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Miłość królewskim traktem do urzeczywistnienia Boga 
 

Dyskurs Bhagawana Sathya Sai Baby wygłoszony 27 stycznia 2004 r. w języku kannada z okazji obchodów 

srebrnego jubileuszu Szkół Sri Sathya Sai Loka Seva (Alike i Muddenahalli) w Prasanthi Nilayam  

 

 
 

Święte stopy Pana są rozległe jak wszechświat i przenikają wszystko jak niebo.  

Sięgają nawet patala loki (niższego świata). 

 Jego święta korona spoczywa ponad brahmandą (kosmosem). 

Jest On niedostępny, niepostrzegalny i z niczym nieporównywalny. 

(wiersz w jęz. kannada) 

Ucieleśnienia miłości – uczniowie i studenci, nauczyciele i wychowawcy! 

 Trudno mi wygłaszad dyskurs w języku kannada, gdyż wymaga to regularnej 

praktyki. Kiedy jakieś działanie wykonujecie regularnie, stajecie się w nim biegli. Bardzo 

rzadko mam okazję przemawiad w kannada. Narajana Kasturi przebywał w Prasanthi Nilajam 

około trzydziestu lat i był zawsze przy mnie. Dobrze wykorzystał drogocenną sposobnośd 

praktyki duchowej, jaką jest sewa. Kasturi był powszechnie znanym pisarzem, który pisał w 

języku kannada. Nazywano go nawet „Kannada Kasturi”. Był człowiekiem czystym i świętym. 

Wystarczyło spojrzed na jego budzącą szacunek postad, by rozpoznad aromat i świętośd 

języka kannada. Możliwe, że przemawiając w tak niezwykle słodkim języku popełnię tu i 

ówdzie jakiś błąd. 

 Narajana Bhat założył w Karnatace dwie szkoły – jedną w Alike w okręgu Dakszina 

Kannada, a drugą w Muddenahalli w okręgu Kolar. Kierując się zasadami wychowawczymi 

Sathya Sai długo i ciężko pracował, by rozwinąd je we wzorcowe instytucje (głośny aplauz). 

Aby działalnośd szkół mogła się rozwijad, Bhat musiał zaciągnąd pożyczki z różnych źródeł, 

także u szerokiej rzeszy życzliwych mu osób. Jednak spłacanie tych zobowiązao wiązało się 

dla niego z ogromnym wysiłkiem. Razem z matką udawał się do wielu wiosek i miasteczek, 
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prosząc różne osoby o wsparcie finansowe. Tymczasem długi wciąż rosły i nic nie wskazywało 

na to, by miały się zmniejszad. Kiedyś Narajana Bhat podszedł do mnie i krótko opisał, jak 

wielkim zmartwieniem był dla niego ów ogromny dług. Prosił mnie tymi słowami: „Swami, 

anjatha śaranam nasti, twamewa śaranam mama, tasmat karunjabhawena – nie mam 

innego schronienia poza Tobą. Jesteś moim wybawcą. Okaż miłosierdzie i chroo mnie. 

Swami, błagam cię, przejmij te dwie szkoły i tchnij w nie nowe życie”. Odpowiedziałem mu: 

„Narajano Bhatcie, zdrowie i edukacja to kwestie najważniejsze dla wszystkich. Wiem o tym. 

Lecz teraz jeszcze nie przekazuj mi swoich szkół. Roztaczaj nad nimi pieczę tak długo, jak 

będziesz mógł”. Zachęciłem go, aby kontynuował swoją służbę, pobłogosławiłem i rzekłem: 

„Bądź szczęśliwy i dalej nauczaj duchowych prawd”. I tak Narajana Bhat zaczął pracowad z 

jeszcze większym zaangażowaniem i ochotą, a nadzorowane przez niego instytucje prężnie 

się rozwinęły. Ogłoszono je szkołami modelowymi. Narajana Bhat był prawdziwym światłem 

przewodnim dla wszystkich poszukiwaczy duchowych i osób chętnych do służby. Jad 

bhawam tad bhawati – jakie uczucie, taki rezultat. Wkrótce do Bhata przyłączyło się wielu 

dobrych nauczycieli. Byli to ludzie charakteru, intelektu i poświęcenia. Wyrzekli się 

wszystkiego i nieugięcie stali przy Narajanie Bhatcie. Obecnie wszyscy ci oddani nauczyciele 

razem prowadzą szkoły z bardzo dobrym skutkiem. 

 Narajana Bhat kontynuował swoją misję i pracował niestrudzenie dzieo w dzieo, 

lecz zbliżał się jego czas. Tak, to ciało z czasem przemija. Kalaja namah, kala kalaja namah, 

kaladarpa damanaja namah, kalatitaja namah, kalaswarupaja namah, kalanijamitaja 

namah – pozdrowienie czasowi, jedynemu, który jest poza czasem, jedynemu, który pokonał 

czas, jedynemu, który przekroczył czas, jedynemu, który jest ucieleśnieniem czasu i 

jedynemu, który czasem zarządza. Czas ma władzę najwyższą. Każdy musi się mu pokłonid. 

Gdy czas nadszedł, a było to w 1978 roku, Narajana Bhat niespodziewanie zginął w wypadku 

samochodowym. Tym samym organizacja straciła swoją matkę. Została osierocona. Wtedy 

Gangadhara Bhat, Narajana Rao, Narasimha Murthy i inni przyszli do mnie i powiedzieli: 

„Swami, swego czasu obiecałeś, że zaopiekujesz się tymi instytucjami. Uprzejmie prosimy, 

przejmij te szkoły i roztocz nad nami pieczę.” Modlili się żarliwie i zasypywali mnie prośbami. 

 Moim celem jest nadanie właściwego kierunku obecnemu systemowi edukacji. 

Zawsze wspieram każdy dobry ruch na rzecz tego celu. Widja [wiedza] odgrywa w życiu 

człowieka ważną rolę. Życie bez niej jest bezużyteczne. Człowiek musi poznawad prawdziwą 
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widję i dzielid się nią z innymi, by kierowad ich na ścieżkę prawości. To właśnie zamierzam 

czynid na polu edukacji. Jeśli przejąłbym szkoły w Alike i Muddenahalli, musiałbym wziąd na 

siebie problem ciążących na nich długów. Była to suma niebagatelna. Jednak wszyscy 

nauczyciele modlili się: „Swami, ty jesteś naszym Panem, ty jesteś naszym wybawcą. Musisz 

nas ocalid”. Moje serce odpowiedziało na szczerą modlitwę. Niezwłocznie przejąłem szkoły i 

raz na zawsze oczyściłem je z zadłużenia.  

 Potem, co jakiś czas, odwiedzałem Muddenahalli podczas podróży na trasie 

Prasanthi Nilayam – Brindawan. Rozmawiałem z tymi drogimi memu sercu dziedmi i 

napełniałem ich entuzjazmem. Darszanam papa naszanam, sparszanam karma 

wimoczanam, sambhaszanam sankata naszanam – widok Pana zmazuje wszystkie grzechy, 

Jego dotyk uwalnia od skutków karmicznych, rozmowa z Nim uśmierza wszelkie cierpienie. 

Dlatego więc udzielałem im darszanu [widoku Pana], sparszanu [dotyku Pana] i sambhaszanu 

[rozmowy z Panem]. Również nauczyciele czuli się zachęceni do pracy i uszczęśliwieni. Wolni 

od zmartwieo i trosk, pracowali ze spokojnym umysłem i doprowadzili swoje szkoły do 

obecnego poziomu. Obecnie te instytucje nie borykają się z problemami finansowymi. 

Poczyniły znaczne postępy, przyciągając uwagę świata. Nauczyciele w tych szkołach są 

bardzo dobrzy. Rozpoznają w sobie nawzajem pozytywne cechy, przejmują je od siebie i w 

ten sposób podnoszą swój poziom moralny i duchowy. Nie wchodzą w złe, upodlające 

towarzystwo. Człowieka można osądzid po towarzystwie, z jakim przestaje. Powiedz mi, z 

kim przestajesz, a powiem ci, kim jesteś. Towarzystwo odgrywa kluczową rolę w waszym 

życiu duchowym. Nauczyciele zawsze powinni znajdowad upodobanie w dobrym 

towarzystwie, dzięki czemu będą pracowad dla rozwoju swoich szkół. Tak właśnie robią 

nauczyciele z Alike i Muddenahalli – wzmacniają wewnętrznie placówki, w których uczą. Ich 

szkoły, wykazujące wspaniałe postępy, osiągnęły dziś status koledżów i zyskały zasłużoną 

sławę. Ludzie nazywają je koledżami Sathya Sai Loka Sewa. Za kilka lat te instytucje staną się 

w pełni usankcjonowanymi koledżami. Aby osiągnąd te same standardy, pozostałe instytucje 

edukacyjne Organizacji Sai będą musiały włożyd znaczny wysiłek. 

 Wykładowcy tych szkół pochodzą z odległych miejscowości. Niektórzy uczniowie 

częśd drogi do szkoły pokonują pieszo, a resztę autobusem. Dyrektorzy i nauczyciele 

współpracują z sobą i pomagają sobie wzajemnie w robieniu postępów i w marszu ku 

doskonałości. Uczniowie są na wysokim poziomie moralnym i duchowym. Studenci powinni 
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unikad złego towarzystwa za wszelką cenę. Zawsze winniście wiązad się z tym, co dobre. 

Przyłączajcie się do tych uczniów, których charakteryzuje dobre słowo, dobre zachowanie i 

dobre uczynki. W ten sposób osiągniecie wyżyny doskonałości. W treta-judze Lakszmana 

obserwował uważnie Hanumana i zdał sprawę Ramie: „Swami, Hanuman jest potężny i pełen 

cnót. Umiejętnie służy Sugriwie. Sugriwa ma wielkie szczęście, że może się cieszyd 

towarzystwem Hanumana. To mu pomoże i usunie wszystkie jego cierpienia”. Podobnie 

studenci powinni stawad się lepsi, dzięki przebywaniu w dobrym towarzystwie.  

Ciągle lubię jeździd do Muddenahalli. Dawniej odwiedzałem je często, by zobaczyd się 

z dziedmi i udzielad nauczycielom stosownych rad. Jednak czasy się zmieniły – nie mogę 

wybrad się tam równie łatwo, jak robiłem to kiedyś, gdyż teraz podążają za mną setki 

samochodów. Taką ilośd ludzi trudno byłoby ugościd chodby skromnie, więc jak mógłbym 

niepotrzebnie kłopotad nauczycieli? Dlatego ograniczyłem liczbę swoich wizyt. 

Pomówmy teraz o Alike, które zostało mi przekazane wraz z Muddenahalli. Alike leży 

daleko stąd i nie mogę pojawiad się tam osobiście zbyt często. Nie znaczy to, że nie lubię tam 

jeździd. Uczniowie i nauczyciele od lat modlą się o mój przyjazd. Szczególnie przy jednej 

okazji Gangadhara Bhat nalegał tak bardzo, iż nie miałem innego wyjścia, jak tylko ulec jego 

żarliwym modlitwom. Powiedział mi: „Swami, starzejemy się. Chod raz mógłbyś więc przybyd 

do naszej wioski. Jesteś naszym wybawicielem. Musisz zapewnid nam zbawienie”. Złożył mi 

pokłon i gorąco się modlił. W koocu uległem sile jego uczud. Od razu wynająłem helikopter i 

poleciałem do Alike. Musicie wiedzied, dlaczego nie miałem wyboru: modlitwa Gangadhary 

Bhata płynęła prosto z serca. 

 W tej chwili poza Gangadharą Bhatem nie ma tam nikogo, kto potrafiłby unieśd 

tak wielką odpowiedzialnośd i zapewnid szkole postępy. Dlatego odpowiedziałem mu: 

„Gangadharo Bhacie, musisz tam pozostad jako moje odbicie. Każde działanie ma swoje 

odbicie, reakcję i oddźwięk. Musisz postępowad tak, aby twoje słowa odzwierciedlały moje 

poglądy. Musisz czud, że tam, gdzie ty docierasz, postawił już stopę Swami. Spełniaj swoje 

obowiązki z poczuciem, że faktycznie to Swami je osobiście wykonuje. Nie wolno ci 

opuszczad szkoły”. Po tak stanowczym oświadczeniu, na polecenie Swamiego Gangadhara 

Bhat podjął zadanie i wykonywał je wkładając w nie serce i duszę. Obecnie obie szkoły czynią 

duże postępy, co sprawia mi wielką przyjemnośd i napełnia szczęściem. Tempo ich rozwoju 
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jest bardzo szybkie. Nie ujrzycie tam dzisiaj tego, co można było zobaczyd jeszcze wczoraj, 

tak intensywnie się rozwijają. To wszystko dzięki wysiłkowi oddanych nauczycieli. 

   Nasze szkoły i koledże (Prasanthi Nilajam, Brindawan, Anantapur) również poczyniły 

znaczące postępy. Ponieważ jest to wzrost wewnętrzny, nie wszyscy są w stanie go dostrzec. 

Ten wewnętrzny wzrost to Educare. Educare wydobywa święte wartości, które są w nas 

ukryte. Wartości nie można się wyuczyd, trzeba je przejawiad. Samo gromadzenie informacji 

z książek to nie Educare, lecz edukacja. Educare to rozkwit boskiego lotosu w naszych 

sercach. Dzięki Educare możemy stad się nie tylko odbiorcami, ale również tymi, którzy 

wibrują i promieniują wartościami na całe stworzenie. Wartości mają sens tylko wtedy, gdy 

przekładają się na działanie. Oznacza to, że boskie przykazania i nauki oraz praktyka są 

równie ważne. Jak przełożyd zasady educare na praktykę? Współcześni chłopcy i dziewczęta 

nie znają tych zasad, dlatego jest absolutnie konieczne, by każdy uczeo wiedział wszystko o 

Educare i jego wyjatkowym znaczeniu. Wewnętrzne moce każdego ucznia muszą zostad 

wydobyte, by odgrywad swą rolę we wszystkich jego działaniach jako odzwierciedlenie, 

reakcja i oddźwięk. Tym samym proces edukacji musi dokonywad w uczniach takiej 

przemiany, by stawali się odbiciem swych wewnętrznych mocy. Należy ich kształtowad 

właściwie i pięknie. Nasze instytucje edukacyjne kształcą doskonałych uczniów i ofiarowują 

ich światu. 

 Satjanasti paro dharma – nie ma dharmy większej niż trzymanie się prawdy. „Nie 

powinniście mówid nic poza prawdą. To, co się wydarzyło, powinno byd przedstawiane 

zgodnie z prawdą. Powinniście dokładnie mówid  o wszystkim, co zrobiliście”. Oto co mówi i 

w co wierzy większośd ludzi wyjaśniając znaczenie prawdy, lecz jest to zaledwie jeden 

wymiar tego szerokiego pojęcia. Podobnie musicie zrozumied, że Educare ma również o 

wiele głębsze znaczenie. W istocie satja (prawda) to Educare; dharma (prawośd) to również 

Educare. To właśnie prawda i prawośd uchroniły Indie przed wszelkimi niebezpieczeostwami. 

Satja i dharma nie pochodzą z zewnątrz, jako że wszystko, co stamtąd się bierze, jest 

nietrwałe. Dziś przychodzi, jutro odchodzi, lecz to, co rodzi się w sercu człowieka, jest trwałe. 

Educare pochodzi z serca i może zostad przekazane wyłącznie do innych serc. 

 Niedawno prorektorzy dwudziestu pięciu znanych uniwersytetów w Indiach 

przybyli do naszego Instytutu, aby wziąd udział w seminarium o edukacji w wartościach. 
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Wszyscy bardzo chcieli dowiedzied się, czym jest Educare i poznad praktyczną metodę 

wprowadzania go do programu nauczania. Widjannasti parodharma – nie ma dharmy 

większej niż widja. Dlatego człowiek musi posiąśd prawdziwą widję. Jej źródłem jest serce. 

Nie jest nią zwykłe gromadzenie informacji. Widja to wieczysta błogośd. Prawdziwa widja to 

Educare. Tymczasem źródłem edukacji jest głowa. Educare ma swój początek w źródle, jakim 

jest serce, a następnie przechodzi przez buddhi (intelekt); edukacja to jedynie wiedza 

książkowa wyłoniona z umysłu. Educare to buddhigrahjamatindrijam – Educare wykracza 

poza zmysły i jedynie intelekt [buddhi] może je pojąd.  

 Cokolwiek czynicie, podstawą waszych działao powinna byd miłośd. Bez miłości nie 

ma prany (życia). Życie bez miłości jest w ogóle bezużyteczne. System edukacji powinno się 

przetransformowad tak, aby rozwijał w sercu człowieka pierwiastek miłości. Satja (prawda) i 

dharma (prawośd) są odzwierciedleniem premy (miłości). Ofiarowują one człowiekowi jakże 

upragniony praśanthi (najwyższy spokój). Jeśli tylko miłośd będzie tryskad z waszych serc, to 

wystarczy. Ona da wam zbawienie. W dwapara-judze gopiki modliły się do Kriszny: „Panie! 

Zechciej łaskawie wlad nektar miłości w nasze serca podobne jałowej ziemi. Zasiej w nich 

ziarna miłości. Niech strumieo miłości wypływa z naszych serc!” (wiersz kannada). Taką 

modlitwą prosiły Pana, by ukoił tęsknotę ich serc. Jeśli świat ma wydad dobry plon, powinien 

zostad zroszony deszczem miłości. Na świętej ziemi Bharatu od najdawniejszych czasów 

kładzie się szczególny nacisk na  doniosłośd oddania i poddania. Ustanowiliśmy najwyższe 

ideały dla ludzkości we wszystkich sferach życia.  

 Każda istota ma miłośd w sercu. Jeśli jej nie mamy, nie jesteśmy ludźmi. Miłośd jest 

z nami od urodzenia. Otrzymaliśmy to ciało dzięki zasługom z poprzednich żywotów. Ciało 

staje się święte tylko wtedy, gdy jest przesycone miłością. Dlatego musicie pielęgnowad 

pierwiastek miłości, a wtedy wasze życie stanie się święte. Musicie rozwijad w sobie miłośd 

do wszystkich istot, bez względu na to jak wyglądają i co czynią. Dzieci w sposób naturalny 

wyrażają miłośd do rodziców, lecz ważne jest, by ukształtowad je tak, aby czuły miłośd do 

całej ludzkości. Miłośd zawiera wszystkie aspekty widji.  

 Wiedza, jaką studenci nabywają w szkołach i uniwersytetach, jest nakierowana 

jedynie na informacje. Zwykła wiedza książkowa nie ma wielkiego znaczenia. Bardzo ważne 

jest, by rozprzestrzeniała się miłośd. Musicie oczyścid swoje myśli. Tylko czyste serca pojmują 
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Boga. Rozumowanie intelektualne nie pomoże Go urzeczywistnid. Czysta myśl to inna nazwa 

czystego życia. Miłośd jest Bogiem. Bóg nie ma innej formy poza miłością. Pragnę, aby 

wszyscy zaszczepili pierwiastek miłości w najgłębszych zakamarkach swoich serc. 

 Miłośd jest waszą praną (siłą życiową). Jeśli będziecie mied miłośd, to wystarczy. 

Miłośd odeprze wszelkie cierpienia, trudności, bóle i udręki. Miłośd jest jak nektar. 

Śrunwantu wiśwe amrjtasja putra – O dzieci nieśmiertelności, słuchajcie! Jesteście 

amritaputrą [synami amrity – nektaru], nie anritaputrą (synami nieprawdy). Nie osłabiajcie 

samych siebie, uważając się za dzieci nieprawdy. Poczujcie, że jesteście amritaputrą. Wtedy 

drzewo miłości wyrośnie w waszych sercach i nakarmi was owocami atmicznej błogości. 

 Nie przywiązujcie się do ciała. Pozbądźcie się tego przywiązania. Musicie 

urzeczywistnid pierwiastek atmy. Zanurzcie się w oceanie atmicznej świadomości. Dopóki 

jesteście przywiązani do ciała, nie zrozumiecie czym jest pierwiastek atmy. Musicie pytad 

samych siebie: „Kim jestem? Skąd przychodzę? Dokąd zmierzam? Jak długo tu będę?”. 

Wszelkie poszukiwania duchowe zaczynają się od tych pytao. Kiedy poczujecie, że jesteście 

atmą, zaczniecie kontemplowad pierwiastek atmy. „Czym jest atma, czym ona jest?” 

Poważnie o tym rozmyślajcie. Prowadząc takie dociekania, zrozumiecie pierwiastek atmy. 

 Wszystkie rzeczy mają nazwę i formę, lecz atma nie ma ani nazwy, ani formy. Jeśli 

pojmiecie pierwiastek atmy, zrozumiecie też, czym jest paramatma. Jest to parama thripti 

(najwyższe zadowolenie), parama asza (najwyższa nadzieja), parama gamja (najwyższy cel), 

parama satja (najwyższa prawda). Aby urzeczywistnid amruttwę (nieśmiertelnośd), musicie 

się stad ucieleśnieniem miłości. Musicie promieniowad miłością. Musicie traktowad każdego 

jak brata lub siostrę.  

Bez względu na to, czy ktoś rozmawia z wami czy też nie, uważajcie go za brata. Jeśli 

będziecie w stanie wcielad tę zasadę we wszystkie sfery życia, miłośd będzie wzrastad w 

waszych sercach. Możliwe, że macie jakichś wrogów. Sądzicie, że was nienawidzą. Nie 

uważajcie tych ludzi za wrogów. Nie traktujcie ich z nienawiścią. Gdy ich spotkacie, zwródcie 

się do nich z miłością, zapytajcie: „Jak się masz, bracie?”. Wtedy uczucie wrogości w 

mgnieniu oka odniesie w nich porażkę. Największa niechęd do was zniknie, a z ich serc 

wytryśnie miłośd. W sposób naturalny staniecie się przyjaciółmi. Jeśli wasze serca opanuje 

miłośd, wtedy zazdrośd, nienawiśd i tym podobne uczucia nie będą mogły do nich przeniknąd. 
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Osiągniecie absolutny spokój. Ludzie mówią: „Chcemy spokoju, chcemy spokoju.” Spokój nie 

spada z nieba. Musi pochodzid z miłości. Miłośd to królewska ścieżka do urzeczywistnienia 

Boga. 

 Jaki jest cel w tym, że narodziliście się jako ludzie? Przecież nie chodzi tylko o 

jedzenie, wałęsanie się i zabawę. Musicie pojąd, iż urodziliście się, aby urzeczywistnid 

pierwiastek miłości. Jeśli miłośd rozkwitnie w waszych sercach, sami staniecie się paramatmą 

(Bogiem). Boga nie musicie nigdzie szukad. On jest w was. Przybrał formę miłości. Nie ma 

ucieczki przed dwoistością, dopóki człowiek nie rozpozna swej wewnętrznej boskości. 

Powinniście szerzyd miłośd. Żyjcie w miłości. 

 Chciałbym teraz powiedzied coś więcej o Gangadharze Bhatcie. Był on zaufanym 

człowiekiem Narajany Bhata, osobą, na której można polegad. W istocie był jego prawą ręką. 

Kiedyś Narajana Bhat powiedział mu: „Gangadharo Bhatcie! Służ szczerze dla dobra szkoły. 

Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w kłopotach, módl się do Bhagawana Sathya Sai Baby. 

Wtedy On osobiście zaopiekuje się wami wszystkimi”. Począwszy od tamtej rozmowy po dziś 

dzieo Gangadhara Bhat całkowicie polega na Swamim. Pokłada w Nim niezachwianą wiarę. 

Swami jest jego paramatmą. Niezachwianie wierzy, że Sai Paramatma go poprowadzi. Takie 

jest jego oddanie. Swoje obowiązki spełnia z wielkim poświęceniem. Szczerze pracuje na 

rzecz postępu szkół w Alike i Muddenahalli. I rzeczywiście, pod jego rzetelnym 

przewodnictwem one rozkwitły. Odwiedziłem Alike w 2002 r i byłem zachwycony 

ogromnymi zmianami, jakie zobaczyłem. Kiedy byłem tam po raz pierwszy w 1979 roku, stało 

zaledwie kilka małych budynków. Teraz to już miasteczko. Samo to nie oznacza jeszcze 

wielkości. Wielkośd Alike leży w sile wewnętrznej. Same budynki nie wystarczą. Ludzie 

stawiają kosztowne domy i wysokie budynki w mniejszych i większych miastach. Ich domy są 

dla nich wszystkim. Brak im czystości serca. Ich serca są przepełnione złymi myślami i złymi 

wzorcami. Tacy ludzie nie pojmują pierwiastka miłości. Czystośd myśli, słów i czynów to 

podstawowy wymóg u człowieka. 

 Tak więc Gangadhara Bhat prowadzi swoje instytucje dzielnie stawiając czoła 

trudom i nieprzyjemnym sytuacjom. Kiedyś powiedział mi: „Swami, nie mogę już skutecznie 

zarządzad wszystkimi sprawami. Starzeję się, a moja praca wymaga zarówno siły fizycznej jak 

i umysłowej. Swami, szczerze proszę cię, byś powołał na moje miejsce jakiegoś dobrego 
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człowieka, który wszystkiemu podoła.” W gruncie rzeczy z mojego punktu widzenia wszyscy 

są dobrzy. Nikt nie jest zły. To ludzie myślą, że są źli, to wszystko. To tylko ich odczucia. Zło 

istnieje w naszych myślach. Ponieważ miłośd jest w każdym, wszyscy są dobrzy. 

Powiedziałem Gangadharze Bhatowi: „Nie opuszczaj swojego stanowiska. Pozostao tam, 

gdzie jesteś. Nie martw się. Zawszę będę ci pomagał i poprowadzę cię. O wszystko się 

zatroszczę”. 

 Moje słowa dodały mu odwagi i pewności siebie, więc kontynuował pracę z 

entuzjazmem. Gdzie mógłby się udad, gdyby porzucił swoje stanowisko? Musiałby pójśd 

gdzie indziej i czynid tapas (pokutę). Czym jest pokuta? Spędzanie czasu po prostu nic nie 

robiąc nie jest pokutą. Siedzenie gdzieś i powtarzanie „Rama, Rama, Kriszna, Kriszna” także 

nią nie jest. Prawdziwa pokuta to nieustanne wykonywanie dobrej pracy, posiadanie ciągle 

dobrych myśli i rozwijanie w sobie dobrych cech. Opuszczenie domu, udanie się do lasu, 

dwiczenie śirhasany (stanie na głowie) i mówienie: „Właśnie się umartwiam”, nie ma nic 

wspólnego z pokutą. To jest faktycznie pokuta fałszywa.   

Wzmacniajcie miłośd w swych sercach, przemawiajcie z miłością, wykonujcie z 

miłością swoją pracę. Trwajcie w miłości. Oto prawdziwa pokuta. Nauczyciele z Alike i 

Muddenahalli czynią prawdziwą pokutę (długie oklaski). W ten sposób posyłają w świat 

absolwentów o czystych sercach. Z radością patrzę na wszystkich uczniów, którzy się tu 

zgromadzili. Dziś małe dzieci weszły na podium i przepięknie przemawiały. Cudownie opisały 

atmę. Szczególnie jeden z licealistów mówił z sercem przepełnionym miłością. Jakże szczere 

są jego uczucia! Jestem naprawdę zachwycony. Oto prawdziwa widja. Często mówię 

władzom naszego Instytutu, by dawały pierwszeostwo chłopcom z Alike i Muddenahalli 

podczas naboru do naszych koledżów. Możliwe, że czasami ci studenci mają odrobinę 

mniejszą dżagat satję (wiedzę na temat rzeczy doczesnych), lecz atma satja (wiedza o atmie) 

jest im doskonale znana. Zawsze powtarzam wszystkim, by ich nie opuszczali. Przed chwilą 

mały chłopiec mówił z uczuciem miłości. Pięknymi słowami wyraził swą miłośd do mnie. 

Jestem ogromnie zadowolony. Tego właśnie chcę. Nie pragnę, byście ofiarowali mi cały 

świat. Chcę waszej miłości. Ofiarujcie mi waszą miłośd. To mi wystarczy. Nasionko miłości 

powinno kiełkowad na polach waszych serc. Z czasem wyrośnie zeo kalpawriksza (drzewo 

spełniające życzenia), a wtedy świat rozkwitnie.  
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 Studenci i uczniowie! 

 Musicie słuchad poleceo rodziców. Mathru dewo bhawa, pithru dewo bhawa  – 

szanuj matkę i ojca swego jak Boga. Pochodzicie od swoich rodziców. Matka jest twórcą 

waszego dobrego losu. Jest odpowiedzialna za postępy, jakie czynicie. Nie działajcie wbrew 

jej życzeniom. Nie sprzeciwiajcie się jej słowom. Traktujcie matkę z miłością. Wtedy 

pozyskacie jej łaskę. Matka to lokamatha (matka wszechświata) i dżaganmatha (matka 

świata). Nie myślcie, że matka ma związek jedynie z waszym ciałem. To dżaganmatha, która 

przybyła pod postacią waszej matki. Gangandhara Bhat służył swojej matce czule i z miłością, 

za co w efekcie otrzymał Swamiego. To dlatego jest tak bliski i drogi Swamiemu (głośny 

aplauz). 

 Nasz Narasimha Murthy (obecnie dyrektor w Brindawanie) przyjechał do Prasanthi 

Nilayam i objął stanowisko dyrektora. Któregoś dnia podszedł do mnie i powiedział: „Swami, 

moja matka jest poważnie chora. Ma raka.”  Odrzekłem: „Głuptasie! Mówisz mi, że matka 

jest poważnie chora? Która matka? To matka twego ciała, a ona nie jest wieczna. Trzymaj się 

wiecznej matki, która nigdy nie umiera.” Po kilku dniach podszedł do mnie znowu i mówi: 

„Swami, matka odeszła.” Pocieszyłem go i powiedziałem: „Narasimho Murthy, zostao tu. Nie 

wyjeżdżaj z Puttaparthi. Tu się przecież urodziłeś. Swami jest twoją matką. Wszystkim się 

zajmę.” Matka Narasimhy Murthy’ego była szlachetną duszą. Często powtarzała mu: 

„Narasimho Murthy, nawet w najgorszych sytuacjach nie odchodź od Swamiego. Zawsze 

trwaj przy nim”. (głośne oklaski) Wszystkie matki są przepełnione pierwiastkiem miłości. 

Modlą się do wielu bogów i bogio o dobrobyt i rozwój swoich dzieci. Spróbujcie zrozumied 

bezinteresowną miłośd waszych matek. Każdy powinien z miłością opiekowad się swoją matką. 

 

tłum. Joanna Gołyś 

red. Jacek Rzeźnikowski, Iza Szaniawska 

 

[Źródło:  Sathya Sai Speaks, volume 37, 4/2004] 


