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Wystąpienie Nr 6 

Muddenahalli – 8 stycznia 2018 

 
Kierujemy wspólne modlitwy do Bhagawana; składam wyrazy sza-

cunku wszystkim seniorom tutaj zebranym i wyrazy miłości młodszym. 

Jest to znów dla mnie przywilej i cenna okazja spotkania się z wielbi-

cielami, pracownikami oraz członkami aśramu i podzielenia się kilkoma 

przemyśleniami. 

Zacznę od tego, co powiedział Swami Wiwekananda, a co znalazłem w 

książce będącej kompilacją jego wykładów autorstwa jednego z jego 

uczniów. Powiedział on: „Jeśli przeze mnie stało się cokolwiek dobrego, jest 

to dzięki mojemu mistrzowi, Śri Ramakrisznie Paramahansie. A jeśli zdarzył 

się jakiś błąd, było to przeze mnie”. Tak pięknie, skromnie i szczerze to ujął. 

Cóż, nie mogę z ręką na sercu powiedzieć, że za każdym razem udawa-

ło mi się być tym, kim Swami chciał, żebym był. W każdym przypadku, gdy 

coś mi się udawało i cokolwiek dobrego z tego wynikło, co pomogło 

komukolwiek na tym świecie, było to wyłącznie dzięki Niemu. A w każdym 

przypadku, kiedy nie zdołałem zrobić tego, co miałem zrobić, była to moja 

wina wynikająca z moich niedostatków. 

Miło jest być chwalonym z powodu kroczenia w cieniu Boga. Dla 

innych jest rzeczą naturalną chwalić was za to. Ale, jak Swami często mówi: 

„Jesteście sędziami dla siebie, jesteście własnymi świadkami i macie własne 

standardy”. Gdy więc patrzę w głąb siebie, widzę, czym jestem. Widzę 

zdecydowanie, że druga część stwierdzenia Swamiego Wiwekanandy jest 

bardziej praktyczna, lepiej pasuje do mojej sytuacji niż pierwsza. Oczywiście 

ta pierwsza część też jest istotna i wszyscy o tym wiedzą, ale jednocześnie 

było wiele walki i zmagania się oraz szczerych wysiłków w kierunku 

sprostania Jego oczekiwaniom. To właśnie próbowałem zrobić i na pewno 

przeszedłem długą drogę, ale to nie znaczy, że na tym ta podróż się kończy. 

Jak mówi Robert Frost: „Mam obietnice do spełnienia i mile do przejścia, 

zanim spokojnie zasnę”. Ja nie mogę spać, gdyż mam jeszcze przed sobą 

długą drogę. Tak samo jest w przypadku wielu z nas. 

Tak więc jestem tutaj nie po to, by wygłaszać do innych jednokierun-

kowe kazanie z wyniosłego piedestału bycia kimś, gdyż wiem, że 

czymkolwiek jestem lub mógłbym być, wszystko jest tylko dzięki Niemu. W 

ogóle nie ma kwestii prawienia kazań w tej materii, gdyż wszyscy jesteśmy 

współpodróżnikami, współpasażerami na tej samej ścieżce, wzajemnie 
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dzielącymi się swoimi doświadczeniami. Niektórzy z was mogą być kilka 

kroków przede mną, niektórzy mogą iść równo ze mną, a niektórzy – 

dochodzić do mnie. Jesteśmy na tej samej drodze w różnym czasie. Wszyscy 

mamy niewątpliwie coś, czego powinniśmy się jeszcze nauczyć, coś, czego 

możemy nauczyć innych – możemy sobie wzajemnie coś dawać i 

otrzymywać. I o to nam chodzi, gdy spotykamy się na tej Tattwa Sameekshy 

(Poszukiwaniu prawdy). 

Tym, którzy są nieco za mną, mogę opowiedzieć o niektórych swoich 

doświadczeniach. Od tych, którzy są przede mną, takich jak mistrzowie, 

mogę czegoś się nauczyć z ich doświadczeń. Mistrzowie zawsze byli przed 

resztą ludzkości i ze współczucia od czasu do czasu zatrzymywali się, aby 

pozwolić innym im dorównać, aby udzielić im wskazówek o czekającej ich 

drodze. Jak mówił Śirdi Baba: „Guru jest jak przewodnik, który prowadzi 

innych po ścieżce, którą sam kilka razy przeszedł”. Przewodnik oczywiście 

może powiedzieć, gdzie są wyboje, gdzie są dzikie zwierzęta, czego należy 

unikać i w którą stronę pójść, aby podróż była wygodna, bezpieczna i 

szczęśliwa. Dokładnie po to tu jesteśmy – aby wzajemnie dzielić się 

doświadczeniami. Wszystkim, co wiecie, musicie dzielić się z innymi; 

wszystkim, co ja wiem, muszę podzielić się z wami. Taki jest cały cel Tattwa 

Sameekshy. 

Większość z was zna wielkie sukcesy w historii tej misji. Dzisiaj będę 

mówił o kilku małych niepowodzeniach. Może to dać wam dobry wgląd w 

to, co dzieje się za kulisami. Gdy po wielu próbach na scenie grana jest 

sztuka, pierwsza widownia, która nie zna scenariusza i nie wie, co ma być 

przedstawiane na scenie, może chwalić całe przedstawienie, nawet wtedy, 

gdy wystąpią błędy. Jednak znajdujący się za kulisami wiedzą to i mogą 

powiedzieć: „Ach! Ten aktor powiedział coś innego, niż powinien. Tamten 

zrobił to, zamiast czegoś innego”. Ludzie, którzy pracują z reżyserem i inni 

aktorzy niewątpliwie wiedzą, kiedy dialogi przebiegały właściwie, a ile razy 

pominięto wiersz lub dwa, wprawiając wszystkich w zakłopotanie! Gdy 

pominiecie wiersz w dialogu, druga osoba nie wie, od czego zacząć i 

powstaje zamęt. 

Były więc podobne przypadki odnoszące się do drugiej części mojego 

wyznania, albo drugiej części owego szczerego wyznania Swamiego Wiwe-

kanandy, że „Jeśli cokolwiek poszło źle, był to skutek moich niedostatków”. 

To samo dotyczy naszego udziału w tej misji. Jeśli zdarzało się coś dobrego 

przez wszystkie te lata w towarzystwie Swamiego i wszystkich dobrych 

ludzi, było to dzięki Niemu i Jego łasce. Gdy zawodziliśmy, gdy nie 

odnosiliśmy sukcesu, gdy nie wypełnialiśmy zadania, niewątpliwie była to 

nasza wina. 
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Jestem wielbicielem podążającym ścieżką – nie jestem jeszcze tam, 

gdzie powinienem być. Chcę podać kilka przykładów, opowiedzieć o kilku 

doświadczeniach, które pozwolą większości z was uznać, że chociaż jesteś-

my tacy, jacy dzisiaj jesteśmy, istnieje dla nas nadzieja – nie jest to koniec. 

Swami nie opuści nas, nie odrzuci, mówiąc: „Nie nadajesz się!”. Mimo 

naszych słabości, mimo naszych szaleństw On zatrzyma się i ze współczucia 

wyciągnie nas z miejsca, gdzie się znaleźliśmy. Taki jest nasz współczujący 

Pan. 

Prawdę mówiąc, nie mam ułożonego wystąpienia – w istocie nie wiem, 

o czym będę mówił. Każdorazowo gdy usiądę i pomyślę, że będę mówił na 

określony temat, dzieje się całkiem co innego. Gdy podchodzę do mikrofonu, 

z moich ust wychodzi coś innego i w głębi duszy wiem, że nad niczym nie 

panuję. Swami ciągle mówi: „Pamiętaj, że z własnej woli nie możesz nawet 

oddychać, nie możesz sprawić, że serce bije, nie możesz spowodować 

trawienia pożywienia, krążenia krwi czy funkcjonowania układu nerwowego. 

Jak więc możesz oczekiwać, że będziesz panował nad swoim życiem i swoim 

przeznaczeniem? Zdecydowanie nie jest to w twoich rękach”. Coś podobnego 

dotyczy też tego wystąpienia. 

Właśnie tutaj, w Premdeep, które stanowiło ważny etap na drodze do 

obecnej pracy Swamiego, Swami bardzo powoli i starannie prowadził mnie 

od stanu, w jakim byłem, do obecnego. Doprowadził mnie do tego, co teraz 

robię i był to stopniowy proces wymagający wielkiej cierpliwości z Jego 

strony – większej niż z mojej. 

Mieszkałem w małym domu w Bangalore. Swami codziennie pojawiał 

się i rozmawiał ze mną o sprawach bardzo osobistych. Nazywam to 

„miodowym okresem”, gdyż wtedy On po prostu ucinał pogawędki o miłych 

rzeczach, o innych światach; sprawiał, że pojawiali się bogowie, a On pytał: 

„Popatrz na tego Boga, jak ci się podoba?”, a ja opisywałem to, co widziałem. 

Niezadowolony z mojego opisu, mówił: „Nie, nie, pominąłeś ten aspekt, 

pominąłeś ten szczegół. Popatrz na kolczyki w uszach” i tym podobne 

rzeczy. Było to bardzo urocze, budujące i ekscytujące! Każdego dnia rano z 

niecierpliwością wyczekiwałem na pójście do pokoju Swamiego, na 

rozpoczęcie nowego show. On otwierał przede mną cały nowy świat. 

Rozsuwał kurtynę przed nowym wymiarem i pozwalał mi przeżywać i 

widzieć rzeczy, których inaczej nie mógłbym doświadczyć. 

Tak działo się przez pierwsze dwa i pół miesiąca. Bardzo mi się to podo-

bało i myślałem, że tak będzie wyglądało moje życie. Każdego dnia między 

godziną 10 a 12 mogłem przychodzić i przebywać ze Swamim, oglądając 

wszystkie te magiczne rzeczy, a potem odchodziłem i robiłem to, co miałem do 

zrobienia. Był to bardzo przyjemny układ – tak myślałem. Ale wkrótce wszystko 

zaczęło się zmieniać. Obdarzywszy mnie tego rodzaju rzadkimi doświadczenia-
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mi, po których uwierzyłem, że wszystko to nie jest tylko imaginacją czy 

halucynacjami, lecz jest rzeczywiste, On przeszedł do następnego etapu. 

Z czasem przywykłem do Jego obecności – a przyzwyczaić się do 

obecności Swamiego jest bardzo trudno. Myślimy, że moglibyśmy z Nim 

przebywać przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, ale wierzcie mi, nie 

jest to łatwe. Aby z Nim być, musicie utrzymywać wysoki poziom 

mentalnego skupienia i wewnętrznej czystości. W przeciwnym wypadku 

Jego obecność będzie przytłaczająca. Jest to jak jedzenie słodyczy. Zjadając 

kawałek, możecie czerpać przyjemność, ale jeśli macie zjeść cały kilogram 

za jednym posiedzeniem, czujecie pewien przesyt. Dlatego zaczynałem 

odczuwać obezwładnienie stałą obecnością Swamiego, ale On mnie do tego 

przyzwyczaił. Stopniowo dopasowywał mnie do tej częstotliwości, tej 

wibracji, tej długości fali, na której On istnieje. Wspiąłem się więc kilka 

stopni, tak jak On chciał, i wtedy zaczęła się następna faza. 

W tej nowej fazie On polecał mi: „Zadzwoń do tej osoby; chcę z nią 

porozmawiać”. 

Z drżeniem sugerowałem: „Jeśli go wezwę, on pomyśli, że oszalałem, 

że postradałem zmysły. (Było to po śmierci Swamiego.) Dlaczego miałby 

mnie posłuchać?”. 

Ale Swami nalegał: „Nie. Wezwij go”. 

Oczywiście miałem po prostu wykonywać Jego polecenia – nie miałem 

się sprzeczać. Brałem więc telefon i dzwoniłem. I wielokrotnie obrywałem 

od ludzi solidne manto, którego gorycz musiałem przełykać bez szemrania. 

Kiedykolwiek skarżyłem się Swamiemu na te niefortunne przypadki, On po 

prostu mówił: „Ach! Ciągle masz ego, ciągle masz ego!”. 

Zwykł mi tak dokuczać, a ja naprawdę złościłem się na Niego za to, że 

każe mi robić rzeczy, które mnie dołują, które sprawiają mi tyle przykrości. 

Ale On po prostu śmiał się, mówiąc: „Ciągle masz ego!”. 

„Oczywiście, że mam ego” – mówiłem, ale On na to się nie zgadzał. 

Nalegał: „Nie, musisz to zmienić”. 

Gdy w końcu uporałem się z ego, On przeszedł do następnego kroku. 

Były to wszystko prywatne rozmowy. Chciał, żebym spotykał się z 

kilkoma ludźmi tu i tam, rozmawiał z nimi i przekazywał im pewne 

przesłania. Wielu z was siedzących tutaj należy do tych ludzi, którzy bardzo 

wcześnie otrzymali takie przesłania. Niektóre z tych przesłań były dla nich 

wtedy bardzo ważne. Dla wielu były to wiadomości sprowadzające się do 

decyzji o życiu lub śmierci. Takie wiadomości bez wątpienia pomogły 

ludziom. Tą działalnością zajmowałem się jakiś czas. Bywało miło, gdy 
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otrzymywałem mail lub wiadomość z podziękowaniem od kogoś, np.: „Ta 

wiadomość okazała się bardzo ważna. Byłem w bardzo trudnej sytuacji i 

gdybym jej nie otrzymał, prawdopodobnie w moim życiu zdarzyłoby się coś 

bardzo nieszczęsnego”. Napełniało mnie to radością i pochlebiałem sobie za 

wykonanie dobrej roboty. 

Ale spotykały mnie też reakcje pełne gniewu, takie jak: „Wszystko, co 

mówisz jest fałszem. Nie zabieraj mi czasu. Nie bredź”. 

Pytałem wtedy Swamiego: „Dlaczego opowiadasz mi nieprawdziwe 

rzeczy?”. 

On odpowiadał: „Jakie ma to dla ciebie znaczenie? Jesteś jedynie 

listonoszem. Masz tylko dostarczyć list. To, co jest w liście i do kogo jest 

adresowany, jest moją i adresata sprawą”. 

Swami wielokrotnie mówił o rzeczach, które przypuszczalnie były 

niewłaściwe. Kiedy indziej dana osoba prawdopodobnie nie zrozumiała 

kontekstu przesłania. Czasem sam Swami mówił o rzeczach, które mogły nie 

odnosić się do tamtego czasu, ale jakiegoś przyszłego. Później ta osoba 

mogła stwierdzić prawdziwość informacji, ale w czasie przekazywania 

wiadomość wydawała się nie na miejscu, więc otrzymywałem baty! 

Często żaliłem się: „Dlaczego mi to wszystko robisz? Każesz mi 

dzwonić do tych ludzi, oni nie chcą słuchać, a potem wysyłasz im 

wiadomość, która dla nich nie ma żadnego sensu. Często mówią: ‘Nic tu nie 

pasuje – marnujesz nasz czas. Nie dzwoń więcej!’”. 

On tylko się śmiał, gdyż to wszystko było częścią procesu szkolenia. 

Musiałem po prostu nauczyć się tego, co mówił, bez liczenia na jakiekolwiek 

efekty. Zatem, jeśli On nazwałby ptaka wroną, trzeba było nazywać go 

wroną; gdyby nazwał go gołębiem, trzeba było nazywać go gołębiem; gdyby 

nazwał go pawiem, trzeba było zgodzić się, że rzeczywiście jest to paw. 

Chciał, żebym właśnie takim się stał – miałem tylko wykonywać Jego 

polecenia. Nie chciał, żebym używał rozumu, którego miałem wtedy za dużo. 

Chciałem wszystko analizować, zanim coś zrobiłem – typowo tak wszystkich 

nas wychowano, tj. robić wszystko po starannym rozważeniu konsekwencji. 

Potem była kolejna faza. Swami powiedział: „Teraz będziemy mieli 

dyskursy w Kodaikanal, gdzie przeprowadzimy dziesięciodniową sesję”. 

Żywo pamiętam, jak przygotowywaliśmy się do tego pierwszego kursu w 

maju 2014 r. Wezwał mnie do swojego pokoju w moim domu i powiedział: 

„Zachowaj czysty i spokojny umysł; misja przyśpieszy”. I rzeczywiście 

przyśpieszyła! W ten sposób awansowaliśmy do następnego etapu. Kilka dni 

później w Anandam, w ramach odprawy dla uczestników niecierpliwie 

czekających na wyjazd do Kodaikanal, Swami po raz pierwszy kazał mi 

przemawiać do dużej grupy ludzi. Ten dzień na zawsze zapisał się w mojej 
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pamięci. Gdy wstałem, z emocji pociłem się tak mocno, że miałem mokrą 

koszulę: „Jak mam to robić?”. Wszystko było zupełnie nowe! Dotąd zabierał 

mnie z mojego domu do domów różnych ludzi, a potem z powrotem do 

Anandam, gdzie odbywały się audiencje, ale tylko dla kilku wybranych osób, 

z których większość znałem i miałem z nimi jakieś relacje. Były to więc 

prywatne sesje za zamkniętymi drzwiami; to było łatwe. Ale teraz miałem 

wpatrzonych w siebie 150 par obcych oczu, badających, podejrzewających i 

przeszywających mnie – musiałem znieść wszystkie te piorunujące 

spojrzenia! Wytrzymałem jakoś to pierwsze zgromadzenie, potem owe 

dziesięć dni w Kodaikanal było już bułką z masłem. 

Odtąd Swami przeniósł pracę do Premdeep. Któregoś dnia rano po-

wiedział mi, że w Premdeep będziemy mieli regularne darśany, a ja 

zastanawiałem się, jak one mają wyglądać. Widząc moją nerwowość w 

związku z kolejną zmianą, On powiedział: „Będziemy mieli darśany w każdy 

czwartek i niedzielę”. 

Ponieważ nie bardzo wiedziałem, jak te darśany mają wyglądać, 

spytałem, co to znaczy dla mnie. 

On chłodno odrzekł: „Ty po prostu musisz chodzić za mną – to 

wszystko. Nic nie musisz robić”. 

Ja niemal zaprotestowałem: „Chodzić za Tobą jest niczym? Jest to jak 

najbardziej coś! Dlaczego miałbym chodzić za niewidzialną istotą? Co  to 

będzie za darśan? Nikt nie będzie Cię widział – będą patrzeć tylko na mnie i 

myśleć: ‘Co on robi? Czy on oszalał?’. I co powiem ludziom? Co mam mówić 

ludziom, jeśli zaczną zadawać mi pytania, będą dawać listy lub coś mówić? 

Jak mam reagować?”. Nie miałem pojęcia, jak mam sobie z tym poradzić. 

„Po prostu będziesz szedł za mną. Wszystko się ułoży” – stwierdził 

spokojnie. 

Pamiętam ten pierwszy darśan w Premdeep. Byliśmy na górze w 

pokoju interview, a gdy audiencje skończyły się, pomyślałem: „O nie! Jak 

tego uniknąć? Czy nie moglibyśmy zrobić tego innego dnia?”. Ale On był 

niewzruszony; wszyscy już siedzieli i śpiewano bhadźany. Wielu ludzi 

oczekiwało czegoś magicznego, takiego jak światło emanujące z mojego 

ciała lub jakiegoś spektakularnego wydarzenia. Po tym pierwszym darśanie 

ludzie oczekiwali bardzo wiele! Nie wiem, jak udało mi się przetrwać tę 

gehennę. Pamiętam, że na pierwszej lub drugiej takiej darśanowej sesji 

zszedłem na dół i usiadłem za krzesłem Swamiego. Swami siedział i mówił 

do mnie, a ja w pewnej chwili zobaczyłem dużą grupę ludzi, którzy wstali i 

wychodzili, kręcąc głowami w niedowierzaniu. Poruszyło mnie to do głębi. 

Na pewno myśleli: „Co za bezsens!”. Być może oczekiwali wstąpienia do sali 

świetlnego ciała, kuli światła, która siedziałaby na krześle, a oni mogliby ją 



8 
 

widzieć. Nic takiego nie nastąpiło, więc ci ludzie wstali i wyszli z Premdeep! 

Wprawiło mnie to w wielkie zakłopotanie, gdyż przyjmowałem to wszystko 

bardzo osobiście. Nie miałoby to znaczenia, gdybym uznał, że Swami kazał 

mi to robić. Ale ego ciągle dawało o sobie znać. W każdym razie poczułem 

się do głębi urażony. 

Niemniej darśan rozpoczął się i musiałem kilkakrotnie przechodzić po 

całej sali, zanim On zakończył sesję. Zawsze gdy kończyła się taka sesja, 

czułem wielką ulgę. Popatrzcie na to z mojego punktu widzenia. W każdej 

chwili, gdy chodzę na darśanie, nie mam pojęcia, kto rzuci mi jakie pytanie, i 

nie wiem też, jak na nie odpowiedzieć. Ktoś może zapytać o coś osobistego, 

a ja nie wiem, czy dobrze usłyszałem i czy to, co powiem, ma jakiś dla niego 

sens. Cały czas jestem w niepewności! Zwykle chodzę ostrożnie, cały czas 

myśląc: „O mój Boże, Swami, nie idź w to miejsce, gdyż ta kobieta zaczepi 

mnie i zapyta o to, bo Ty jej nie odpowiedziałeś!”. Byłem bardzo 

podejrzliwy, szczególnie w stosunku do pewnych konkretnych wielbicieli. 

Ale wiecie, On w ogóle nie przejmował się tym, co ja myślę! Po prostu 

stawiał mnie w coraz trudniejszych sytuacjach. Często myślałem: „O nie! 

Właśnie tego chciałem uniknąć, a On akurat tam poszedł i zrobił to”. Było to 

bardzo przygnębiające, ale On ciągle to robił, aż nie pozbyłem się tej swojej 

postawy „myślenia”. 

To moje myślenie stanowiło dla Swamiego przeszkodę. Nie można do 

jednej pochwy włożyć dwóch mieczy. Tylko jeden z nas mógł myśleć; myśli 

dwóch ludzi zakłócały się wzajemnie. Któregoś dnia jedne myśli zanikły i 

zostały te drugie. Stopniowo stało się to dla mnie naturalne. Śpiewak, który 

jedną piosenkę zaśpiewa sto razy, staje się naprawdę w tym dobry – nie gubi 

nut ani rytmu. Tak samo było w moim przypadku – robiąc to wielokrotnie, 

przyzwyczaił mnie. Stało się to normalne, było czymś naturalnym. W końcu 

wszystko szło gładko.  

Przypominam sobie 90 Urodziny Bhagawana. Panowało powszechne 

podekscytowanie. Swami już miał za sobą kilka zagranicznych podróży i 

zaprosił wszystkich tych wielbicieli z odwiedzanych krajów. Miało też odbyć 

się Światowe Spotkanie Młodzieży, więc do aśramu zjechała cała masa 

wielbicieli. Była to szczególna rocznica, gdyż numerycznie 90 to 9 + 0 czyli 

ważna boska liczba 9, więc ludzie różnorako to interpretowali – wszyscy 

mieli nadzieję, że stanie się coś nadzwyczajnego. Kilka miesięcy wcześniej 

Swami powiedział mi: „Widzisz, dopiero odliczyłem 3, 2, 1 – dla tej misji 

nie powiedziałem jeszcze ‘Start’”. Sugerował tym, że po 90 Urodzinach misja 

nabierze prędkości. 

Myślałem: „Mój Boże! Kazał mi już robić wszystko, co się dało. Co 

jeszcze każe mi robić?”. Bardzo mnie to niepokoiło. Ale 90 Urodziny 

nadeszły i gdy wszedłem do sali Premamrutham, doznałem głębokiego 
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przeżycia. Wcześniej straciłem znacznie na ego i poczuciu indywidualności, 

więc gdy wchodziłem, myślałem, że będzie tak jak na zwykłym darśanie, 

jakie odbywały się dotąd. Sala była dopiero co otwarta i jeszcze nie była w 

pełni wykończona. Kiedy Swami wszedł, nie wiem, co się stało – w 

powietrzu było tak dużo energii, wszędzie były tak potężne wibracje, że 

straciłem panowanie nad sobą. Uległem wzruszeniu i łzy zaczęły płynąć mi 

po policzkach. Nie mogłem nad tym zapanować i szlochałem wprost na 

oczach zebranej publiczności. 

Przez chwilę wprawiło mnie to w zakłopotanie, gdyż nigdy wcześniej 

nie zdarzyło mi się nic podobnego. Pomyślałem: „Dlaczego to robię?”. Ale 

potem powoli wszystkie takie myśli rozpłynęły się we łzach. Było tak wiele 

miłości! Jakże płakałaby matka na widok jej dziecka, którego nie widziała 

przez jakiś czas. Tak samo intensywne było to uczucie miłości. Łzy są 

spontanicznym wyrazem głębokiej, intensywnej miłości. Łzy są pełne wyrazu. 

Właśnie w ten sposób On przeze mnie wyrażał siebie. Nie mógł rozmawiać z 

tysiącami wielbicieli, którzy tam siedzieli; nie mógł do nikogo powiedzieć 

słowa. Nie mógł zwrócić się do każdego z osobna. Przyprawiając mnie o płacz 

w obecności tej wielkiej miłości dla każdego z tam obecnych, dzięki temu 

zewnętrznemu emocjonalnemu wyrazowi On sprawił, że te tysiące ludzi 

rozumiało, jak głęboką miłość żywił do każdego z nich. Każdy poczuł osobistą 

bliskość z Nim. Do tego mnie wykorzystał. Była to kolejna „nowość” w Jego 

rozwijającej się misji. Później stało się to u Niego zwyczajem. 

Być może mógłbym płakać także w Premdeep i sprawić, że każdy 

czułby jedność ze Swamim lub byłby szczęśliwy, ale powstrzymywała mnie 

moja samoświadomość, poczucie własnej indywidualności. Pewnego dnia 

pan Narasimha Murthy dostrzegł moje zażenowanie tym, co robię, i 

powiedział: „Madhusudan, myślę, że powinieneś wyzbyć się swojego 

wstydu. Po prostu BĄDŹ”. Dał mi tę cenną radę. „Nie powstrzymuj się; po 

prostu mów wszystko, co Swami mówi. Nie redaguj, nie modyfikuj – mów 

tak, jak słyszysz. Obojętnie, czy ucieszy to, czy zmartwi daną osobę, po 

prostu powiedz to, co On mówi”. To mi trochę pomogło. Dlatego 

zachowałem się bardzo szczerze także wobec pana Narasimha Murthy’ego. 

Kiedyś, gdy Swami był z niego niezadowolony i wygarnął mu, co myśli, ja 

po prostu powtórzyłem tak, jak było to powiedziane! (śmiech) On jednak 

przyjął to we właściwym duchu, gdyż wiedział, że to nie Madhusudan miesza 

go z błotem. Widziałem pokorę, gdy przyjmował tę reprymendę z 

opanowaniem i pewną elegancją. Swami czasem podnosi głos i mówi pewne 

rzeczy, aby do kogoś coś dotarło. Ale w istocie On nigdy się nie złości. 

Jednak kiedyś mój upór wziął górę. Czasem Swami wzywa wielbicieli 

i udziela im porad: „Rób to, nie rób tego” itp. Większość wielbicieli, 

powiedziałbym, że jakieś 90% z nich, stosuje się do Jego zaleceń. Ale jest te 
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10% tych, którzy interpretują je na swój sposób, przekręcają, zmieniają, żeby 

było tak, jak im pasuje, a potem wracają do Swamiego i mówią: „Swami, czy 

o to Ci chodziło?”. On odpowiada: „Nie, nie to miałem na myśli – mówiłem 

to; zrób to w ten sposób!”. Jest to kłopotliwe, gdy On każe im porzucić coś 

lub zaprzestać, a oni nie chcą tego zrobić. Bywa więc dużo dyskutowania i 

od takich interview dostaję bólu głowy. Myślę w takich sytuacjach: „Mój 

Boże! Ile razy Swami ma mówić temu człowiekowi? On ciągle argumentuje 

po staremu!”. 

Zdarzyło się więc tak, że przyjechała grupa takich niepoprawnych 

ludzi. Gdy się o tym dowiedziałem, jęknąłem: „Nie, znów oni! Nie będę z 

nimi więcej siedział. Przechodziłem przez to wiele razy, ale oni w ogóle nie 

słuchają. Dalej robią to, co im się podoba, a gdy narobią bałaganu, 

przychodzą i mówią: ‘Swami, próbowaliśmy zastosować to, co powiedziałeś, 

ale nic z tego nie wyszło’”. W sercu wiedziałem, że oni nie zastosowali się do 

rad, ale Swami gotów był cierpliwie siedzieć z nimi, spędzić z nimi godzinę, 

ponownie wszystko wyjaśniając od początku, a to mnie tylko pozbawi 

energii. 

Była to absolutna strata czasu – boskiego czasu – więc któregoś dnia 

wyczerpała się moja cierpliwość. Gdy otrzymałem wiadomość, że oni 

przyjechali, powiedziałem do Swamiego: „Proszę, nie wzywaj ich. Nie mogę 

więcej przez to przechodzić. Dość tego!”. Swami nic nie powiedział wprost, 

ale pokazał mi, co jest właściwe. Wspominałem o tej sprawie też wcześniej, 

gdy Swami podniósł stopy i pokazał na ich podeszwach znaki Pana Wisznu – 

śankhę (konchę) i ćakrę (dysk) – aby potem opowiedzieć historię dwóch 

służących Pana Wisznu, którzy utracili Jego bliskość na trzy demoniczne 

inkarnacje, gdyż próbowali powstrzymać mędrca-wielbiciela przed 

spotkaniem z jego Panem. 

Tego dnia, kiedy zacięty i oporny siedziałem u Jego stóp, Swami 

spojrzał na mnie, po czym podniósł nogę, aby pokazać mi spód swojej stopy. 

Ja siedziałem na podłodze, a On na krześle. Możecie sobie wyobrazić tę 

sytuację – gdy podniósł nogę, Jego stopa znalazła się wprost przed moją 

twarzą. Wtedy zapytał: „Co widzisz?”. 

Zobaczyłem śankhę. Śankha to koncha, symbol Wisznu. Odpowiedzia-

łem: „Swami, jest tu śankha”. Było to coś jakby obrys śankhy wykonany 

czerwoną linią na podeszwie Jego stopy. 

Opuścił swoją prawą nogę i podniósł lewą, ustawiając ją wprost przed 

moją twarzą, i spytał: „Co to jest? Co tam widzisz?”. 

Odpowiedziałem: „Jest to ćakra”. 

„Tak, tak. Co ona oznacza?” – spytał? 
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Powiedziałem: „Swami, są to Wisznupadam, są to stopy Pana Wisznu, 

gdyż on na stopach nosi te symbole, śankhę i ćakrę”. Możecie to zobaczyć na 

większości paduk (sandałów), które w hinduskiej tradycji reprezentują stopy 

Pana Wisznu. 

Wtedy Swami popatrzył na mnie i rzekł: „Tak, są to Wisznupadam, 

stopy Pana Wisznu. Czy wiesz kim byli Dźaja i Widźaja?”. 

Ja odrzekłem: „Tak, Swami, byli to strażnicy Mahawisznu”. 

„A wiesz, co się z nimi stało?” – pytał dalej. 

„Tak, wiem – odpowiedziałem – zostali wyrzuceni z nieba, z Wajkun-

thy, ponieważ mędrzec, któremu nie pozwolili spotkać się z Panem Wisznu, 

rzucił na nich klątwę”. 

On zakończył tę rozmowę, mówiąc: „A jest to dokładnie to samo, co ty 

próbujesz zrobić!”. 

Swami wiedział, że słowami nie mógł mi tego wytłumaczyć, gdyż stan 

mojego umysłu nie pozwalał mi Go słuchać. Nie mógł mnie przekonać żadną 

liczbą słów. Uznał, że lepiej mi to zademonstrować, dlatego pokazał mi 

swoje stopy i powiedział, co stało się z Dźają i Widźają, którzy przeszkadzali 

wielbicielowi Pana Wisznu wejść do Wajkunthy. Spadła na nich klątwa 

trzykrotnego urodzenia się jako demony. W ten sposób urodzili się jako 

Rawana i Kumbhakarna, Kansa i Dźarasandha oraz jako Hiranjakaśipu i 

Hiranjaksza. On powiedział: „Ty właśnie robisz to samo. Powstrzymujesz 

moich wielbicieli przed spotkaniem się ze mną. Jeśli będziesz to robił, wiesz, 

jaki czeka cię los”. 

To mną wstrząsnęło. Natychmiast przeprosiłem: „Swami, popełniłem 

błąd. Nie powinienem tego robić”. 

Zrozumiałem, że to Swami chciał się z nimi spotkać. Gdyby powtórzył 

to dziesięciotysięczny raz i gdyby oni po raz dziesięciotysięczny mieli Go nie 

posłuchać, kim byłem, by się sprzeciwiać, jeśli On chciał dalej z nimi 

rozmawiać? Tamto interview ciągnęło się przez następne półtorej godziny, a 

ja jakoś przetrwałem tę przeprawę. Otrzymałem nauczkę. 

Chcę tylko powiedzieć, że także dla mnie bywają trudne rzeczy i były 

chwile, kiedy próbowałem zerwać współpracę z Boskością z powodu mojej 

niedojrzałości i braku zrozumienia. A co On robił? Udzielał mi wskazówek i 

na każdym kroku uczył prostego podążania za Nim i tylko bycia, a nie 

myślenia, a nie uczestniczenia w żaden inny sposób. Miałem po prostu być 

jak pusta rura i pozwalać na swobodny przepływ, bez żadnych przeszkód. 

Wiąże się z tym tematem inne niedawne wydarzenie w misji Swamie-

go, z którego wyciągnąłem inną wielką lekcję. 
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Moja praca składa się z dwóch części. Większość ludzi wie, że gdy 

Swami przychodzi i coś robi lub mówi, ja przekazuję słuchaczom Jego 

słowa. Ale istnieje druga część mojej pracy. Angażuję się też w codzienną 

działalność Trustu, szczególnie w na polu edukacji. Dzieci są mi bardzo 

drogie i widzę, że Swami bardzo dużo daje i robi dla uczniów i studentów. 

Bezustannie dla nich pracuje, dlatego chciałem zobaczyć, jakie są tego 

rezultaty. W ten sposób zacząłem coś w tym zakresie robić. Nie można ciągle 

robić czegoś, co nie przynosi pożądanych rezultatów. 

W jednej z placówek zdarzyło się tak, że uczniowie zaniedbali dyscy-

plinę, co Swami zauważył. Swami najwyraźniej zmartwił się i uznał, że jest 

to dalece niewłaściwe. Na długi czas zdystansował się od tej placówki. 

Odwiedzał wszystkie inne placówki i spotykał się z tamtejszymi ludźmi, 

latając (helikopterem) po całym stanie. Chociaż bywał po sąsiedzku z tą 

placówką, nie chciał odwiedzić tych uczniów – trzymał się od nich z dala. 

Tamte dzieci modliły się o przebaczenie, On ich wysłuchał, ale nie chciał z 

nimi być. 

Ta gra, boska gra, trwała prawie pół roku. Jest to bardzo długi czas dla 

tego rodzaju placówek, które normalnie Swami odwiedza bardzo często. Te 

dzieci nie mogły osobiście obcować ze Swamim, co było bolesne dla nich, a 

także dla Swamiego. Niektórzy ze starszych uczniów poczuli pewne 

zażenowanie, ponieważ cały świat dowiedział się, że to oni są winni – to oni 

urazili Swamiego, robiąc coś, co kazało Swamiemu ich ignorować. 

Tak Swami podchodzi do takich spraw. W czasie swojej nauki prze-

chodziłem tego rodzaju traktowanie wiele razy, przynajmniej dwa razy na 

rok. Co rok, kiedy my uczniowie lub studenci zrobiliśmy coś, co wywołało 

niezadowolenie Swamiego, On nie rozmawiał z nami i wtedy musieliśmy 

bardzo się starać, żeby z powrotem Go odzyskać – płakaliśmy, pisaliśmy 

listy, posyłaliśmy kartki i śpiewaliśmy pieśni. Zwykle po długim okresie 

opierania się ulegał naszym błaganiom i stawał się prawdziwym sobą. Ale w 

tym przypadku to jego unikanie trwało bardzo długo i w końcu ja także się w 

to zaangażowałem. 

Powiedziałem im: „To niewłaściwe z waszej strony. Swami robi dla 

was tak wiele. I nam każe też robić dla was tak wiele. Nie chciałbym, aby te 

wysiłki poszły na marne. Musicie przekazać to dalej; musicie pokazać 

zachodzącą w was transformację. Nie możecie tak postępować”. Gdy 

wgłębiłem się w szczegóły i zacząłem rozmawiać twarzą w twarz z uczniami 

i nauczycielami – nawet zorganizowałem wypełnianie ankiety i otrzymałem 

dużo informacji o tym, co źle zadziałało, co sprawiło, że robili to, czego nie 

powinni robić – straciłem wiele z osobistego spokoju. 



13 
 

Nie mogłem spać przez sześć lub siedem dni, gdyż przez cały tydzień 

wzywaliśmy ludzi grupami, rozmawialiśmy z nimi, a w tym samym czasie 

wykonywałem też swoje obowiązki – darśany, audiencje, podróże i wszystko 

inne. Tak napełniłem głowę analizowaniem tej sprawy, że zdawało się, że w 

każdej chwili wybuchnie. Analizowałem tak dużo, próbując skorygować tego 

gościa czy tamtego, doradzając im, jak mają radzić sobie z tym czy tamtym, 

że pękała mi głowa! 

To oczywiście kłóciło się z moją codzienną pracą ze Swamim. Gdy na 

darśanie zauważałem „winnego”, w głowie pojawiało mi się uprzedzenie do 

niego: „Wiem, co zrobiłeś, mam wszystkie dowody i wszystkie informacje o 

tobie”. Nie potrafiłem być sobą. Gdy asystuję Swamiemu na darśanie i nie 

jestem sobą, ponieważ osądzam i potępiam ludzi, nie przebiega on dobrze. 

Gdy podchodziłem do wszystkich innych grup, było dobrze, ale gdy 

znajdowałem się w pobliże grupy, w której byli ci sprawcy, odzywał się we 

mnie „Madhusudan” – moja indywidualność – zakłócając boskość 

Swamiego. 

Była to więc przeszkoda w pracy Swamiego. Nie w tym rzecz, że 

Swami nie wiedział, co się z nimi dzieje, bo On wie wszystko o każdym – 

zna całą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Niemniej cały czas okazuje 

wielką miłość i wybaczenie. Ja poznałem tylko kilka błędów kilku ludzi, a 

popatrzcie, jak krytyczny się stałem! Nie potrafiłem podejść do nich. 

Myślałem: „Nie, ci ludzie nie zasługują na to, aby mieć Swamiego. Dlaczego 

Swami miałby do nich podchodzić?”. Wszelkie tego rodzaju myśli roiły mi 

się w głowie. Oto jaki potrafi być umysł nawet po tylu latach spędzonych ze 

Swamim. 

Wreszcie Swami postanowił tam pójść. Oświadczył: „Udam się tam w 

ostatnim dniu roku. Pobłogosławię wszystkich tamtejszych uczniów”. 

Domyślam się, że do tego czasu ich skrucha wzrosła na tyle, że serce 

Swamiego zmiękło. Udał się do tej placówki, a ja oczywiście musiałem być 

razem z Nim. Teraz popatrzcie na moją sytuację: miałem głowę pełną krytyki 

każdego nauczyciela i ucznia, wiedząc, gdzie każdy pobłądził lub źle się 

zachował. Wszystko to tkwiło w mojej głowie, a do tego mam bardzo dobrą 

pamięć. Znałem tam każdego i zdecydowanie ich potępiałem, chociaż tylko 

w umyśle: „Ci ludzie wyrządzili tyle zła. Czy oni w ogóle zasługują na 

Swamiego? Swami przychodzi do ich internatu, siedzi tam, rozmawia z nimi; 

czy oni zasługują na taką uwagę ze strony Swamiego? Dlaczego Swami ma 

poświęcać tyle czasu i wysiłku, aby się z nimi spotkać?”. 

Tak moje „ja” osądzało, gdy jednocześnie byłem ze Swamim i moją 

rolą było pozwolić Swamiemu robić to, co chce, i nie przeszkadzać Mu. 

Byłem w rozterce, co jeszcze pogłębiało mój nieszczęsny stan. Weszliśmy do 

środka, do sali, gdzie zebrali się wszyscy uczniowie, a to, co potem nastąpiło, 
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wyglądało na prawdziwy cud. Jeszcze na krok przed wejściem byłem pełen 

krytycyzmu. Po głowie chodziły mi wszystkie te negatywne myśli, ale po 

jednym kroku po wejściu do sali wszystko znikło! Cały ten krytycyzm 

wyparował! W głowie nie zostało nic. Pojawiło się tak wiele pozytywnej 

energii i miłości, że roniłem łzy miłości przy każdym uczniu i pracowniku – 

przy każdej osobie nie mogłem zapanować nad wzruszeniem. Zalała mnie 

potężna fala miłości i rozpływałem się w niej. Doświadczyłem tak wiele 

miłości, że nie panowałem nad sobą, płacząc na oczach wszystkich tych 

ludzi! 

Zrozumiałem, że „To jest serce Swamiego”. Nasz rozum wie tylko, jak 

osądzać i potępiać: „On popełnił błąd. Jaką karę należy mu wymierzyć?”. U 

Swamiego jest tylko jedno rozwiązanie: miłość. On nie wie, jak potępiać 

ludzi, nie wie, jak osądzać, jak karać. Taki jest Swami. Zna tylko jedną rzecz, 

a jest nią miłość. 

Jeśli ta miłość dociera do danej osoby, Swami jest szczęśliwy. Jeśli ona 

jej nie przyjmuje, smuci się. Nie dlatego, że ta osoba nie reaguje, ale po 

prostu dlatego, że musi być nieszczęśliwa, nie mogąc odbierać tej boskiej 

miłości. Tak więc, gdy tam wszedłem, tak wiele boskiej energii, tak wiele 

miłości, tak wiele uczucia wypływało z każdej komórki mojego ciała, że w 

moim sercu pojawiła się tylko następująca modlitwa: „Swami! Niech 

wszystkie te serca napełnią się tą miłością, którą żywisz do każdego. Niech 

każdy z nich stanie się tak czysty i boski, że całe to miejsce przemieni się w 

niebo”. Tylko o tym mogłem myśleć – aby każdy z nich nasycił się, wypełnił 

po brzegi tą boską miłością, jaką Swami dla nich ma. 

Ta modlitwa wypłynęła ze mnie spontanicznie. Znikła cała gorycz, 

wszystkie te negatywne uczucia i surowe oceny i poczułem ulgę. Przez 

siedem nocy rzucałem się i przewracałem w moim łóżku, myśląc o 

wszystkich tych problemach, godzinach spotkań – jedno po drugim, 

wzywaniu i grillowaniu ich, pytaniu i dochodzeniu. W jednej chwili 

spędzonej ze Swamim wszystko wyparowało, pozostawiając za sobą samą 

czystą miłość. Wszędzie było tyle miłości. Swami odwiedził każdy zakątek 

internatu, rozmawiając z uczniami, biorąc rysunki, odpowiadając na prośby, 

zbierając listy i słuchając ich śpiewu. Całkowicie się im oddał, bez żadnych 

hamulców. Oddał im każdą cząstkę siebie i to ich zmieniło. Tego nauczyłem 

się tamtego dnia. Była to dla mnie bardzo ważna lekcja. 

Ponieważ jest to bardzo świeża sprawa, pomyślałem, że podzielę się 

nią z wami. Widziałem tę miłość u bardzo kochanych ludzi, od których także 

ja jej doświadczyłem. Ale było to trudne, gdy miałem zahamowania w 

stosunku do kogoś ze względu na to, że wiedziałem o nim coś złego. Gdy 

dowiecie się czegoś skandalicznego o kimś, włącza się umysł i potem już jest 

trudno swobodnie kochać. We wszystkim, co robicie, jest jakaś cząstka was, 
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którą zatrzymujecie dla siebie. Ale Swami nie jest taki. On po prostu wylał 

potop miłości. Jestem pewien, że nawet gdyby był tam ktoś o najtwardszym 

sercu, musiałby zmięknąć w tej ulewie uczucia. 

Swami kiedyś opowiadał, jak to rząd miał plan oczyszczenia rzeki 

Ganges. Słyszeliście zapewne o Projekcie Czystego Gangesu. Przez ostatnie 

kilka dziesięcioleci zaniedbań nagromadziło się tyle zanieczyszczeń i skażeń, 

że rzeka straciła swoją fizyczną czystość. Chociaż duchowa czystość 

pozostała nienaruszona, to straciliśmy tę fizyczną. Ale mimo że rząd wydał 

setki krorów (dziesiątków milionów), a nawet tysiące krorów rupii, Ganges 

nie stał się czyściejszy. Pewnego dnia w Himalajach nastąpiło olbrzymie 

oberwanie chmury, które doprowadziło do tak potężnej powodzi, że cały 

brud i zanieczyszczenia, wszystko niepożądane zostało zmyte. To, czego nie 

mogły dokonać tysiące krorów rupii i ludzki wysiłek, zrobiła wielka ulewa! 

Oczyściła całą rzekę. Oto potęga boskości. 

Jako ludzie spędziliśmy tysiące godzin na korygowaniu się nawzajem, 

uczeniu się nawzajem i wychowywaniu się nawzajem, ale wszystko to nie 

zadziała, o ile nie włączy się w to boska miłość. Takie jedno uderzenie 

boskiej miłości jest jak uderzenie mistrza. Jest równoważne tysiącom 

naszych ludzkich uderzeń mających naprawić stan rzeczy. Jeśli zdołamy to 

uczynić, czyli zaprzęgnąć do tego miłość, świat ulegnie transformacji. Nie 

ma innej drogi. Zrozumiałem to dopiero teraz. Ponieważ było to najświeższe 

objawienie, bardzo zależało mi na podzieleniu się nim z wami. 

Swami często mówił: „Tylko miłość może transformować”. On nigdy 

nie przebiera w słowach, nigdy nie zmienia swoich stwierdzeń. Tylko miłość 

jest dobrym rozwiązaniem, tylko miłość jest panaceum na wszystkie 

problemy świata. Zawsze mówił: „Prema prema prema (miłość, miłość, 

miłość)”, ale czym jest prema? Jest to miłość bez osądzania, bez kalkulacji, 

bez zahamowań, bez oczekiwań. Tylko taka miłość, najczystsza w swoim 

rodzaju, może naprawić ten świat. I jest to czymś, co moja twarda głowa nie 

mogła pojąć przez niemal sześć lat przebywania blisko Swamiego. 

Nigdy takiej miłości nie doświadczyłem – tylko teoretycznie wiedzia-

łem, że miłość Swamiego jest czysta i właśnie dlatego ludzi przyciąga, jest 

jak magnes. Był to pierwszy raz, gdy udzielił mi takiej lekcji: najpierw ucząc, 

jak nie postępować, a potem – jak postępować. Poznałem obie strony. 

Zrozumiałem, że o ile analizowanie jest w porządku – jeśli jest częścią 

waszej regularnej pracy lub obowiązku – w ostatecznym rozrachunku nie 

mamy zdolności kochania tak jak On i powiadam wam z własnego 

doświadczenia: wszystko to okaże się jednak czynione na próżno. 

Oszukujemy się, myśląc że robimy coś i transformujemy świat. Na koniec, 

będąc jedną nogą w grobie, ku własnemu wielkiemu rozczarowaniu 

zrozumiemy, że bardzo się myliliśmy. 
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To nagłe zrozumienie zmieniło coś wewnątrz mnie, zmieniło coś 

nieodłącznie związanego ze mną, co każe mi myśleć, że ponieważ 

prowadzimy wielką instytucję, słusznie ustanawiamy pewne reguły i 

przepisy, aby utrzymywać ludzi w pewnych granicach, w których powinno 

mieścić się ich postępowanie, ale poza tym te reguły nie działają. Jeśli 

myślicie, że jest to jedyny sposób, w jaki możemy zaradzić obecnej sytuacji, 

i że możemy być dumni, iż wykonaliśmy swoje zadanie w tej instytucji i 

gdzie indziej na świecie pod względem transformacji świata, mogę 

powiedzieć z tym nowo nabytym przeświadczeniem: nie jest to prawda. 

Jedynym podejściem, które na to pozwoli, jest zrozumienie tego, jak kochać 

tak jak On. Jeśli nie dorównamy Mu, gdy nam zabraknie choćby jednego 

procenta miłości, do jakiej On jest zdolny, myślę, że cały wysiłek pójdzie na 

marne. Taki wysiłek może mieć tymczasowy wpływ, ale trwałości nie można 

w ten sposób zagwarantować. Będzie ona zapewniona na zawsze, gdy 

będziemy potrafili kochać tak jak On. 

Tak więc jesteśmy tutaj na tych spotkaniach nazywanych Tattwa 

Sameeksha, by omawiać i próbować zrozumieć, że musimy jakoś nauczyć się 

kochać tak jak On. Jeśli się tego nie nauczymy po wszystkich tych latach 

przebywania przy Swamim, słuchania, rozmawiania i robienia wszystkiego 

innego, to wierzcie mi, będzie to znaczyło, że nie przysłużyliśmy się własnej 

jaźni, nie mówiąc już o świecie, mimo że jesteśmy odbiorcami tylu łask, 

takiej miłości. Nie wykorzystalibyśmy tej szansy nauczenia się kochania tak 

jak On. Takie rozumienie jest dla mnie, jak mówiłem, czymś nowym. 

Możecie zastanawiać się: „Czy podczas obchodów 90 Urodzin nie 

przydarzyło ci się coś podobnego?”. Tak, poszedłem na darśan na 90 Urodzi-

nach, ale z pustą głową. Wtedy było łatwo. Płakałem i darzyłem wszystkich 

miłością i było to łatwe, gdyż nie miałem uprzedzeń. Ale tym razem 

poszedłem tam z własnym usposobieniem i uprzedzeniami, a mimo to Swami 

pokazał mi, jak wyzbyć się ich wszystkich i napełnić serce taką miłością, by 

głowa znikła – zalać tak potężną ulewą, żeby wszystko inne zostało zmyte. 

Chcę jeszcze porozmawiać z tymi uczniami, którzy otrzymali tę miłość i to 

doświadczenie, aby spytać ich, jak oni to odczuli. Ale jestem pewien, że nie 

doświadczyli niczego podobnego przez wszystkie lata pobytu w tym miejscu. 

Myślę tak, gdyż, na szczęście lub niestety, tylko Swami jest zdolny okazać 

taką miłość. Nie wiem, czy wszyscy z nas mogą wkrótce dojść do tego, ale 

jeśli w ogóle chcemy zrobić jakąś przemianę w tym społeczeństwie i w ogóle 

na świecie, nie będzie to możliwe bez zdolności kochania tak jak On. 

Podsumowując, bez takiej miłości, jaką ma Swami, nie możemy nijak 

poruszyć tego świata, nie możemy przemienić żadnego człowieka na tym 

świecie. Właśnie dlatego Kabir powiedział: „Ludzie przez wieki czytali 

święte pisma i napełniali głowy rozmaitą wiedzą, ale mimo to na końcu nie 
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stali się nic mądrzejsi. Ale ktoś, kto zrozumiał to dwusylabowe słowo 

‘miłość’, jest najmądrzejszy ze wszystkich”. To prawda. Teraz to rozumiem. 

Teraz odłożyłem wszystkie moje analityczne zdolności na bok, gdyż 

prowadziły do czystej straty czasu. Jestem przekonany, że swoim 

bezpośrednim podejściem, kierowany rozumem, wywołałem dużo strachu w 

tym kampusie. Wywołałem tylko strach; nie sądzę, abym wywołał jakąś 

miłość. A Swami udał się tam tylko raz, zmył wszystko i obsypał taką 

miłością, że w swoim czasie przyniesie to pożądane skutki. Tego się 

nauczyłem i pomyślałem, że tę Tattwa Sameekshę można wykorzystać do  

przekazania wam tego przesłania. 

Możecie mieć wiele pytań lub rzeczy do wyjaśnienia. Teraz jest czas 

na zadawanie pytań. Proszę pytać. 

 

Pytanie 1: W ubiegłym roku byliśmy świadkami cudownego przeja-

wienia lingamu z twojej fizycznej postaci. Czy mogę zadać pytania na ten 

temat? 

Madhusudan: Tak, proszę. 

Wielbiciel: Przede wszystkim, czy wiedziałeś o tym wcześniej, czy 

Swami powiedział ci, że to się wydarzy? Jak się czułeś podczas tego 

przejawienia lingamu i jak to cię zmieniło? 

Odpowiedź: Miałem wcześniej przeczucie, gdyż Swami dał mi znak. 

W rzeczy samej rok przedtem, w dniu święta Śiwaratri Swami wezwał mnie 

do swojego pokoju w Anandam i nagle zwrócił ku mnie swoją dłoń, w której 

zobaczyłem światło. Powiedział: „Otwórz usta”. Nie wiedziałem, co to jest, 

więc dalej patrzyłem na to światło, a On powtórzył: „Otwórz usta”. 

Otworzyłem buzię, a On wepchnął w nią to światło. Światło przypominało 

złoty lingam. Pisałem o tym też w swojej książce. Włożył więc to w moje 

usta, a ja spytałem, co to ma znaczyć, na co On powiedział: „Gdy nadejdzie 

czas, gdy nadejdzie czas...”. Wtedy nie rozumiałem, ale otrzymałem 

podpowiedź, że coś ma nastąpić. Gdy nadchodziło Śiwaratri, Swami kiedyś 

powiedział mi: „Nie przestrasz się, bądź normalny. Nie martw się”. Zatem 

otrzymałem wskazówkę, że coś miało się wydarzyć, co miało być dla mnie 

nowe. 

Gdy coś nowego ma się zdarzyć, ciągle jeszcze przejmuję się. Bardzo 

niepokoję się tym, jak to przebiegnie. A jak tamto przebiegło, co się 

wydarzyło, nawet nie wiedziałem. Prawdę mówiąc, było to tak naturalne, że 

niczego nie czułem – po prostu wydarzyło się. Poczułem tylko lekkie 

mdłości i zanim mogłem zrozumieć, co się dzieje czy co ma nastąpić, to się 

wydarzyło. Było to bardzo łatwe i naturalne. Właśnie dlatego wcześniej 
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powiedział: „Nie martw się, nie obawiaj się; bądź po prostu normalny”. Tak 

też to się odbyło – tak normalnie, że w ogóle nie miało na mnie wpływu. 

Czy zmieniło mnie jakoś? Nie wiem. Być może gdzieś bardzo głęboko 

na wewnętrznym duchowym poziomie coś mogło się zmienić. Ale na 

zewnątrz w rzeczywistości nie widzę żadnych zmian. Cały czas jestem 

pogrążony w tej energii, w tym uczuciu, którym jest Swami. Bardzo trudno 

rozróżnić między jednym stanem a drugim, gdyż wszystko jest tym samym. 

Jest to jedno ciągłe spektrum rzeczy, że tak powiem. Zatem nie zauważyłem 

nic znaczącego, poza tym, że przez dzień lub dwa byłem nieco przytłoczony 

tym, co się stało. Jest to tak, jak chodzenie podczas darśanu: gdy coś się 

dzieje, nie uświadamia sobie tego, nie mam o tym pojęcia. Nie wiem, co się 

dzieje lub co dalej nastąpi. Dlatego nie podchodzę do tego z żadnym 

niepokojem. Nie przejmuję się, gdyż nie wiem, co się wydarzy; nie panuję 

nad tym. Wszystko dzieje się tak, jak On tego chce. Było to wszystko 

spontaniczne i naturalne. 

 

Pytanie 2: Powiedziałeś, że przez tydzień przeprowadzałeś analizę 

problemu tego kampusu, aby dowiedzieć się, co złego tam się dzieje i jak to 

naprawić. Czy ta analiza była niedobra, czy niedobre było rozpoznanie, 

jakiego dokonałeś? Wszak miłość Swamiego jest miłością do wszystkiego. 

Jest ona naturalna, jest w tobie, jest we wszechświecie, a nawet w myślach. 

Ale ty powiedziałeś, że zasadniczą sprawą była miłość Swamiego. 

Odpowiedź: Tak, moje rozpoznanie było złe, ponieważ myślałem: 

„Jestem sprawcą, naprawię to wszystko. Wiem, jak to robić, a poznawszy, 

jakie ludzie popełnili błędy, co złego robią, podam im rozwiązanie”. Chodzi 

tu o „ja”, „ja”, „ja”, które jest obecne pod wszystkimi tymi działaniami. 

Powiedzmy, że zrobiłbym to samo z wielką miłością w sercu, z pra-

gnieniem, by każdy uczeń stał się boski – z przekonaniem, że każdy uczeń 

powinien poczuć tę czystość i tę miłość – prawdopodobnie głowa by mi nie 

pękała. Dalej robiłbym tę analizę, ale wyszedłbym z niej czysty. Jednak ja 

nie zastosowałem miłości. Wyznaję, robiłem to głównie dlatego, że takie 

miałem rozumienie, jak taka instytucja ma być prowadzona i że nikt nie 

powinien od tego odstępować, powinni z powrotem stanąć w szeregu. Tak to 

pojmowałem, ale to zawiodło. Na szczęście Swami zastopował to wszystko, 

dokonując we mnie przemiany, inaczej nie wiem, ile szkód wyrządziłbym 

tym delikatnym sercom w kilku następnych dniach dalszych takich dyskusji. 

Powiedziałbym, że Swami uratował mnie przede mną samym i tych uczniów 

przede mną, interweniując we właściwym czasie i robiąc właściwą rzecz. 
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Tak więc to „ja” jest tym, co zabija, co niszczy wszystko. Odnosi się to 

do głowy. Tego się nauczyłem i teraz cieszę się z tego. Mam nadzieję, że 

drugi raz tak nie postąpię. 

Pytanie 3: Mówiłeś o tym, jak na pierwszym darśanie szedłeś za 

Subtelnym Ciałem Baby. Obecnie niektórzy ludzie mają wrażenie, że gdy 

chodzisz wszędzie, ty i energia Baby staliście się jednym. Czy tak to 

odczuwasz, a jeśli tak, od kiedy to się dzieje? 

Odpowiedź: Tak, masz rację. Dawniej byłem bardzo świadomy siebie. 

Stale myślałem: „Jestem tu, a Swami jest tam. Chodzę za Swamim”. Cały 

czas pilnie śledziłem, gdzie Swami idzie, kiedy skręca, z kim rozmawia, o co 

pyta itp. Czyli zawsze byłem na dystans ze Swamim. Dlatego też darśan nie 

cieszył mnie. Była wielka presja, a możecie sobie wyobrazić jak wielka. Mój 

Boże! Iluż ludzi! Nie wiedziałem, kto zada pytanie i jakie, w którą stronę On 

pójdzie i co zrobi, a jeśli zdarzyła się obecność jakiegoś dobrego starego 

wielbiciela, byłem jeszcze bardziej nerwowy, myśląc: „Och, na miłość 

boską! Ten gość wie za dużo o Swamim i, pamiętając dawne doświadczenia, 

będzie czegoś oczekiwał, a Swami może po prostu złamać reguły”. Tego 

nigdy nie wiadomo! Ktoś może myśleć, że skoro Swami kiedyś zachowywał 

się w stosunku do niego w określony sposób, to będzie dalej tak postępował, 

ale tu On może całkowicie go zignorować. Ego tej osoby może zostać 

urażone, o co właśnie mogło Swamiemu chodzić. Tak więc zawsze 

chodziłem spięty. 

Po każdym darśanie wracałem z małym bólem głowy i już bałem się 

następnej niedzieli i czwartku, na które to dni wszyscy wielbiciele 

niecierpliwie wyczekiwali. Ten początkowy okres był dla mnie najtrudniej-

szy, gdyż stale dystansowałem się od Swamiego. Stale obawiałem się, że w 

końcu zrobię coś nie tak, jak to robił Swami. A wtedy moje zachowanie 

wywołałoby zakłopotanie wśród wielbicieli. Dlatego bardzo się bałem. 

Powiedziałbym, że 90 Urodziny były przełomem. Wtedy coś się nagle 

przełamało. W jakiś sposób szklana ściana, którą zbudowałem wokół siebie, 

po prostu rozpadła się na kawałki. Od wtedy wszystko się zmieniło. Obecnie 

darśan jest przeżyciem pełnym błogości, gdyż pozwalam tej miłości płynąć 

przeze mnie, a nie obok mnie. Pozwalam jej przepływać wprost przeze mnie 

i to czyni różnicę. Stałem się bardzo szczęśliwy! Gdy wraca się z kochania 

tak wielu ludzi i bycia kochanym przez tak wielu ludzi, jest to bardzo 

budujące, jest uwznioślające. Ale też jest bardzo ekscytujące. Taka to była 

zmiana. 

Mówiąc szczerze, nie widzę Go jako oddzielnej istoty, o ile nie włączę 

do tego umysłu i sam się nie oddzielę. Obecnie ode mnie zależy, w jakim 

stanie będę, ja odpowiadam za to, co robię. Kiedy tylko pomyślę: „Gdzie jest 
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Swami?”, widzę Go obok siebie lub na Jego krześle. Gdy wcale nie myślę, w 

ogóle Go nie widzę. Wszystko dzieje się naturalnie, spontanicznie. Dotyczy 

to tego, jak ręce się poruszają, jak, gdy idę, nagle głowa się odwraca o 180 

stopni i oczy kierują się na kogoś w środku tłumu, co bardzo dużo znaczy dla 

tego człowieka, chociaż ja nie mam pojęcia, dlaczego ta osoba tam siedzi. 

Pewnego dnia Swami powiedział mi: „Twoje ręce będą moimi rękami, 

twoje nogi będą moimi nogami; cokolwiek zrobisz, będzie takie, jak gdybym 

ja to robił przez ciebie”. Tak powiedział mi cztery lata temu. Wtedy nawet nie 

domyślałem się, że tak się stanie. Wówczas po prostu wysłuchiwałem 

wszystkich takich rzeczy, ale na szczęście zapisywałem w pamiętniku 

wszystkie konwersacje, więc mogłem odtworzyć je w mojej książce wiernie i 

z dokładnymi datami. 

Dla niektórych może to zabrzmieć jak absurd, ale taka jest prawda. 

Jeśli nie myślicie, że On jest oddzielny od was, nie czujecie oddzielenia. 

Teraz jestem na autopilocie: słowa wychodzą same, ręce poruszają się, oczy 

zwracają w jedną i drugą stronę – ciało automatycznie wykonuje pewne 

ruchy, o których nie mam pojęcia. 

Przeszedłem drogę od czasów w małym pokoju, gdzie mieliśmy nasze 

miłe prywatne pogawędki, przez dni, w których musiałem wydzwaniać do  

ludzi znanych i nieznanych mi, późniejsze dni, kiedy musiałem jeździć do 

konkretnych wielbicieli, aby kazać im rozpocząć jakiś służebny projekt albo 

dwa, jeszcze późniejsze czasy, kiedy przeniosłem się do Muddenahalli i 

uczestniczyłem w audiencjach w Anandam, a potem w publicznych 

darśanach w Premdeep, do obecnych czasów, kiedy raz po raz w sali 

Premamrutham odbywają się dyskursy, darśany i uroczystości. W ten sposób 

On powoli rozwijał mnie duchowo. Robił to stopniowo, bardzo powoli i 

cierpliwie, bacząc, abym się nie załamał i nie upadł. Muszę powiedzieć, że 

robił to z chirurgiczną precyzją. Dzisiaj od czasu do czasu cieszę się tym 

zbawiennym doświadczaniem bycia nie jak On, ale bycia Nim. Czuję się 

bardzo lekko i jestem szczęśliwy! Oczywiście, zaraz gdy darśany i rozmowy 

z ludźmi kończą się, wracam do mojego normalnego stanu i zaczynam 

rozglądać się za szklanką herbaty! Bycie sobą w moim przypadku 

niewątpliwie nie jest najpiękniejszym doświadczeniem. Uczucie, gdy ja i On 

jesteśmy zsynchronizowani, w tak doskonałej harmonii, że nie ma nas 

dwóch, lecz istnieje tylko jeden, jest fantastyczne. Ono niesie spełnienie. 

Dawniej byłem bardzo niezdecydowany. Ponieważ lubimy, gdy Swami 

dotyka naszej głowy i błogosławi nas, czujemy się wtedy bardzo szczęśliwi. 

Takie gesty Swamiego wiele znaczą dla wielbicieli. Dlatego kiedy wcześniej 

Swami kazał mi błogosławić wielbiciela, miałem opory, myśląc: „Nie! 

Nie mogę błogosławić. Przecież ta kobieta ma 80 lat! Jak miałbym ją 

błogosławić?”. Albo załóżmy, że jest jakaś młoda osoba, powiedzmy młoda 
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dziewczyna, i Swami mówi mi, żebym w związku z jej urodzinami 

pobłogosławił ją przez dotknięcie jej głowy. W takiej sytuacji spanikował-

bym: „Nie! Jeśli ją dotknę i ktoś zrobi zdjęcie, które umieści w mediach 

społecznościowych, wywoła to spustoszenie”. Byłem pełen obaw. Teraz nie 

przejmuję się takimi sprawami. Nie dbam o to, co inni pomyślą – jeśli zrobię 

tylko to, co każe Swami, sumienie mam czyste. 

Wielbiciel: Kiedy Swami opuścił ciało, byłem zdruzgotany. Wydzwa-

niałem do szpitala i pytałem: „Jak się ma dzisiaj Swami?”. Oni odpowiadali: 

„Jest dobrze”. Zawsze mówili: „Jest dobrze”. Prawie co roku zwykliśmy z 

żoną jeździć do Prasanthi Nilayam na spotkania ze Swamim, a kiedy On 

odszedł, było to jakby po prostu rozpadło się całe moje życie. Byłem bardzo 

załamany. Bardzo źle się czułem. Nie chciałem nawet wychodzić z domu – i 

przez pewien czas nie wychodziłem. Później dowiedziałem się o tobie i 

Swamim i było to niewiarygodne. Muszę po prostu podziękować ci, Madhu, 

mój drogi bracie. Muszę ci podziękować i wiem, że prawie wszyscy 

podobnie to czują. To, co robiłeś... Gdy pierwszy raz spotkałem się ze 

Swamim, ty spojrzałeś na mnie i od razu wiedziałem, że to był On. Było to 

tak, jakby podniosło się całe moje życie. Swami zaprosił nas do przyjazdu i 

zamieszkania tutaj. Madhu, muszę ci powiedzieć, że ja cię po prostu 

uwielbiam – naprawdę! To, co zrobiłeś dla nas wszystkich, co zrobiłeś dla 

każdego tu obecnego, jest niesamowite. Widzimy Swamiego chodzącego w 

tobie. On nie mógłby tego zrobić, gdyś nie zgodził się robić tego, co zrobiłeś. 

Chcę tylko z głębi serca ci podziękować. Sam wiesz, ile zrobiłeś dla mnie i 

dla wszystkich – dla wielu tysięcy ludzi. W słowach nie da się wyrazić 

pochwał, uznania, jakie ci się należą za twoją sewę. 

Madhusudan: Bracie, przekazuję to Swamiemu, który jest prawdzi-

wym sprawcą wszystkiego, co powiedziałeś. Rozumiem twoje uczucia. Teraz 

sam wiesz, że nic na tym świecie nie dorównuje nagrodzie w postaci bycia 

kochanym tak czystą miłością, tak szczerze, tak spontanicznie przez 

nieznanych ludzi, przez braci i siostry, których nie znasz. Nic nawet nie 

zbliża się do tej wielkiej nagrody bycia kochanym. Właśnie dlatego Swami 

mówi, że miłość jest sama w sobie odpłatą. Dzisiaj, kiedy otrzymuję bardzo 

liczne słowa pełne miłości, pełne uznania, muszę naprawdę bardzo się starać, 

aby wśród tego wszystkiego zachować zdrowy rozsądek. Ale to 

doświadczenie jest bardzo cenne, przynosi spełnienie. Widzę, że wszystko, 

do zrobienia czego skłonił mnie Swami, było warte zachodu. Dziękuję 

bardzo, że przekazałeś te odczucia w imieniu wszystkich. Naprawdę jestem 

ci za to wdzięczny.  
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Pytanie 4: Jaka jest różnica między duszą a umysłem? I jakie są 

różnice między prakriti, puruszą i paramatmą? 

Madhusudan: Swami przedstawia to bardzo prosto: dusza jest jak 

światło słoneczne; umysł jest jak szyba, przez którą światło jest filtrowane. 

Zatem dusza jest czystym światłem – nie ma koloru, kształtu ani ograniczeń. 

Ale gdy przechodzi przez kolorową szybę w oknie, powiedzmy zieloną, staje 

się zielone i tworzy kształt na podłodze; gdy przechodzi przez szybę 

czerwoną, staje się czerwone. Zatem cechy umysłu zabarwiają cechy duszy. 

W taki sposób to, co postrzegamy, jest przefiltrowanym światłem słońca. 

Rzeczy postrzegane nazywamy zielonymi, czerwonymi, niebieskimi lub 

innym kolorem w oparciu o filtry naszych okularów. Taka jest różnica 

między duszą a umysłem. Dusza nie ma atrybutów, ale ma je umysł. Gdy 

dusza napotyka umysł, działa przez niego, więc ulega skażeniu i nabiera 

pewnych cech, barw, kształtów itp. Uczucia i emocje istnieją w umyśle. 

Duszy to wszystko nie dotyka. Jest ona jak czyste światło słoneczne. 

Powiedziałeś: prakriti, purusza i paramatma. Puruszę i paramatmę 

uważa się za tożsame. Są to tylko dwie różne nazwy najwyższej 

rzeczywistości atmy. Cały wszechświat, jak powiedział Swami, wyłonił się z 

pozytywnej i negatywnej siły, albo czegoś, co nazwałbyś żeńskim i męskim 

pierwiastkiem. On mówi, że męskość nie ma tu związku z płcią. Wielu ludzi 

błędnie myśli, że męski to dłuższy, wyższy i mocniejszy. Nie. Jest to rodzaj 

energii, który jest cichszy, bardziej stabilny. Nie angażuje się w działania – 

trwa w bezruchu. Tworzy on fundamentalną podstawę, tak jak droga, która 

nie porusza się, ale samochody ciągle po niej jeżdżą, albo jak ekran, który 

jest niezmienny, ale obrazy zmieniają się na nim. Jest to tło, podłoże, którego 

nic nie dotyka i jest niezmienne. Purusza jest więc taką podstawą. 

Część całości zwana prakriti przejawia się w formach, które ciągle się 

zmieniają. Gdy oglądasz film, są tam dwie rzeczy: ekran, który jest nieru-

chomy, i obrazy, które stale się poruszają. Aby film mógł być odgrywany, 

potrzebne są obie te rzeczy. 

Podobnie, atma, paramatma pozostaje w tle, a prakriti odgrywa 

wszystkie te sceny miłości, nienawiści, emocji i wszystkiego innego. Gdy 

atma występuje razem z prakriti, cały świat przejawia się nam w sposób, w 

jaki go widzimy. Gdyby usunąć tło, wszystko by zniknęło. Obrazów nie 

można rzucać na pustą przestrzeń. Podobnie, gdyby usunąć obrazy, 

pozostawiając tło, nie widzielibyście świata – widzielibyście tylko tło, czyli 

ekran. 

Swami podał ten przykład natury puruszy i prakriti, które wiąże relacja 

taka jak ekran i rzutowane na niego obrazy. Ekran pozostaje stały, 

niezmienny, nietknięty przez wszystko, co dzieje się na skutek rzutowanego 
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światła i cieni projekcji. Nasz umysł rzutuje tę prakriti na paramatmę i 

sprawia, że widzimy cały świat takim, jaki jest. W chwili gdy wyłączymy 

umysł, prakriti znika i pozostaje tylko paramatma. Cała sadhana zasadza się 

na wyłączeniu umysłu, aby być wolnym od myśli. Na tym polega cały ten 

proces. Umysł jest kurtyną między atmą i światem. Właśnie tak postrzegamy 

wszystko – przez ten filtr umysłu. 

Umysł każdego jest inny, więc każdy inaczej postrzega świat. Dla 

jednego człowieka świat jawi się miejscem wspaniałym, dla innego – 

nieszczęsnym, pełnym nienawiści. Wynika to z faktu różnego postrzegania. 

Właśnie tak umysł filtruje czystość paramatmy w postać prakriti. Prakriti 

jest inna dla każdego człowieka, gdyż sposób, w jaki ją postrzegamy, opiera 

się na naszych wewnętrznych skłonnościach, emocjach i wasanach 

(nieuświadomionych wspomnieniach z przeszłości). 

Słowo wasana odnosi się do impresji pozostałych w umyśle z wielu 

inkarnacji na tym świecie. Nosimy je wszystkie. Niektórzy noszą bardzo 

dobre, czyste uczucia, gdyż żyli w czystości, w dobrym towarzystwie i robili 

dobre rzeczy. Tacy ludzie rodzą się altruistami czy dobrymi samarytanami. 

Są też ludzie, którzy noszą negatywne wrażenia z przeszłości, którzy w 

poprzednich życiach mieli trudności. Ich pierwszą reakcją jest obrona, rodzaj 

oporu w stosunku do otoczenia. Wszystkie takie zachowania pochodzą z 

naszych wasan. Jeśli usuniesz cały ten filtr umysłu, obejmie cię to światło, 

które jest czystą podstawą wszystkiego. Za tym kryje się nasza prawdziwa 

tożsamość – wszyscy jesteśmy jednym. Nie jest tak ze względu na 

zewnętrzne projekcje, ale dlatego, że podstawą czy podłożem, które łączy nas 

wszystkich, jest paramatma. 

Mam nadzieję, że to coś wyjaśnia. Tak to rozumiem. 

 

Pytanie 5: W swoim ostatnim wystąpieniu mówiłeś o 21-minutowej 

medytacji i kazałeś nam kontemplować sentencję „Jestem tym (brahmanem)” 

jako najwyższej myśli. Gdzie powinna się skupiać nasza uwaga podczas tej 

medytacji? 

Odpowiedź: Gdy medytujesz, w istocie nie lokalizujesz swojej myśli 

w jakimś miejscu. Kierujesz ją na pojęcie, a nie miejsce. Ludzie na ogół 

mówią, że w czasie medytacji trzeba skupiać się na punkcie między brwiami, 

gdyż tam znajduje się subtelne trzecie oko, a gdy ciągle się na nim skupiacie, 

ono w końcu otworzy się i pokaże wam wyższe rzeczy. Ale Swami nie 

mówił mi o żadnej konkretnej metodzie. Początkowo mówił, abym 

wizualizował Go w swoim sercu – takiego, jak widziałbym Go na zewnątrz, 

ale były to wszystko pierwsze kroki. Później chodziło tylko o uczucia; nie 
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skupiasz się wtedy na punkcie czy obiekcie. Skupiasz się na uczuciu „Jestem 

boski” lub „Wszystko jest boskie”. Taką medytację zalecał mi później. 

Nie mam jakiejś szczególnej wskazówki na medytację. Dla początku-

jących prawdopodobnie powinien być jakiś obiekt lub postać albo jakiś 

szczególny punkt, na którym skupia się uwagę, aby ustabilizować umysł i nie 

pozwolić mu wędrować. Później musisz nauczyć się żyć z takim uczuciem. 

Musisz koncentrować się na myśli i właśnie tej „medytacji na myśli” uczył 

mnie Swami. Myślą tą jest „Jestem boski”. Ciągle o niej myślisz, aż wsiąknie 

w ciebie, przesiąknie cię i wniknie do każdej pory twojego jestestwa. Wtedy 

na stałe będziesz pogrążony w tym uczuciu. 

Tak, trzeba to robić przez około 21 minut. Tak powiedział mi Swami. 

Mam nadzieję, że to ma dla ciebie sens. 

 

Pytanie 6: Początkowo na darśanach, jak rozumiałem, nie mieliśmy 

nic robić – nie mieliśmy angażować Swamiego, nie mieliśmy dawać listów. 

Ale teraz jest tak, jak było w Prasanthi Nilayam i tego nie rozumiem. Każdy 

chce dać list, nawet ja, i chcemy dawać także inne rzeczy. Chciałbym, żebyś 

wyjaśnił tę zmianę, gdyż wcześniej rozumiałem, że nic nie powinniśmy 

robić. 

Chcę też powiedzieć, że gdy stoisz przed nami, zauważam w tobie tę 

transformację. Ty możesz nie wiedzieć, co się z tobą dzieje, ale ja czuję tę 

transformację, miłość, jaką nas darzysz. Ja naprawdę czuję tak, jak gdyby 

Swami stał przede mną i jest to cudowne. 

Madhusudan: Myślę, że to doświadczenie różni się zależnie od osoby. 

Swami ma całe spektrum wielbicieli – od artów, przez artharthinów, 

dźidźńasu do dźńaninów (cierpiących fizycznie i liczących na uzdrowienie, 

pragnących otrzymać od Boga bogactwa, duchowych aspirantów pragnących 

doświadczenia Boga i tych, którzy są pełni mądrości). On zaspokaja potrzeby 

wszystkich. Na szczęście, albo nieszczęście, na jednym darśanie są 

wszystkie rodzaje ludzi. Zatem jednej osobie Swami może rozwiązać jakiś 

osobisty problem – finansowy, własnościowy albo rodzinny, a już z następną 

osobą może rozmawiać o tym, jak ma rozkręcić interes lub co ma zrobić, aby 

lepiej wiodło się jej w życiu, gdyż ona przyszła z właśnie takim oczekiwa-

niem. Być może dwa kroki dalej Swami rozwiązuje czyjś duchowy problem, 

a jeszcze nieco dalej jakiś dźńanin tylko obserwuje Go i napawa się 

widokiem, gdyż przyszedł pusty – tylko po to, by przyjmować, a nie prosić o 

cokolwiek. Najlepiej przychodzić do Boga z pustymi rękami, gdyż wtedy 

może dać nam to, z czym przyszedł, żeby dawać. On zawsze mówi: 

„Przyszedłem, żeby dać wam coś, ale o ile nie jesteście gotowi przyjąć, nie 

mogę tego dać”. Dlatego najlepiej przychodzić pustym. Trzeba cieszyć się 
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obecnością, energią, miłością i wracać z przeświadczeniem, że On nad 

wszystkim panuje. Próbujcie tak postępować. Wtedy jest więcej radości. 

Niemniej, jeśli jest coś niecierpiącego zwłoki i macie wewnętrzne pragnienie 

poproszenia lub zapytania o to, myślę że nie powinniście się powstrzymy-

wać. Powinniście modlić się, dać coś lub zrobić coś – cokolwiek przyniesie 

wam spokój. Myślę, że jest to w porządku, ponieważ, jak mówiłem, On 

przyszedł, aby zaspokajać potrzeby wszystkich typów wielbicieli, a poza tym 

ten sam wielbiciel może zmienić się. W jednym czasie może być dżidźńasu, a 

następnym razem – artą, więc On też traktuje tę osobę odpowiednio do jej 

aktualnej postawy. Taki jest zakres, rozmach darśanów Swamiego. 

Myślę, że powinieneś po prostu posłuchać swojego serca i zgodnie z 

nim postępować. Darśany z pewnością nie mają służyć rywalizacji, ani 

porównywaniu, ani tym bardziej próbom wywyższenia się przez robienie 

tego czy tamtego, by być bliżej Swamiego. Myślę, że takie zachowania nigdy 

nie powinny mieć miejsca, a zdarzały się przez długi czas. „Czy On spojrzał 

na ciebie? Nie, ale spojrzał na mnie”. Nie, to nie działa, to się nie liczy. W 

takie postępowanie nie możemy się angażować. Jeśli porównujemy się, jest 

to maja. Myślę, że wtedy po prostu powtarzamy historię naszych błędów i 

donikąd nie dochodzimy. Jeśli będziecie robili to samo, otrzymacie ten sam 

skutek. Robiąc coś innego, otrzymacie inny rezultat. Tak już jest. 

Zatem, jeśli jest jakaś nagląca potrzeba, pilna sprawa, trzeba skierować 

do Niego modlitwę – jestem pewien, że On znajdzie wyjście i pomoże. W 

innych przypadkach ci, którzy przychodzą regularnie, którzy są tu tylko po 

to, by cieszyć się Jego obecnością i miłością, powinni przychodzić z pustymi 

rękami. Inaczej będzie was nękać taka czy inna myśl. „Czy przyjdzie tutaj? 

Czy skręci w tę stronę, czy w tamtą?” – takie myśli cały czas będą wam 

chodzić po głowie. Z takim rozgardiaszem nie będziemy mogli cieszyć się tą 

chwilą. Tak więc pozwól sobie na relaks i utrzymuj pusty umysł i zmysły.  

Na tym zakończymy tę sesję. Chcę jeszcze raz wyrazić wdzięczność 

Swamiemu, bo chociaż w ostatniej chwili musiałem zmienić miejsce i 

poprosiłem organizatorów, aby szybko przygotowali wszystko w Premdeep, 

oni to wszystko zrobili, dzięki czemu ta sesja mogła się odbyć. Na pewno 

sprawiło to pewne kłopoty niektórym ludziom, dlatego przepraszam za to. 

Mam nadzieję, że te dyskusje coś znaczyły i pomogą nam przybliżyć 

się choćby na cal do Boga w stosunku do stanu, w jakim byliśmy przed 

wstąpieniem do Premdeep. Gdy wrócimy do swoich domów, powinniśmy 

czuć, że jest nam troszkę bliżej do Boga, do siebie samego i do siebie 

nawzajem. Tą modlitwą kończę tę sesję. 

Dziękuję bardzo. 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 
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