego na własność, ale miał wszystko. Jeśli ktoś otrzyma choćby nowy 

ładny długopis, zaraz zaczyna się przywiązywać do niego: „Ach, mam 

długopis. Jest marki Montblanc”. 

Może to zabrzmieć niegrzecznie, ale żal mi tych ludzi, którzy są 

właścicielami czegoś, gdyż mogę sobie wyobrazić, jak pełne frustracji musi 

być ich życie. Muszą ciągle o tym myśleć, ochraniać to, martwić się o to. 

Muszą myśleć o tak banalnych sprawach i codziennie przejmować się nimi. 
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Jest to tak małostkowe, gdy można by zamiast tego skupić umysł na czymś 

lepszym. Tak myślę dzisiaj. Ale kilka lat temu tak nie myślałem. Także 

martwiłem się i planowałem. Myślałem, że muszę zarobić dostatecznie dużo 

pieniędzy i złożyć je w dobrym banku, z ustalonym wysokim oprocentowa-

niem, aby potem wygodnie żyć z oprocentowania i móc też swobodnie 

prowadzić sewę Swamiego. 

Większość ludzi myśli w taki sposób. Pewien człowiek w Kanadzie 

prosił: „Swami, proszę, daj mi więcej pieniędzy”. 

Swami spytał: „Po co?”. 

„Abym mógł wykonywać dla Ciebie więcej sewy” – odpowiedział 

wielbiciel. 

Swami powiedział: „Najpierw wykonaj więcej sewy, wtedy dam ci 

więcej pieniędzy”. 

Jest to ten sam problem: „Naucz mnie pływać, wtedy skoczę do wody”. 

Swami mówi: „Skocz do wody, a wtedy ja nauczę cię pływać”. 

Potem Swami podał przykład: „Popatrz na Narasimha Murthy’ego. 

Jaki jest stan jego konta bankowego? Popatrz na Sreenivasa – jakie bogactwa 

posiada? A jednak przez ich ręce przechodzą krory (dziesiątki milionów) za 

krorami rupii. Ileż szkół i innych instytucji powstało dzięki ich rękom. W ich 

rękach jest obfitość, jaka przychodzi tylko z bezinteresowności”. 

Dlaczego Swami miałby nas psuć? Przecież już mamy mnóstwo 

przywiązań, z których nie możemy wyrosnąć, a mimo to chcemy, żeby 

Swami dał nam jeszcze więcej przywiązań. On nie przywiąże kolejnych 

kamieni do naszych stóp, aby przytrzymać nas przy ziemi – chce, abyśmy 

latali! 

Odcięcie wszystkich tych przywiązań będzie oczywiście bolesne, ale 

nie ma innej drogi. Życie bez obaw jest pełne błogości. Wcześniej trudno 

było mi usiedzieć w jednym miejscu choćby przez minutę, gdyż z chwilą gdy 

siadałem, coś przychodziło mi do głowy: „Ach, nie zrobiłem przeglądu 

samochodu. Czy zapłaciłem ubezpieczenie. Ach jeszcze to, jeszcze tamto”. 

Jak wiecie, w ciągu minuty umysł może pomyśleć o stu rzeczach. Ale jeśli 

nie macie nic na własność i w pełni polegacie na Bogu i na nikim więcej, 

wtedy macie spokojną głowę. Jakież poczucie dumy wynika z pełnej 

zależności wyłącznie od Boga, jakże dobrze się czujecie! Nie zależycie już 

od światowych ludzi czy lichego systemu wsparcia, który w każdej chwili 

może zawieść bez ostrzeżenia. Gdy jednak zależycie od Boga i po prostu 

robicie to, co On każe, po prostu skaczecie, gdy On mówi ‘skocz’. 

Towarzyszy temu wielka radość, poczucie przygody, które trzeba 

doświadczyć, aby je zrozumieć. Ja nauczyłem się wyrywać z tych 
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nieistotnych obaw: „Co będzie jutro? Co się stanie pojutrze? Kto się mną 

zaopiekuje? Co się ze mną stanie?”. Gdy już pozbędziecie się wszystkich 

takich idei i staniecie się nieustraszeni, będziecie wolni jak ptaki na niebie. 

Jest to bardzo piękne, tak wyzwalające! 

W Himalajach Swami rozmawiał z nami. Tam czuje się On najlepiej, 

gdyż to miejsce, ta atmosfera, bliskość tysięcy sadhu (ludzi świętych), 

wznosi Go do wyższych sfer, do których należy. Schodzi na nasz poziom 

tylko ze względu na konieczność uczenia nas sposobów zbawienia się. 

Dlatego w chwili gdy Swami wszedł do pokoju w Rishikeshu i przez okno 

zobaczył szmaragdowo-zielony Ganges, wpadł w zachwyt. Zawołał: 

„Popatrz na Ganges – jak ta rzeka bezinteresownie płynie! Nie dba o to, kto z 

niej pije wodę, a kto do niej pluje. Jej jedyną nadzieją, jej jedynym celem jest 

osiągnięcie oceanu – Matka Ganga nie zna nic innego. Chce dotrzeć do 

oceanu i stać się nim”. 

Potem skierował wzrok na ludzi licznie zebranych nad brzegiem rzeki i 

powiedział: „Popatrz tam! Jesteście wszyscy jak ptaki uwięzione w 

klatkach!”. Zwrócił uwagę na uczniów z Veda Pathashala recytujących Wedy 

i zauważył: „Nie wiem, ile oni zrozumieli z tego, co śpiewają. Nawet papuga 

będzie recytowała, gdy ją nauczysz. Wyrecytuje nawet Wedy, ale czy ona je 

zrozumie i odniesie korzyść?”. Potem dodał: „Niestety, gdy papuga imituje 

dzwonek telefonu albo czyjś głos, wszyscy klaszczą i mówią: ‘Dobry ptak! 

Cudowna papuga! Jak pięknie naśladuje!’, a zamknięta w klatce papuga 

cieszy się: ‘Wszyscy mnie doceniają. Jestem szczęśliwa w tej klatce’”. 

To samo stało się z nami. Społeczeństwo zgotuje dla nas owację i 

powie: „On rozkręcił nowy interes. Dobra robota! Ach, on ma nowy 

samochód. Brawo! Otrzymał kolejny awans! Rodzina się mu powiększyła! 

Nieźle sobie radzi!”. Wszyscy wiwatują, a my jesteśmy tak szczęśliwi, 

przebywając w tej klatce, że w końcu zapominamy, że nasze prawowite 

miejsce jest w przestworzach. Niczym papugi ciągle imitujemy innych: „On 

zrobił to, więc i ja chcę to zrobić; ona zrobiła to, więc ja muszę zrobić to 

jeszcze lepiej”. Gdy świat wokół nas bije brawa za nasze małe osiągnięcia, 

jesteśmy bardzo z siebie dumni, zapominając o naszej prawdziwej 

tożsamości. Cieszymy się z przyciętych skrzydeł, jedząc to, co nam podadzą, 

zapominając o rozległych przestworach nieba i naszej bezgranicznej 

wolności. Przywykamy do tych złotych klatek. Swami jest tu po to, aby 

otworzyć drzwi tej klatki i powiedzieć: „Wychodź! Musisz latać! Tu nie jest 

twoje miejsce”. Nawołuje nas: „Wychodź z tej klatki”, ale gdy to zrobimy, 

nikt nam za to nie zaklaszcze, nikt nam nie pogratuluje. Nikt nie powie: „O, 

zająłeś się duchowością, stałeś się mnichem, porzuciłeś wszystkie 

przywiązania i nie przejmujesz się światem! Bardzo dobrze!”. Nie chcemy 

więc tego robić, gdyż nikt tego nie doceni. Niestety, znakomita większość z 
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nas żyje, udając szczęście, ale nie jesteśmy prawdziwie szczęśliwi. Właśnie 

to Swami powiedział do pana Narasimha Murthy’ego i pana Sreenivasa, 

którzy weszli do tego pomieszczenia. Czułem Jego głęboką troskę. On chce, 

aby każdy próbował urzeczywistnić swoją prawdziwą jaźń. Nie możemy być 

jednocześnie na ziemi i na niebie. Musimy odrzucić przywiązania do ziemi, 

aby latać po niebie. Tak On mówi. Pora więc, byśmy opuścili ziemię i 

polecieli w niebo. Czas, byśmy wyrwali się z tej klatki, nie przejmując się ani 

trochę tym, co inni o nas pomyślą. Obojętnie, czy docenią to, czy wyśmieją, 

powinniśmy polecieć w przestworza nieba. 

Ten czas to teraz, a miejsce – tutaj. Spośród miliardów ludzi, którzy 

zamieszkują tę ziemię, my znamy Sathya Sai Babę, wierzymy, że jest On 

Bogiem i żyliśmy w Jego fizycznej bliskości. Jeśli nie staniemy na 

wysokości zadania, jeśli nie będziemy robić tego, co On chce, jak 

powinniśmy się nazwać? Zostawiam to waszej wyobraźni! 

Niedawno Chidanand Saraswatidźi z Parmarth Niketan w Rishikeshu 

mówił uczniom o przewodnictwie Swamiego. Gdy kończył swoje 

wystąpienie, Swami wszedł do tego pomieszczenia i wszyscy wstali. Swami 

bardzo skromnie powiedział: „Och, czy przeszkodziłem wam?”. 

Chidanand Saraswati odpowiedział: „Nie, nie, Swami. Jak miałbyś 

nam przeszkodzić?”. 

Swami spytał: „O czym mówiłeś?”. 

On odpowiedział: „Powiedziałem im, że szukałem Boga od ósmego 

roku życia. Dokonałem wielkich wyrzeczeń, przechodziłem z groty do groty, 

szedłem w ślady mojego guru wszędzie, gdzie było to możliwe. Żyłem we 

wszelkich możliwych surowych warunkach tylko po to, by znaleźć Boga. Ale 

mogę z przekonaniem powiedzieć, że ci uczniowie mają większe szczęście 

niż my wszyscy tutaj”. 

Ze zdumieniem wysłuchaliśmy tych słów z ust ascety, który całe swoje 

życie spędził na poszukiwaniu Boga. 

„Twoi uczniowie mają największe szczęście, ponieważ mają to, czego 

nikt inny nie ma” – to jego słowa płynące prosto z serca. 

Gdy wróciliśmy z gór, uczniowie prosili, aby Swami przemówił do 

nich. Swami powtórzył słowa Pujya Chidananddźiego, mówiąc: „Ten 

Swamidźi powiedział wam, że macie wielkie szczęście, ale jeśli, mając takie 

szczęście, nie wykorzystacie tej szansy, będziecie największymi głupcami”. 

Swami powiedział nauczycielom tych uczniów, że oni muszą się 

urzeczywistnić. To samo dotyczy też nas – jeśli nie urzeczywistnimy się, 

wtedy i my będziemy największymi głupcami! 
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Zakończę to wystąpienie wierszem, który przytoczyłem we wspomnia-

nej książce. Został on napisany przez Swamiego i, jak sądzę, przetłumaczony 

przez Kasturidźiego, gdyż ten język angielski jest angielskim Kasturidźiego. 

Dlatego nawet w tłumaczeniu ten wiersz jest piękny. Włączyłem ten wiersz 

do książki, gdyż bardzo dobrze oddaje moją sytuację, w której On z wielkim 

trudem mnie zmieniał, mimo że byłem opornym uczniem. Za każdym razem 

musiał spychać mnie z wielu urwisk i zmuszać do lotu, pokonując wszystkie 

moje strachy i opory. Wiersz ten odpowiada na pytanie, które zadaje sobie 

wielu z nas: „Dlaczego On mi to zrobił?”. Cóż, On to wcześniej czy później 

zrobi każdemu z was; bądźcie więc gotowi! Im wcześniej zgodzimy się z 

Nim, im lepiej będziemy z Nim współpracować, tym wcześniej nastąpi 

początkowy spadek i późniejszy lot. Im gorsza będzie ta współpraca, im 

bardziej będziemy się opierać, tym bardziej utrudnimy sobie samym. 

Oto ten wiersz: 

 

GDY POWIEDZIAŁEŚ MI „TAK” 

Gdy powiedziałeś mi „Tak”, zrezygnowałeś z prawa bycia takim, jak 

każdy inny. 

Właśnie dlatego przyciągnąłeś do siebie doświadczenia, które oczysz-

czą cię z tego, co nie pasuje do tego, kim jesteś. 

Wciąż i wciąż, dopóki nie zobaczę, że przeszłość już na ciebie nie 

wpływa, codziennie rzucam ci wyzwanie i kuszę twoją przeszłością, abyś 

zobaczył, że przeszłość jest całkowitą ułudą. 

Gdy powiedziałeś mi „Tak”, dałeś mi swoje ciało, swoje myśli, swoje 

czyny. 

Gdy one nie odpowiadają nowemu tobie, ich niewygoda jest nieznośna. 

Jest tak za KAŻDYM razem, dopóki w pełni tego nie zrozumiesz; wtedy 

i tylko wtedy całkowicie wyzbędziesz się pragnienia. 

Bo jest to jedyny sposób, w jaki człowiek nauczy się. Bardzo rzadko 

uczy się po spokojnych upomnieniach. 

Pragnienia człowieka i pułapki istnieją po to, abym mógł wykonać 

moją pracę. Gdy całkowicie sie poddasz, pokusy zanikną. 

Ja nigdy z ciebie nie zrezygnuję. 

Każde potknięcie stanie się trudniejsze do zniesienia i naprawienia. 

Zmęczysz się swoją głupotą. Kocham cię, a ty, świadomie bądź nie-

świadomie, powiedziałeś „Tak”. 
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Wiersz ten daje do myślenia, nieprawdaż? Wszyscy musimy się 

zgodzić, że kiedyś powiedzieliśmy Swamiemu „Tak”: „Swami, tak, należę 

do Ciebie. Jestem Twój”. 

A potem On przyjął nas: „Tak, jesteś mój, więc musisz być taki jak ja. 

Usunę wszystko, co w tobie nie jest mną”. 

Wtedy zaczęły się trudności, więc opieraliśmy się: „Och, nie dzisiaj, 

Swami, może jutro”. Próbowaliśmy wyrwać się z Jego uchwytu, ale nie było 

to możliwe. 

Św. Franciszek dał podobne porównanie, mówiąc: „Bóg jest jak 

jastrząb. Gdy raz pochwyci ofiarę, już jej nie wypuści”. 

Mam nadzieję, że On nie poluźni uchwytu, gdyż my, nie mogąc znieść 

bólu doskonałości, z pewnością będziemy próbowali wyrwać się. Jego 

uchwyt powinien być mocny i nawet gdy będziemy piszczeć, płakać i opierać 

się, On nie powinien nas opuszczać, powinien trzymać nas w swoim uścisku 

i sprawić, że osiągniemy cel, do którego nas prowadzi. 

Jest to historia każdego duchowego aspiranta; tak przynajmniej ja to 

rozumiem. Najważniejszą cechą, jaką powinno się mieć, jest gotowość 

pozbycia się wszystkiego i dania Bogu wolnej ręki. Musimy zbliżyć się do 

Swamiego i urzeczywistnić siebie w Nim. Nie bądźmy jak te niemądre 

muchy, cały czas latające wokół szklanki z sokiem, ale skoczmy, zanurkujmy 

wprost w sok i stańmy się jednym z nim. Tak jak Ganges, który bezintere-

sownie płynie, pragnąc jedynie połączyć się z oceanem, my także płyńmy 

bezinteresownie, po drodze służąc wielu innym, przynosząc im korzyści, i w 

ten sposób zapewniając sobie połączenie z Bogiem. On stale pracuje 

niestrudzenie, przygotowując nas właśnie do tego połączenia – zachęca, 

kieruje, a czasem nawet popycha nas ku celowi. Nie opierajmy się. Porzućmy 

wszystko, co w nas nie jest Nim. Podejmijmy ten nasz pierwszy lot i 

wzbijmy się wysoko w bezkresne niebo. 

Ja podjąłem kilka takich lotów. On obdarzył mnie pewnymi przelot-

nymi wizjami boskiej jaźni. Gdybym mógł wybierać, nigdy bym nie wrócił. 

Powiedziałem Mu zdecydowanie: „Nie chcę wracać. Chcę pozostać w tym 

błogim stanie”. 

On nie zgodził się: „Nie. Masz pracę do wykonania. Zachowam dla 

ciebie to przeżycie błogości i najwyższe boskie doświadczenie jak cenny 

klejnot w pudełku. Zatrzymam klucz, a kiedy skończysz moją pracę i 

wykonasz wszystko, co chcę, otworzę pudełko i dam ci je z powrotem. Jest 

to twoja własność, ale pod moją opieką; kiedyś zwrócę ci ją”. 

Zatem naprawdę czekam na zakończenie swoich obowiązków możli-

wie najszybciej i powrót do tamtego przeżycia. Jest ono nieskazitelne i 
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wykracza poza wszelki opis! Wszystkie inne przyjemności i atrakcje po 

prostu bledną przy nim. Jest ono jak blask słońca w porównaniu do bladego 

światła małej lampy oliwnej. Ta atma anubhawa, czyli doświadczenie jaźni, 

jest tak błogie, że po zasmakowaniu go nie chce się już próbować niczego 

innego. 

Ja też byłem jak papuga i bezcelowo powtarzałem: „Chcę urzeczywist-

nienia, chcę samorealizacji, Swami uczyń mnie podobnym sobie”. Na 

szczęście Swami dopilnował, aby moje opory nie przeważyły. Pokonał mnie 

i zadbał o to, abym nie stanął Mu na przeszkodzie i nie stał się przeszkodą 

dla własnego rozwoju. Zabrał wszystko, co zawadzało, i zapewnił mi postęp. 

Szczęśliwie kroczę naprzód. Chciałbym widzieć przy sobie wielu innych, 

abyśmy wszyscy, niczym klucz ptaków na niebie, lecieli razem do atmy, 

która jest naszym celem. Klatki nie są naszym domem. 

Zatem poddajmy się Swamiemu i powiedzmy Mu: „Wszystko to jest 

Twoje, wszyscy jesteśmy Twoi; zrób z nami, co chcesz. Nie będę się opierał 

i nie będę narzekał”. Myślę, że jeśli wszyscy wrócimy z takim uczuciem 

szczerego pragnienia, wszyscy będziemy mieli wspaniałe życie. A co więcej, 

Swami będzie bardzo zadowolony, będzie bardzo szczęśliwy. Tylko stąd 

bierze się Jego szczęście i nasze szczęście. 

Poddajmy się – zamieńmy doczesność na Boga. 

Dziękuję bardzo. 

Mamy jeszcze kilka minut, więc odpowiem na pytania, jeśli zechcecie 

jakieś zadać. 

 

 

Pytanie 1: Czy mógłbyś, proszę, podać więcej szczegółów o 21-

minutowym pogrążaniu się w jaźń, które prowadzi do pełnego wyzwolenia? 

Odpowiedź: Swami powiedział, że trzeba kontemplować jaźń. Przyto-

czył też cztery mahawakje (sentencje) z Wed: 

1. Aham brahmasmi (jestem brahmanem) 

2. Tat twam asi (Owym jesteś ty) 

3. Pradźńanam brahma (najwyższa mądrość to brahman)  

4. Ajam atma brahma (ta jaźń to brahman) 

Wszystkie one zasadniczo wyrażają myśl: „Jestem Bogiem, jestem 

boski”. Jeśli pozwolisz, aby ta myśl utrzymała się w głowie przez pełne 21 

minut, wtedy sam staniesz się tą myślą – będziesz tą myślą. Jednak na 

początku nie każdy może zacząć od jakiejś myśli, dlatego istnieją rozmaite 

inne techniki medytacji, jakie możesz zastosować. Możesz skupić się na 
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płomieniu, albo na zdjęciu, albo na posążku Boga. Zacznij powoli uczyć się 

medytacji. Gdy musisz pobiec w maratonie, nie możesz po prostu rano wstać 

i od razu pobiec – nie powiedzie ci się. Musisz dzień w dzień trenować 

bieganie i codziennie wydłużać czas biegu. Zatem musisz zacząć od jakiejś 

koncentracji, potem kontemplacji i próbować siedzieć tak długo, jak się da, 

utrzymując skupienie na zdjęciu albo imieniu bądź nawet myśli. Możesz tak 

postępować lub przyjąć jakąś postać i wizualizować ją w sercu. Postacią tą 

może być Swami lub Wisznu, albo Kriszna czy inna postać, która ci się 

podoba. Najpierw popatrz na zdjęcie, a potem próbuj zobaczyć tę postać 

wewnątrz siebie. Jest to inna forma medytacji. 

Swami mówi: „Medytacja na myśli jest najwyższą formą medytacji”. 

Kiedyś powiedział: „Medytujcie o myśli. Jaka powinna być to myśl? Aham 

brahmasmi – jestem Bogiem. Jeśli będziecie siedzieli i medytowali o myśli 

Aham brahmasmi, doprowadzi was to do tego doświadczenia”. 

Pierwsze doświadczenie, jakie przyszło do mnie, zdarzyło się, gdy 

uczniowie recytowali Nirwana asztakam Śankaraćarji, nazywane też Atma 

Śatakam. Pieśń ta zaczyna się od Mano buddhi ahankara ćitta ni naham. 

Siedziałem w kącie i kontemplowałem znaczenie tej myśli Mano buddhi 

ahankara ćitta ni naham, która znaczy „Nie jestem umysłem, nie jestem 

intelektem, nie jestem ego, ani nie jestem świadomością magazynującą 

wspomnienia”. Na ća śrotra dźihwe – nie jestem zmysłem słuchu, smaku itd. 

W ten sposób Śankaraćarja w sześciu strofach mówi, że nie jest żadną z tych 

rzeczy, lecz Ćidananda rupah śiwoham śiwoham, czyli „Jestem ćidananda 

rupą, wiecznie świadomym ucieleśnieniem błogości, jestem Śiwą, boskim 

pierwiastkiem”. 

Ktoś śpiewał ten utwór, podczas gdy inny chłopiec grał na harmonium. 

Ja siedziałem w kącie pomieszczenia, kontemplując idee Adi Śankaraćarji. 

Wtedy zdarzyło się tak, że gdy rozmyślałem o znaczeniu tych wersetów, 

nagle, bez żadnego działania z mojej strony, pogrążyłem się w stan marzeń, 

w którym najpierw zobaczyłem piękne kolory, a potem nic – tylko głęboki 

spokój. Wydawało się, że trwałem w tym stanie bardzo długo, ale gdy 

wyszedłem z niego, pieśń ta właśnie się kończyła. Znaczy to, że stan ten nie 

trwał nawet trzy czy cztery minuty. 

Jest to „medytacja na myśli”, o której mówił Swami. Weźcie jakieś 

pojęcie, koncepcję i kontemplujcie ją, a to może zaprowadzić was do 

najwyższego celu. Ja kontemplowałem o Ćidananda rupah śiwoham 

śiwoham – jestem Śiwą, ćidananda rupą; nie jestem żadną z innych rzeczy 

ani żadnym ze zmysłów. Wtedy to zadziałało. 

Później Swami powiedział mi: „Chciałem dać ci przelotne doświad-

czenie tego stanu, abyś za nim zatęsknił”. Ale teraz to już nie przychodzi tak 
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łatwo. Śri Ramakryszna Paramahansa zwykł zapraszać ludzi i kazał im 

śpiewać nabożne pieśni, a gdy oni śpiewali, on wchodził w stan samadhi 

dzięki samemu słuchaniu tych pieśni. Uważam, że myśl jest potężnym 

kanałem; Swami też mówi, że myśli mają wielką moc. Ja prawdopodobnie 

nauczyłem się tego sposobu przypadkowo, ale różni ludzie wolą różne inne 

metody. Swami wielu ludziom zalecał wiele różnych rzeczy, stosownie do 

ich gustu i temperamentu. Niektórym kazał prowadzić dźapę (powtarzanie 

imienia lub sentencji), innym różaniec; niektórym kazał myśleć o postaci 

przy każdym powtórzeniu imienia. W ten sposób umysł uczy się skupiania na 

jednym miejscu i powoli, gdy nabiera się praktyki, któregoś dnia umysł 

przemknie się na drugą stronę. Należy czekać i czekać, aż to nastąpi. 

 

 

Pytanie 2: Czy Muddenahalli stanie się rozbudowaną hierarchią, taką 

jak Prasanthi Nilayam? 

Odpowiedź: Istnieje różnica między ruchem a misją. Ruch nie ma 

struktury, jest nieformalnym stosowaniem się do określonej myśli czy idei, 

podczas gdy misja ma silną strukturę i stwarza wszystkie te hierarchie. Są 

one potrzebne, aby uniknąć chaosu i utrzymywać porządek, tak jak przepisy 

ruchu drogowego są niezbędne dla utrzymania niezakłóconego ruchu. Ale nie 

powinniśmy tracić z widoku celu, dla którego jesteśmy w danej organizacji. 

Swami ciągle mówi: „Jesteście tak zajęci pracą dla mnie, że zapomina-

cie o mnie!”. Myślę, że błądzimy właśnie pod tym względem. Ale Swami 

zawsze głośno nawoływał z wysokiego podium: „Jesteście Bogiem! 

Diwjatmaswarupalara (ucieleśnienia boskości)!”. Musicie podążać ku swojej 

boskości, musicie urzeczywistnić siebie – trzeba próbować wielokrotnie, nie 

ma co do tego wątpliwości. Widzę, że Swami co do tego jest teraz bardziej 

stanowczy. Nie możecie ograniczać się tylko do samej służby, bez sadhany, 

bez wysiłków w celu urzeczywistnienia siebie. Nie ma już hierarchii, gdyż 

On już nie rozdaje nikomu stanowisk – powiedział: „Wszyscy są równi 

mnie”. Myślę, że obecnie to podejście wiele zmieniło. 

Niedawno mieliśmy spotkanie wszystkich fundacji Sai ze świata, które 

Swami założył w ciągu ostatnich pięciu lat. Gdy wszyscy się zebrali, ktoś 

zadał pytanie: „Swami, kto ma być przewodniczącym tej federacji?”. 

Swami odpowiedział: „Nie ma być przewodniczącego czy prezydenta. 

Mam dosyć przewodniczących. Wszyscy są równi. Wszyscy możecie 

pracować dla siebie nawzajem, ale nikt nie musi pracować za kogoś czy dla 

kogoś innego. Każdy pracuje z każdym”. Zatem obecnie Swami nieco zmienił 

ten stan rzeczy. 
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Pytanie 3: Czy mógłbyś powiedzieć nam dwie rzeczy? Po pierwsze, o 

której godzinie wstajesz każdego dnia i, po drugie, jaką duchową praktykę 

prowadzisz? Co Swami kazał tobie robić? 

Odpowiedź: Ponieważ przez większość czasu podróżujemy po świe-

cie, a tam strefy czasowe są różne, nie ma codziennie określonej pory, kiedy 

budzę się. W niektóre dni wstaję o 6 rano, czasem wcześniej, czasem jestem 

zmęczony i wstaję znacznie później. Zależy, co robiłem poprzedniego dnia. 

Podróżujemy, rozmawiamy, spotykamy się z wieloma ludźmi, męczymy się, 

więc Swami nie narzucił nam jakiegoś ustalonego planu. 

 Początkowo, gdy zaczynaliśmy kroczyć tą ścieżką, Swami był w 

stosunku do mnie bardzo rygorystyczny. Przychodził i budził mnie około 

4:30 – 4:45 rano. Budził mnie niezależnie od godziny, o której się kładłem, i 

zmuszał mnie do prowadzenia pewnych praktyk. Musiałem myć twarz i 

stopy i kazał mi siadać codziennie na tej samej macie do modlitw. Kazał 

zapalić lampę, po czym miałem zamknąć oczy i medytować, podczas gdy On 

mówił. Zatem moja medytacja polegała na samym słuchaniu tego, co On 

mówił. Było to czymś w rodzaju kierowanej medytacji. Robił to codziennie 

rano przez 45 minut. Potem kazał mi wypić herbatę i przespacerować się na 

świeżym powietrzu. Gdy wracałem ze spaceru, brałem kąpiel. Po kąpieli 

szedłem do pokoju Swamiego i dyskutowaliśmy na tematy z różnych 

świętych pism, takich jak Wiweka Ćudamani, Bhagawadgita itp. Swami 

zaczął od uczenia mnie Wiweka Ćudamani. Przerobiliśmy całkiem sporo 

rozdziałów. Potem przedyskutowaliśmy wiele rozdziałów Bhagawadgity, 

werset po wersecie. Czasem wygłaszał dyskurs na ogólne tematy duchowe, 

który trwał około godzinę. Następnie jadłem śniadanie. Po śniadaniu posyłał  

mnie do jakiejś pracy, po której wracałem na obiad. Wtedy podawałem obiad 

Swamiemu, po czym sam go zjadałem. Potem kazał mi uciąć sobie 

popołudniową drzemkę, gdyż wstawaliśmy wcześnie. Robię to nawet 

obecnie. Po drzemce byłem znów do dyspozycji Swamiego i robiłem to, co 

chciał. Wieczorem znów się z Nim spotykałem na około godzinną rozmowę 

o sprawach osobistych. Dawał mi wtedy przesłania, instrukcje lub 

wskazówki. Tak było w początkowych dniach, kiedy pracy było mniej. 

Większość czasu spędzaliśmy na rozmowach. Był bardzo surowy w 

odniesieniu do tego, co jadłem. Kiedyś powiedział mi nawet: „Nie jedz tego, 

co podaje ci matka, gdyż część z jej przywiązania do ciebie przejdzie na 

ciebie przez jedzenie”. Mówił mi, co i kiedy mam jeść, a także czego nie jeść. 

Szczególnie zabraniał mi jeść smażone pożywienie, jeść na zewnątrz i 

przyjmować czegokolwiek od innych. Miałem nawet własną butelkę na 
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wodę! Nie piłem z żadnej innej butelki. Nikt nie mógł siadać na moim łóżku. 

Nikt nie mógł zbliżać się do mojego pokoju. W tych początkowych dniach 

nakładał na mnie mnóstwo ograniczeń, a ja stosowałem się do nich. 

Teraz, kiedy przybyło pracy i wszystko się rozwija, jak to widzimy, 

jest dla mnie bardzo tolerancyjny. Wchodzę do Jego pokoju wtedy, gdy 

jestem oczekiwany. Codziennie są pory, w których się spotykamy i 

dyskutujemy o różnych sprawach, ale zwykle o pracy; bardzo rzadko są to 

tematy duchowe, takie jak podczas wypraw w Himalaje, do Mathury czy 

Brindawanu. W takich przypadkach mamy okazję wysłuchać najwyższych 

duchowych prawd w najprostszej formie. W tym jest On najlepszy. 

Tak więc, jeśli pytasz o konkretną moją sadhanę, po prawdzie nie ma 

nic formalnego, co robiłbym, poza byciem dostępnym Jemu. Ale, aby być dla 

Niego dostępnym, potrzebna była pewna sadhana, gdyż musiałem pozbyć się 

wszystkich moich idei, przyjaźni, związków i aspiracji – wszystkiego, co 

mogło stanowić przeszkodę w mojej stałej i pełnej gotowości. Być czymś 

jest bardzo łatwo, ale bardzo trudno stać się niczym. A tego właśnie nauczył 

mnie Swami w ramach mojej sadhany. 

 

 

Zanim skończymy, muszę powiedzieć kilka słów do braci uczniów i 

studentów, którzy są tutaj obecni, gdyż wiele rzeczy ze świata jeszcze nie 

dotarło do ich umysłów i ich nie zepsuło. Być może jest to właściwy czas, 

aby poznali te rzeczy właściwie. 

Bracia, zanim wiele kamieni zostanie przywiązanych do waszych stóp, 

zanim podetnie się wam skrzydła i nie będziecie mogli wzlecieć, jest to 

właściwy czas na poderwanie się do boskiego lotu. Chcielibyśmy widzieć w 

naszych uczniach nie tylko tjaga dźiwinów (ludzi poświęcenia i służby) lub 

sewaków (wolontariuszy), ale dźiwanmuktów (urzeczywistnionych), 

chodzących wszędzie bez strachu jak lwy – nieobawiające się niczego. 

Swami powiada: „Nie zapominajcie, że jesteście lwiątkami, nie jesteście 

owcami. Nawet jeśli zagubicie się wśród owiec, pozostaniecie dalej 

lwiątkami”. 

Myślę, że dla uczniów jest to odpowiednia pora, aby to osiągnąć, jeśli 

tylko podejdą do tego poważnie. Śraddhawan labhate dźńanam – mądrość 

zdobywa się pilnością. Czas włożyć wysiłek – wysiłek jest konieczny. 

Swami może bardzo szybko nas pociągnąć. Jeśli włożycie mały wysiłek, 

postawicie jeden mały krok ku Niemu, on zrobi sto kroków w waszym 

kierunku. Swami powiedział, że niektórzy ludzie śmieją się z Niego, mówiąc: 

„Po co Sai Baba opowiada o adwajcie (filozofii niedwoistości) tak młodym 
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uczniom?”. On na to odpowiada: „Prahlada, Naćiketas, Dhruwa i Markandeja 

osiągnęli Boga w bardzo młodym wieku. Byli małymi chłopcami, ale mogli 

dokonać tego bardzo szybko, gdyż jeszcze nie zapchali głów fantazyjnymi 

ideami świata”. Z tego samego powodu jest to łatwe też dla uczniów, gdyż 

mają tylko drobne przeszkody. Mogą wykorzystać tę szansę z wielkim dla 

siebie pożytkiem. 

Wierzcie mi, nie jest tak, że jeśli to zrobicie, nie będziecie mogli robić 

niczego innego. Wielu młodych ludzi mówi: „Chcę zostać żołnierzem, gdyż 

chcę zwalczać wrogów na granicy i przynieść krajowi chwałę”, „Chcę zostać 

urzędnikiem IAS (Indyjskiej Służby Administracyjnej) i naprawić cały ten 

system, usuwając korupcję i anarchię”. Inni mówią: „Chcę zostać lekarzem, 

udać się w najodleglejsze zakątki ziemi i leczyć ludzi”. Każdy chce być 

bohaterem, ale nasze święte pisma określają bohatera jako kogoś, kto podąża 

ku atmie i niczemu innemu. Zgodnie z naszą kulturą to jest bohaterstwo. 

Zatem, jeśli chcecie być bohaterami atmano mokszartham dźagat hitaja ća 

(dla zbawienia jednostki i dla dobra świata) – bądźcie bohaterami, którzy 

wyzwalają siebie oraz uwalniają świat od jego nieszczęść. Swami 

powiedział: „Jeśli wzniesiecie się jak słońce na niebie, nie musicie robić nic 

innego; sama wasza obecność zmieni cały świat. Musicie tylko się wznieść”. 

Ktoś powiedział: „Swami, zakochałem się (ang. fall in love, dosł. 

‘spadam w miłość’) w Tobie”.  

Swami odrzekł: „Nie ‘spadaj’ w miłość – wznoś się w miłości”. 

Wznoście się jak słońca, duchowe słońca na duchowym niebie, a 

wtedy cały świat zadba o siebie. Sama wasza obecność będzie zbawienna. 

Tego Swami od nas oczekuje, od każdego z nas, a szczególnie od uczniów i 

studentów. Ponieważ bardzo dużo w nich się inwestuje, więc i dużo się od 

nich oczekuje. Oni muszą się wznieść – nie mają wyboru! Jeśli myślicie, że 

jest wybór, że „mogę być Bogiem lub mogę Nim nie być”, zapomnijcie o 

tym! Musicie być Bogiem – nie macie wyboru. Jest tylko jedna droga – droga 

naprzód, aby być Bogiem. Nie ma innej drogi, nie ma bocznych dróg, nie ma 

odwrotu. W ten sposób trzeba myśleć. Trzeba spalić wszystkie mosty, gdyż 

stąd, dokąd przyszliśmy, nie ma powrotu. Swami ma wielkie oczekiwania 

wobec nas wszystkich, więc nie powinniśmy go rozczarować. To jest bardzo 

ważne. Bądźcie bohaterami takiej duchowej natury. 

Kiedy to wszystko się zaczynało, pewien przyjaciel z czasów studiów 

zadzwonił do mnie, by mnie wykpić. Powiedział: „Co ty za nonsensy 

opowiadasz? Dlaczego twierdzisz, że Swami rozmawia z tobą i że robisz to i 

tamto dla Niego? Marnujesz tylko czas! Nie oszukuj więcej ludzi”. Źle się 

wtedy poczułem. Nie wiem, skąd ta podpowiedź przyszła, ale odpowiedzia-

łem: „Widzisz bracie, w ciągu ostatniego roku niektórzy z moich przyjaciół 
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ożenili się i ich zdjęcia widnieją wszędzie na Facebooku. Niektórzy z moich 

przyjaciół mają dzieci i świętują to na Facebooku. Niektórzy z moich 

przyjaciół dostali awanse i celebrują to w mediach społecznościowych. Ja 

jednak robię to, co robię. Nie wiem, czy Swami mówi do mnie, czy ja mówię 

do Swamiego, ale jestem dumny, że spędziłem miniony rok nie na zyskanie 

awansu albo zdobycie żony lub założenie rodziny, ale na pomocy w 

zbudowaniu szpitala, w którym uratowano przed śmiercią 500 dzieci. Takie 

jest moje osiągnięcie. Ponadto zostały otwarte dwie szkoły, do których 

przyjęto kilkuset uczniów. Oni nie będą już dalej włóczyć się po ulicach; nie 

będą żebrakami. Nie będą ciężarem dla społeczeństwa – staną na swoich 

nogach, a nawet będą pomagać innym. Takie jest moje osiągnięcie z tego 

roku. Jeśli myślisz, że wszystko to jest nic nie warte, że jest głupotą i 

oszustwem, niech tak zostanie – nie dbam o to”. Tak mu powiedziałem przez 

telefon. Jest to moje osiągnięcie, moje bohaterstwo. Jestem szczęśliwy, 

jestem z tego dumny. Dzisiaj mogę uderzyć się w piersi i powiedzieć: 

„Ostatnie pięć lat spędziłem bardzo celowo”. W ciągu tych pięciu lat moi 

koledzy zrobili postępy od auta Suzuki Maruti do Mercedesa, od mieszkania 

dwupokojowego do willi, od rodziny dwuosobowej do czteroosobowej. Być 

może odwiedzili kilka miejsc na świecie i może mają na swym koncie kilka 

zdobyczy. Jest to ich osiągnięcie – tylko tym mogą się pochwalić. Ale mnie 

ich żal. Jakaż to strata pięciu lat! Mogli przecież pomóc lub uratować gdzieś 

kilkoro dzieci, gdyby tylko zechcieli. 

Jestem bardzo zadowolony i gdy ktoś pyta: „Co osiągnąłeś?”, dumnie 

opowiadam przyjaciołom o wszystkim, co zrobiliśmy i robimy. Oczywiście, 

oni już ze mną nie rozmawiają – i dobrze! Gdyby rozmawiali, gdyby kiedyś 

zadzwonili, odpowiedziałbym im następująco: „Jestem bohaterem, ponieważ 

postawiłem Boga ponad wszystko inne i to pomogło mi tak wiele osiągnąć”. 

Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego! 

Chcę więc, aby każdy z moich braci był dumny tak jak ja. Na koniec 

swojego życia powinni móc spojrzeć wstecz i powiedzieć: „Warto było 

przeżyć to życie. Było to życie, w którym każda chwila była delektowaniem 

się i była spędzana w najbardziej celowy sposób”. 

Kończy się nasz czas, więc pytania odłożymy na następny raz. Za 

pozwoleniem Swamiego będziemy mogli spotykać się i omawiać te duchowe 

tematy przynajmniej raz na miesiąc. 

Dziękuję bardzo za tę sposobność. 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 KSIĄŻEK 
 

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

bhagawanspeaks@gmail.com 
 

 
 

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

