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Ten 11.09. i inne 11.09. 

Mocne przesłania zaczerpnięte z ‘HIS’tory (Jego historii) 

 

Część 1 

 

Obchody 11.09.2013 roku – chwała Ganapati 

Nadszedł 11.09. W Prasanthi Nilajam ten dzień charakteryzowała atmosfera zabawy 
i wesołości, barwność i finezja. Wspólne i głośne oddawanie czci boskości osiągnęło rekordowy 
poziom. Można było doświadczyć pełni oddania i szczęścia płynącego ze wspólnej pracy dla Pana. 

Tragarze wnieśli fascynujące podobizny obdarzającego łaską Ganeszy stanowiące 
materializację jego form pojawiających się w wyobraźni szczerze oddanych mu wielbicieli. Sai 
Kulwant Hall i właściwie całe Prasanthi Nilajam stanowiło połączenie głośnej intonacji, energicznego 
tańca i dźwięcznego śpiewu. Podczas odprawiania tych rytuałów, każda grupa studentów niosła 
podobizny Ganeszy, obchodząc wkoło ‘sanctum sanctorum’ (miejsce najświętsze ze świętych). 
W końcu poszli w kierunku wód, aby pożegnać swoje umiłowane twórcze odbicia Pierwotnego. 
Świadkami ceremonii zatopienia posągów Ganeszy byli naprawdę wybrani. 

[Podpis pod zdjęciem: Pełen życia i miłości wyraz twórczej wyobraźni – rytuał zatopienia 
Ganeszy w Prasanthi Nilajam, 11.09.2013 roku] 

Jest to szczególnie wyjątkowe wydarzenie nie tylko w Prasanthi Nilajam, ale właściwie we 
wszystkich częściach Indii i poza ich granicami. Z okazji tego święta społeczeństwo dostrzega iskierkę 
jedności rzadko spotykaną w dzisiejszych czasach w skłóconych społeczeństwach. Skłania to ludzi do 
gromadzenia się, przekraczając granice okręgu i religii, statusu i władzy, aby świętować jedno 
z najwspanialszych przejawień boskości. 

Naprawdę zagadkowe i ujmujące jest to, w jaki sposób całe wieki temu bóstwo z głową 
słonia, brzuchem w kształcie garnka i poruszające się na myszy zawładnęło wyobraźnią człowieka. 
Ten 11.09. w Prasanthi Nilajam to kolejny zwiastun nadchodzących dobrych czasów, ponieważ 
Ganesza jest źródłem wszelkiej pomyślności. 

[Podpis pod zdjęciem: Uroczyste pożegnanie Ganeszy w różnych regionach Indii] 

Niestety, tak jak 11.09. gorliwie oddajemy cześć temu, który usuwa przeszkody, tak samo 
wspomnienie tej daty niewątpliwie przypomina o niebezpiecznej przeszkodzie, z którą – oględnie 
mówiąc, ludzkość musiała się zmierzyć 13 lat temu, ponosząc poważne straty i ofiary. 
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Chcielibyśmy, aby nie nadszedł taki dzień jak ten 11.09. 

W godzinach porannych 11.09.2001 roku cztery samoloty, porwane przez ludzi pozbawionych 
skrupułów, napisały jedną z najsmutniejszych kart w historii ludzkości w ostatnich czasach.  

Dwa z nich wbiły się w dwie wieże World Trade Center o wysokości 541 metrów. Kolejny 
samolot uderzył w Pentagon, siedzibę Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Czwarta 
maszyna rozbiła się na polu w stanie Pensylwania dzięki temu, że kilku pasażerów próbowało przejąć 
nad nią kontrolę. 

[Podpis pod zdjęciem: 11.09.2001 roku – terroryzm uderza w Stany Zjednoczone] 

Tego ranka potężny kraj, jakim są Stany Zjednoczone, ba!, wszystkie państwa na świecie, 
zadrżały w posadach. W ciągu kilku chwil 3000 istnień ludzkich straciło życie. Dziesiątki lat 
zaangażowania i ciężkiej pracy człowieka w okamgnieniu obróciło się w pył. 

Co roku 11.09. odprawiane są liczne nabożeństwa żałobne dla upamiętnienia nieszczęsnych 
ofiar. Wtedy nadarza się również okazja, aby Ameryka odnowiła swoje przyrzeczenie dalszego 
prowadzenia wojny z terroryzmem. 

Wojna z terroryzmem i sposób rozwiązania problemu 

Od tego czasu toczono wiele wojen, jednak przemoc nigdy nie ustała; w rzeczywistości tylko 
rosła. O ile w czasie nazistowskich nalotów na Anglię podczas II wojny światowej zginęło 
40 000 cywilów, to w tzw. „wojnie z terroryzmem” po 11.09.2001 roku ginie rokrocznie od 14 000 do 
110 000 ludzi. Patrząc wyłącznie na liczbę ofiar śmiertelnych wygląda to tak, jak gdyby wydarzenia z 
11.09. rozgrywały się w ostatniej dekadzie każdego roku. 

Od 2001 roku Stany Zjednoczone wydały na walkę z terroryzmem od 3,2 do 4 bilionów 
dolarów i suma ta stale rośnie. Prawdą jest, że ma to negatywny wpływ na gospodarkę Ameryki i 
wielu innych państw, nie mówiąc już o licznych społecznych i psychologicznych problemach, jakie 
wywołała ta wojna.   

[Napis na zdjęciu: Od 2001 roku Stany Zjednoczone wydały na walkę z terroryzmem od 3,2 do 
4 bilionów dolarów i suma ta stale rośnie.] 

[Napis na tym samym zdjęciu: Od 2001 roku rokrocznie w wojnie z terroryzmem życie straciło 
tyle osób, ile zginęło w zamachach z 11.09.] 

Można się zastanawiać, czy jest to naprawdę właściwy sposób, aby zrobić krok naprzód? Czy 
takie działanie rzeczywiście przyniesie pokój na naszym targanym konfliktami świecie? Czy nie istnieje 
żaden inny lepszy sposób rozwiązania tego problemu? 

Jeśli poszukamy odpowiedzi na te pytania, co ciekawe, znajdziemy je w wydarzeniach 
z historii, które miały miejsce tego samego dnia – 11.09. Niestety, nigdy nie myśleliśmy o tych innych 
datach, które prawdę mówiąc stanowią drogowskazy dla ludzkości. 

To pierwsze historyczne wydarzenie, mające spektakularny przebieg, odbyło się dokładnie 
120 lat temu w tym samym państwie w mieście Chicago. 
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Pierwszy 11.09. - Wiwekananda skłania świat do refleksji w 1893 roku 

11.09.1893 roku swoje obrady zainaugurował światowy kongres religii. Swami Wiwekananda, 
skarbnica idei, święty patriota z Indii, zadziwił Zachód, gdy tego dnia wszedł na mównicę. Zaczął 
przemówienie zwracając się do zebranych słowami: „Bracia i siostry z Ameryki”, a ludzie od razu 
wstali z miejsc i nagrodzili charyzmatycznego mnicha z Azji gromkimi brawami. 

Było to wydarzenie bez precedensu. Nikt wcześniej nie zwracał się do zgromadzenia w ten 
sposób. Oto znalazł się człowiek, który zrezygnował z używania formalnych słów i mówił do ludzi z 
naturalną i szczerą serdecznością brata. 

Zanim przejdziemy dalej, przedstawimy tło historyczne tego wydarzenia. 

Kongres religii odbywał się w ramach Światowej Wystawy Kolumbijskiej dla uczczenia 
400. rocznicy odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. 

Jednym z głównych celów tych obrad było szerzenie wiedzy na temat postępu i rozwoju 
technologicznego, jaki nastąpił w świecie i w jego kulturze dzięki zachodniej cywilizacji, 
w szczególności przez rozwój nauki i techniki.  

[Podpis pod zdjęciem: Swami Wiwekananda z przywódcami innych religii podczas 
zgromadzenia kongresu religii świata – 11.09.1893 roku.] 

Jednak dało się odczuć, że religia także stanowiła ważny element w kulturze człowieka, 
a także powód, dla którego zorganizowano obrady. Wyjaśniając tę kwestię, dr John Henry Barrows, 
przewodniczący kongresu religii świata, napisał: 

„Ponieważ jest zupełnie jasne, że chrześcijaństwo doprowadziło naszą współczesną 
cywilizację do wielu najważniejszych i najwspanialszych osiągnięć, nie wydaje się, aby religia bardziej 
niż edukacja, sztuka czy elektryczność, zasługiwała na wyłączenie z Wystawy Kolumbijskiej”. 

Stało się oczywiste, że celem zgromadzenia była gloryfikacja Ameryki i jej kultury z akcentem 
na religię Chrystusa. Dlatego nie jest absolutnie wykluczone, że niektórzy z bardziej fanatycznych 
chrześcijańskich teologów, którzy znajdowali się wśród organizatorów obrad kongresu, uważali, iż to 
forum da im możliwość potwierdzenia wyższości chrześcijaństwa wyznawanego przez ogromną 
większość postępowego Zachodu. 

Chociaż mógł to być jeden z „tajnych punktów programu” tych obrad, to co stało się w dniu 
otwarcia było zupełnie sprzeczne z oczekiwaniami organizatorów. Wszystko zmieniła piękna mowa 
Swamiego Wiwekanandy rozbrzmiewająca w sali. 

Pan Merwin-Marie Snell, przewodniczący sekcji naukowej kongresu, powiedział później: 

„Jedną z największych korzyści obrad były wspaniałe nauki, jakich zgromadzenie udzieliło 
chrześcijańskiemu światu, zwłaszcza obywatelom Stanów Zjednoczonych, a mianowicie, że istnieją 
inne, bardziej czcigodne religie niż chrześcijaństwo, które przewyższają je pod względem filozoficznej 
głębi, duchowej żarliwości, niezależnej siły myśli oraz rozległości i szczerości współczucia dla 
człowieka, wcale nie ustępując chrześcijaństwu pod względem skuteczności i piękna etyki”. 

Zatem całe zgromadzenie było na wiele sposobów zainspirowane nowym wymiarem myśli, 
który przewyższał mało znaczące porównania pomiędzy różnymi religiami na świecie. 
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[Podpis pod zdjęciem: Obrady światowego kongresu religii odbywały się w dniach 11-
27.09.1893 roku. Swami Wiwekananda przemawiał w dniu inauguracji, w ostatnim dniu posiedzenia i 
przy czterech innych okazjach. Jednak niniejsze zdjęcie zostało zrobione 21.09., kiedy to Swami nie 
przemawiał. Prawdopodobnie dlatego nie widać go na fotografii.] 

W istocie przestronną salę obrad wypełniało tego ranka 7000 ludzi. Pośrodku podwyższenia 
miejsce zajmował ubrany w purpurową szatę kardynał Gibbons, najwyższy dostojnik kościoła 
rzymsko- katolickiego na półkuli zachodniej. Po jego lewej i prawej stronie siedzieli delegaci ze 
Wschodu – dr Pratap Chandra Majumdar z Brahmo Samadż1 w Kalkucie, Dharmapala reprezentujący 
buddystów ze Sri Lanki, prof. Chakravarti i Annie Besant z Towarzystwa Teozoficznego, itd. 

Razem z nimi siedział Swami Wiwekananda, który w istocie nie był przedstawicielem żadnej 
określonej grupy wyznaniowej, lecz reprezentantem uniwersalnej religii Wed (którą Baba często 
określał „Sanatana dharma”). Nie mówił w imieniu konkretnego wyznania ani systemu wierzeń, lecz 
po to, by natchnąć wiarą całą ludzkość. Jego rosłą sylwetkę wyróżniały wyraźnie: przepiękna szata, 
duży turban w żółtym kolorze, brązowa cera i delikatne rysy twarzy – nikt nie mógł go nie zauważyć. 

Kiedy nadeszła jego kolej na zabranie głosu, był zdenerwowany – nigdy nie przemawiał do tak 
wielkiego zgromadzenia. Gdy wreszcie doszedł do mównicy, pokłonił się w myśli Najwyższemu, 
a wtedy strumień niezwykłej mowy popłynął z pokorą, lecz pełen mocy. Swami Wiwekananda zaczął: 

[Napis na zdjęciu: „Moje serce wypełnia niewysłowiona radość w odpowiedzi na ciepłe 
i serdeczne powitanie, jakie nam przygotowaliście. Dziękuję w imieniu najstarszego zakonu mnichów 
na świecie; dziękuję w imieniu matki religii; dziękuję w imieniu wielu milionów Hindusów wszystkich 
klas i wyznań”.] 

Następnie przyszedł czas na jedno z najbardziej sugestywnych przesłań wyrażających 
uniwersalizm i współczucie. 

[Napis na zdjęciu: „Jestem dumny, że należę do religii, która nauczyła świat zarówno 
tolerancji, jak i powszechnej akceptacji. Wierzymy nie tylko w uniwersalną tolerancję, ale uznajemy 
wszystkie religie za prawdziwe. Jestem dumny, że należę do narodu, który udzielił schronienia 
prześladowanym i uchodźcom reprezentującym wszystkie religie i wszystkie kraje świata”.] 

Rzeczywiście w swojej liczącej ponad 10 000 lat historii Indie nigdy nie najechały innego 
państwa; stanowiły mieszaninę składającą się z ludzi wszystkich wyznań i regionów, kultur i ideologii. 
Różni najeźdźcy przyjeżdżali i okupowali ten kraj, a Indie ich przyjmowały. Gdy nękani w innych 
miejscach ludzie szukali tu schronienia, Matka Indie otwierała szeroko ramiona i przygarniała ich. 

Swami Wiwekananda podkreślił to przytaczając prawdziwe przykłady z historii. 

[Napis na zdjęciu: „Jestem dumny mogąc powiedzieć, że przytuliliśmy do piersi ocalałych, 
niewinnych Izraelczyków, którzy przybyli do południowych Indii w tym samym roku, w którym ich 
święta świątynia została doszczętnie zburzona przez rzymskich tyranów. 

Jestem dumny, że należę do religii, która dała schronienie i wciąż pomaga tym nielicznym 
z wielkiego narodu zoroastrian”.] 

                                                      
1
  Brahmo Samadż – hinduistyczna monoteistyczna gmina religijna, założona w 1828 lub 1829 r. przez pisarza i publicystę 

Rammohana Raja, znana też jako Stowarzyszenie wyznawców Brahmana. - 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brahmo_Samad%C5%BA. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Brahmo_Samad%C5%BA
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Chociaż Swami Wiwekananda wspomina o żydach i zoroastrianach, są to jedynie przykłady, 
ponieważ Indie zapewniały azyl ludziom wielu wyznań i przekonań. 

Najeźdźcy ze Środkowej Azji przynieśli ze sobą islam. Mocarstwa kolonialne sprowadziły 
chrześcijaństwo. Indie po prostu wzbogaciły swoje dziedzictwo kulturowe dzięki ludziom z tych 
wszystkich społeczności. Ezekiel Isaac Malekar, przewodniczący gminy żydowskiej w New Delhi 
powiedział: 

„Izrael to moje serce, Indie to moja krew”. 

To właśnie tego ducha uniwersalnej akceptacji i religijnej tolerancji starał się podkreślić 
Swami Wiwekananda. Mówił dalej:  

[Napis na zdjęciu: „Zacytuję wam, bracia w wierze, kilka wersetów z hymnu, który jak 
pamiętam, powtarzano mi od najmłodszych lat, a który codziennie powtarzają miliony ludzi: 

‘Tak jak różne strumienie, mające swoje źródła w różnych miejscach, łączą swoje wody 
w morzu, podobnie, różne drogi wybierane przez ludzi z powodu różnych tendencji, chociaż wydają 
się inne, kręte lub proste, wszystkie prowadzą do Ciebie, o Panie’”.] 

Przesłanie Baby przekazane na Międzynarodowej Konferencji w Rzymie w 1983 r. 

Jedność boskości jest sercem indyjskiej kultury. Z tej przyczyny  Baba zostawił miejsce dla 
symboli wszystkich głównych religii świata w godle Organizacji Śri Sathya Sai. W przesłaniu, które 
wysłał do delegatów konferencji międzynarodowej odbywającej się w Rzymie w 1983 roku, napisał:  

„Cała ludzkość należy do jednej religii – religii człowieka. Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi. 
Wszyscy ludzie są braćmi jako dzieci jednego Boga. Zatem ta konferencja to spotkanie rodzinne. Nie 
jest to spotkanie narodowości i religii. Jest to spotkanie umysłów. Nie wiąże się z żadną szczególną 
kulturą ani filozofią. Dotyczy boskiego sposobu życia ukrytego w naukach wszystkich religii. Jego 
celem jest ujrzeć jedność w boskości”.  

Następnie Baba dodał: 

„Podstawowa prawda zawarta we wszystkich religiach, niezależnie od kraju czy rasy, jest 
jedna i ta sama. Poglądy filozoficzne, praktyki i postawy mogą się różnić, ale ostateczny cel jest tylko 
jeden – wszystkie religie głoszą jedność boskości i propagują pielęgnowanie uniwersalnej miłości, bez 
względu na kastę, wyznanie, kraj pochodzenia czy kolor skóry”. 

[Napis na zdjęciu: Podstawowa prawda zawarta we wszystkich religiach, niezależnie od kraju 
czy rasy, jest jedna i ta sama. Poglądy filozoficzne, praktyki i postawy mogą się różnić, ale ostateczny 
cel jest tylko jeden – wszystkie religie głoszą jedność boskości i propagują pielęgnowanie 
uniwersalnej miłości, bez względu na kastę, wyznanie, kraj pochodzenia czy kolor skóry.] 

Tak więc przesłanie jest takie samo. W 1893 roku przekazał je boski posłaniec, a w 1983 roku 
zostało dokładnie powtórzone przez Boga. 

Wracając do przemówienia Swamiego Wiwekanandy, na zakończenie powiedział: 

[Napis na zdjęciu: „Sekciarstwo, bigoteria i jej okropny potomek fanatyzm na długo 
opanowały ten piękny świat. Przepełniły przemocą świat przesiąknięty coraz częściej ludzką krwią, 
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zniszczyły cywilizację i doprowadziły całe narody do rozpaczy. Gdyby nie te straszne demony, 
społeczeństwo ludzi byłoby na znacznie wyższym poziomie rozwoju niż obecnie”.] 

Wydaje się niemal, że ktoś napisał te słowa w związku z tym, co dzisiaj dzieje się na świecie. 
Jednak Swami ponad 100 lat temu właściwie zdiagnozował problemy współczesnego człowieka i jego 
niegodziwej mentalności. 

Alternatywne sposoby prowadzenia wojny potwierdzone badaniami naukowymi 

11.09.2001 roku bez wątpienia doszło do ogromnej tragedii, lecz nie jest to jednostkowy 
przypadek. Dane szacunkowe mówią, że ponad 200 000 niewinnych cywilów straciło życie w różnych 
częściach świata od Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, przez Irak, Afganistan i Pakistan, po 
kraje Bliskiego Wschodu i Afryki, a obecnie Syrię. Jak dużo straciła ludzkość i jakiego rzędu były to 
straty! 

Ogromne ekonomiczne i społeczne koszty wojny to coś, z czym do dzisiaj zmagają się nie 
tylko Stany Zjednoczone, ale także liczne kraje rozwijające się w Azji i w Afryce. 

W istocie trudno jest nawet obliczyć straty, które poniosły państwa takie jak Afganistan czy 
Irak – ogromne obszary tych krajów zostały zniszczone nie do poznania. 

7 lat temu przeprowadzono ciekawe badania, aby dowiedzieć się jakie są alternatywne 
sposoby na znalezienie i obciążenie odpowiedzialnością tych, którzy są winni ataków z 11.09. 

Czy wojna stanowiła jedyną możliwość? 

Celem tych badań była analiza skuteczności różnych metod używanych w walce z grupami 
stosującymi strategie terroru w 268 przypadkach w latach 1968-2006. Sprawozdanie o nazwie „Rand 
Report” zawierało dokładne badania i wnioski mówiące, że istnieje kilka innych znacznie 
skuteczniejszych metod eliminowania przyszłych ataków terrorystycznych niż reakcja wojskowa. 

Sprawozdanie objęło reakcje prawa karnego oraz próby zwracania się zarówno do dobrze 
znanych grup bojowników, jak i większej populacji ludzi, którzy mogli ich wspierać. 

Badania wykazały, że: 

 40% spośród 268 grup terrorystycznych wyeliminowano przy pomocy 
wywiadu wojskowego i metod policyjnych (bez przemocy); 

 43% przestało stosować przemoc w wyniku pokojowych politycznych 
porozumień; 

 Zaledwie 10% przerwało działalność terrorystyczną, ponieważ osiągnęli swoje 
cele (zwycięstwo) stosując przemoc; 

 Prawdę mówiąc tylko 7% zostało pokonanych w wyniku interwencji 
wojskowej. 

Z naukowego punktu widzenia badania te pokazały, że wojna i przemoc to najmniej 
skuteczne sposoby na zaprowadzenie pokoju. 

W rzeczywistości rozwiązania militarne często wywoływały bardziej gwałtowne reakcje 
i terroryzm wymierzony w ludność cywilną, która została uwięziona pomiędzy wrogimi siłami. 
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Śmierć cywilów również staje się impulsem do przyłączania się do grup terrorystycznych. 
Można to było zobaczyć w wojnach w Afganistanie, Iraku i w Pakistanie – starcia te służyły za 
platformy rekrutacyjne dla nowych terrorystów. 

Wojny często stwarzają warunki do dalszych ostrych konfliktów o nowe zasoby naturalne 
i nowe sojusze polityczne zawiązywane z powodu rozpoczynającej się inwazji lub okupacji. 

Właśnie wtedy ponownie wybuchają wojny domowe i zbrodnicza przemoc. W ostatnich 
czasach ludzkość widziała dość dużo takich wydarzeń, od Palestyny po Libię, Syrię i Somalię. 

Jest to zagrożenie tym „sekciarstwem, bigoterią i fanatyzmem”, które otwarcie wskazał 
Swami Wiwekananda. Gdyby tylko ludzkość zwróciła baczną uwagę na jego słowa z 11.09.1893 roku! 

Swami zakończył tę odkrywczą mowę słowami: 

[Napis na zdjęciu: „Wyrażam gorącą nadzieję, że dzwon, który dzisiaj rano bił dla uczczenia 
tego spotkania, być może wybił ostatnią godzinę dla wszelkiego fanatyzmu i prześladowań 
czynionych mieczem lub piórem, a także dla wszystkich złych uczuć między ludźmi dążącymi do tego 
samego celu”.] 

Zatem w przemówieniu z 11.09. Swami Wiwekananda wnikliwie określił potrzeby chwili dla 
ludzkości i wyjaśnił, czego my, ludzie, nie powinniśmy robić. Niestety, chociaż wszystkie te bezcenne 
słowa zostały mocno docenione zwłaszcza na Zachodzie i nadal tkwią w pamięci, choć 
prawdopodobnie zapomniano już o wszystkim innym, co miało związek z obradami kongresu religii, 
zrobiono bardzo niewiele, aby naprawdę wprowadzić je w czyn. 

Cóż, po raz kolejny w historii ludzkości doszło do tego, że święte i odwieczne zasady poszły 
w zapomnienie. Nie stało się tak tylko w przypadku Swamiego Wiwekanandy. 

 

Część 2 

Następny znaczący 11.09. (po przemówieniu Swamiego Wiwekanandy z 11.09.1893 roku) 
wiąże się z kolejnym obrońcą odwiecznych indyjskich wartości. Oto bojownik, który pokonał potężne 
imperium brytyjskie siłą swojej wiary w zasady stanowiące filary kultury Indii. 

Wybitna osobowość, która zupełnie odmieniła umysły mas i wzbudziła w nich możliwość 
prowadzenia wojny bez użycia broni, wiodąc je do wielkiego triumfu. Wdzięczny naród przyznał mu 
tytuł „Ojca narodu”. 

Ciekawe, że historia Mahatmy Gandhiego i jego oręża prawdy i niekrzywdzenia także ma swój 
początek 11.09., a dokładnie 11.09.1906 roku. Tym razem miejscem wydarzeń jest Afryka 
Południowa. 

Kształtowanie się procesów demograficznych w Afryce Południowej 

Wspomniał o tym prof. Venkataraman w rozmowie z Radiem Sai w 2004 roku. Opisując 
szczegółowo tę historię, powiedział: 

„Historia Afryki Południowej przed 11.09.1906 roku przedstawiała się mniej więcej tak: 
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Wszystko zaczęło się w XIX wieku wraz z kolonizacją Afryki Południowej. Dwa europejskie 
mocarstwa walczyły o kontrolę nad tą częścią afrykańskiego kontynentu. Brytyjczycy pokonali 
Holendrów w wojnach burskich. Afryka Południowa stała się teraz kolonią pod panowaniem Korony 
Brytyjskiej z dużą liczbą białej ludności holenderskiego pochodzenia. Oczywiście większość 
mieszkańców kraju stanowili rdzenni Afrykanie. Zamieszkiwało go również wielu Azjatów, głównie z 
Indii, należących do dwóch różnych grup zawodowych – zatrudnionych jako służący i pracujących w 
sektorze usług. 

[Podpis pod zdjęciem: Mapa polityczna Afryki Południowej na początku XX wieku.] 

Brytyjczycy zabrali do Afryki Południowej dziesiątki tysięcy robotników i to była, że tak 
powiem, pierwsza fala imigracji Hindusów. Ci ludzie potrzebowali sklepów i wielu dodatkowych 
usług, łącznie z tymi świadczonymi przez lekarzy, fryzjerów, itd. Ta potrzeba sektora usług 
doprowadziła do drugiej fali osadnictwa w Afryce Południowej. 

Prawdę mówiąc, Gandhi pojechał do Afryki Południowej jako młody adwokat, aby na miejscu 
reprezentować w sądzie klienta z Indii. Tak więc w Afryce Południowej społeczeństwo Hindusów 
składało się wówczas w zasadzie z tych dwóch grup. A co z ludźmi białymi i rdzennymi 
Afrykańczykami? Cóż, Brytyjczycy wiedzieli, jak o siebie zadbać począwszy od podróżowania, przez 
zdrowie, po wszystkie inne potrzeby i wygody. Jeśli chodzi o miejscowe plemiona, radziły sobie tak 
samo jak przez tysiące lat – naprawdę nie było tam zorganizowanego sektora usług! Krótko mówiąc, 
sytuacja demograficzna w Afryce Południowej pod koniec XIX wieku wyglądała następująco: 
Holendrzy zostali niewątpliwie pokonani, lecz osadników z tego kraju uznano za pełnoprawnych 
członków białej społeczności. 

Zatem biali oczywiście cieszyli się najwyższym statusem. Z kolei tubylcy znaleźli się na samym 
dole drabiny społecznej – nie dostrzegano żadnych problemów w takim postępowaniu. Rdzenni 
mieszkańcy w opinii białych osadników należeli do kategorii „podludzi” i nie było dla nich miejsca 
nigdzie indziej, jak tylko na dnie. 

Wracając do Hindusów, postrzegano ich jako kłopotliwych, a sporządzane projekty ustaw 
były dla nich wielce dyskryminujące, a nawet obraźliwe. Idea była taka, aby nękać Hindusów do tego 
stopnia, aż zostaną zmuszeni opuścić Afrykę Południową. Przepis dotyczący zezwoleń był nieznośny 
od samego początku i dawał nieograniczone możliwości prześladowania. Dla przykładu, 
nowonarodzone hinduskie dzieci mogły zostać aresztowane z powodu braku zezwolenia! Oto jak 
żałosna była wówczas sytuacja. 

[Podpis pod zdjęciem: Gandhi (piąty z lewej w środkowym rzędzie) z indyjskim korpusem 
medycznym podczas wojny burskiej w Afryce Południowej w latach 1899-1900. Gdy w 1899 roku 
wybuchły działania wojenne pomiędzy Burami i Brytyjczykami, Gandhi zdecydowanie stanął po 
stronie imperium i utworzył indyjski korpus medyczny składający się z 300 wolnych Hindusów i 800 
robotników najemnych. Ich praca w czasie konfliktu zyskała uznanie Brytyjczyków i w rezultacie 
uwierzyli – błędnie, jak się później okazało – że po zakończeniu wojny w nagrodę otrzymają większe 
prawa polityczne. (Zdjęcie dzięki uprzejmości Petera Ruhe’a opublikowane przez wydawnictwo 
Phaidon)] 

Tymczasem, aby życie Hindusów stało się jeszcze bardziej uciążliwe, rząd Afryki Południowej 
złożył projekt ustawy pod nazwą Asiatic Law Amendment Ordinance (poprawkę do rozporządzenia o 
prawie dla Azjatów). Był to szkic projektu ustawy w zasadzie legalizującej wszelkie akty dyskryminacji 
wobec Azjatów. Właśnie tej propozycji Gandhidżi się sprzeciwił. 
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Jednak w owym czasie Gandhi nie wypowiedział jeszcze wojny imperium brytyjskiemu 
i kolonializmowi – doszło do tego później, gdy wrócił do Indii. Wtedy był gotów do zaakceptowania 
rządów Brytyjczyków, lecz pragnął sprawiedliwości dla wszystkich w tym systemie”. 

Narodziny, nazwa i rozwój satjagrahy 

22.08.1906 roku w Południowej Afryce pod panowaniem Korony Brytyjskiej, rząd Transwalu2 
ogłosił nową ustawę zmuszającą wszystkich Hindusów, Arabów i Turków do rejestracji. Aby otrzymać 
zaświadczenie o rejestracji należało zewidencjonować odciski palców i znaki szczególne na ciele 
człowieka. Ci, którzy się nie zarejestrowali, mogli otrzymać grzywnę, trafić do więzienia lub zostać 
deportowani i dotyczyło to nawet małych dzieci. W tamtym czasie Gandhi pracował jako prawnik dla 
firmy, której właścicielem był Hindus wyznający islam. 

Zatem sposób, w jaki ustanawiano prawo, gwarantował boskie prawa białym, skazywał na 
potępienie czarnoskórych i dyskryminował ciemnoskórych. Jak to zatrzymać? 

Prof. Venkataraman kontynuował: 

„Zaangażowany we właściwe procedury prawne Gandhi podjął próbę uzyskania 
zadośćuczynienia. Napisał do wyższych władz w Afryce Południowej i do wpływowych członków 
parlamentu brytyjskiego. Wśród tych, do których wystosował pismo, był Dadabhai Naoroji, pierwszy 
Hindus wybrany na członka brytyjskiej Izby Gmin. Jednak żadne z tych działań nie przyniosło efektu. 

W tym momencie Gandhi zdecydował się zrobić następny krok, który zapoczątkował nowy 
rozdział niekończącej się walki z ludzką niesprawiedliwością. 

Tak więc stało się! Słynny ruch satjagraha, który miał stanowić główny fundament indyjskiej 
walki o niepodległość, właściwie narodził się w Afryce Południowej i to, co ciekawe, 11.09., chociaż 
miało to miejsce ponad 100 lat temu”. 

11.09.1906 roku Gandhi zwołał w Empire Theatre w Johannesburgu masowe zgromadzenie 
liczące około 3000 obywateli Indii mieszkających w Transwalu. Jego celem było znalezienie sposobów 
na wyrażenie sprzeciwu wobec ustawy rejestracyjnej. Gandhi czuł, że ten akt prawny był 
uosobieniem nienawiści do Hindusów i gdyby został przyjęty, mógłby oznaczać absolutną klęskę dla 
tej społeczności w Afryce Południowej, w związku z czym stawianie oporu było sprawą życia i śmierci. 

Wśród tysięcy zgromadzonych był Sheth Haji Habib, muzułmanin w podeszłym wieku 
mieszkający w Afryce Południowej. Głęboko poruszony wystąpieniem Gandhiego, powiedział do 
zebranych, że Hindusi muszą podjąć uchwałę, mając Boga za świadka i nigdy nie mogą tchórzliwie 
poddać się takiemu poniżającemu prawu. 

W książce Satyagraha in South Africa („Satjagraha w Afryce Południowej”) Gandhidżi 
wspomina ten dzień, pisząc: „Wtedy on (Sheth Habib) ogłosił uroczyście w imieniu Boga, że nigdy nie 
podporządkuje się takiemu prawu i poradził wszystkim obecnym, aby zrobili to samo”. 

Miało to znaczenie, ponieważ oto szanowany członek hinduskiej społeczności oznajmia swoją 
decyzję o sprzeciwie i wyraża gotowość do poniesienia konsekwencji w tej wielce duchowej walce o 
sprawiedliwość w imię Boga. 

                                                      
2
 Transwal – potoczna nazwa historycznego państwa Burów istniejącego z przerwami w latach 1852-1902 na terenie 

obecnej Republiki Południowej Afryki. - http://pl.wikipedia.org/wiki/Transwal. 
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Prawdę mówiąc, Gandhi był zupełnie zaskoczony sugestią Habiba. Napisał: 

„Świat uważa zwykłe postanowienie i przysięgę w imię Boga za dwie krańcowo różne rzeczy”. 

„Człowiek, który podejmuje zwyczajne postanowienie, nie wstydzi się, gdy od niego 
odstępuje, lecz ten, który nie dotrzymuje przysięgi, nie tylko wstydzi się za siebie, ale także jest 
uważany przez społeczeństwo za grzesznika. Chociaż nie miałem zamiaru składać przysięgi ani 
namawiać do tego innych, gdy szedłem na ten wiec, gorąco popieram propozycję Shetha”. 

[Podpis pod zdjęciem: Gandhi w Johannesburgu (Transwal) w 1900 roku. Hindusi 
doświadczyli największej dyskryminacji w Transwalu, gdzie nie mogli handlować ani mieszkać z 
wyjątkiem wyznaczonych miejsc opisanych przez dziennik „London Times” jako getta (zdjęcie 
‘Gandhi’, dzięki uprzejmości Petera Ruhe’a opublikowane przez wydawnictwo Phaidon).] 

Gdy zebranie przybrało taki obrót, Gandhi poczuł się w obowiązku wyjaśnić ludziom, co tak 
naprawdę w praktyce oznacza złożenie przysięgi i czy są oni wystarczająco przygotowani do podjęcia 
takiego zobowiązania. Powiedział im: 

„Wszyscy wierzymy w jedynego Boga, pomimo różnych nazw występujących w hinduizmie 
i w islamie. Zobowiązanie się, złożenie przysięgi w imię Boga lub branie Go na świadka, nie jest czymś, 
co można sobie lekceważyć. Jeśli przysięgając, złamiemy naszą obietnicę, jesteśmy winni zarówno 
przed Bogiem, jaki i przed człowiekiem. 

Osobiście uważam, że człowiek, który umyślnie i roztropnie składa przysięgę, a później ją 
łamie, traci swoją dojrzałość. 

Człowiek związany przysięgą na pewno czasami ma wątpliwości. Lecz jeśli mogę uświadomić 
sobie kryzys w historii indyjskiego społeczeństwa Afryki Południowej, kiedy właściwe byłoby złożenie 
obietnic, to ten trudny moment z pewnością nadszedł właśnie teraz. 

Za podejmowaniem poważnych kroków z wielką ostrożnością i wahaniem kryje się mądrość. 
Niemniej ostrożność i wahanie mają swoje granice i my musimy je teraz przekroczyć. Rząd stracił 
wszelkie poczucie przyzwoitości. Okażemy tylko naszą bezwartościowość i tchórzostwo, jeśli nie 
zaryzykujemy wszystkiego w obliczu pożaru, który nas ogarnia i będziemy siedzieli, obserwując go z 
założonymi rękami. 

Zatem nie ma wątpliwości, że w chwili obecnej nadarza się stosowna okazja na złożenie 
przysięgi. Lecz każdy z nas musi samodzielnie podjąć decyzję, czy ma wolę i możliwość zdeklarowania 
się. Każdy musi przeniknąć do swojego serca i jeśli głos wewnętrzny zapewni go, że ma dość siły, aby 
podołać wyzwaniu, dopiero wówczas powinien się zobowiązać, a wtedy jego postanowienie 
przyniesie owoce. 

Może się tak zdarzyć, że cierpienie w ogóle nie będzie naszym udziałem. Tak czy inaczej, 
z jednej strony człowiek, który złożył przysięgę, musi być zdecydowanym optymistą, a z drugiej strony 
musi być przygotowany na najgorsze. Dlatego pragnę przedstawić wam pogląd na temat tego, co 
najgorszego może nas spotkać w obecnej walce. 

Dzisiaj jesteśmy bogaci, a jutro możemy zniżyć się do poziomu skrajnej nędzy. Możemy zostać 
deportowani. Może dotknąć nas głód i podobne problemy w więzieniu, niektórzy z nas mogą 
zachorować, a nawet umrzeć. Krótko mówiąc, całkiem możliwe, że będziemy musieli znieść wszelkie 
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trudności, jakie tylko możemy sobie wyobrazić, a mądrość polega na tym, że daliśmy słowo, 
rozumiejąc, iż będziemy musieli wytrzymać to wszystko i jeszcze więcej. 

Chociaż zamierzamy złożyć przysięgę kolegialnie, nikt nie powinien myśleć, że niedotrzymanie 
zobowiązania przez jedną lub więcej stron, zwalnia pozostałych z danego słowa. Każdy powinien w 
pełni zdać sobie sprawę z odpowiedzialności przed samym sobą i dopiero wtedy zobowiązać się 
niezależnie od innych i zrozumieć, że musi być wierny swojej przysiędze aż do śmierci bez względu na 
to, co zrobią inni”. 

Kiedy Gandhi skończył mówić, zebrani mieli więcej energii i entuzjazmu niż wcześniej. Przed 
końcem spotkania 3000 osób wstało i z uniesionymi rękami złożyło przysięgę, biorąc Boga za świadka, 
że nie podporządkują się nowemu rozporządzeniu, jeśli zyska ono moc prawną. 

I tak zaczęła się satjagraha. 

[Podpis pod zdjęciem: Zdjęcie zostało zrobione w 1908 roku, dwa lata po zapoczątkowaniu 
satjagrahy w Afryce Południowej. Na fotografii płonie 2000 zaświadczeń o rejestracji – przed 
meczetem Hamidia w Johannesburgu, 16 sierpnia 1908 roku. Ostry sprzeciw wobec realizacji 
kompromisu Gandhiego ze Smutsem3 był uzasadniony, ponieważ rząd Transwalu nie uchylił ustawy 
rejestracyjnej. Niezrażony tym Gandhi poprowadził nową kampanię oporu, która rozpoczęła się od 
publicznego spalenia tysięcy zaświadczeń o rejestracji. Rozszerzył swoją akcję o marsz przez granicę, 
kwestionując zakaz imigracji Hindusów z Natalu do Transwalu (zdjęcie dzięki uprzejmości Petera 
Ruhe’a opublikowane przez wydawnictwo Phaidon).] 

Prawdę mówiąc wówczas Gandhi nie wiedział, jaką nazwę nadać temu nowemu ruchowi. Na 
początku używał pojęcia „bierny opór”. Lecz nazwa ta była zupełnie nieodpowiednia i często myląca, 
gdyż „bierny opór” był postrzegany jako oręż słabych i bezbronnych. Teraz Gandhi chciał nowego 
nazewnictwa, które przekazałoby siłę i energię tej idei. Ponadto obce określenie, podobnie jak 
obowiązujące pieniądze, miało bardzo małe szanse na to, aby przyjąć się wśród tamtejszej indyjskiej 
społeczności. 

Zatem Gandhi ogłosił na łamach „Indian Opinion”, że czytelnik, który wymyśli najlepszą 
nazwę dla tego nowego sposobu walki, otrzyma niewielką nagrodę. Jeden z uczestników konkursu, 
pan Maganlal Gandhi zaproponował termin „sadagraha” oznaczający „niezłomność w dobrej 
sprawie”. Gandhiemu podobało się to słowo, lecz nie wyrażało w pełni idei, z jaką pragnął, aby się 
kojarzyło. Dlatego zmienił to określenie na „satjagraha”, czyli „siła zrodzona z prawdy i miłości, czyli 
niekrzywdzenia”. Mówiąc prościej – „Siła duszy”. 

Tak oto odwieczne zasady prawdy, miłości, jedności i tolerancji ponownie objawiły się światu 
podczas drugiego ważnego 11.09., dokładnie 13 lat po pierwszym 11.09. w 1893 roku, kiedy to 
Wiwekananda wstrząsnął Zachodem i przypomniał o tych uniwersalnych wartościach. 

[Podpis pod zdjęciem: Przywódca satjagrahy, Thambi Naidoo przemawia na stadionie 
piłkarskim w Durbanie do ponad 6000 ludzi w czasie zgromadzenia w 1913 roku. Proponowana 
ustawa, która wyraźnie uznawała wszystkie niechrześcijańskie małżeństwa za bezprawne, 
zainicjowała ostatnią i zarazem największą kampanię oporu Gandhiego w Afryce Południowej. 
(Zdjęcie dzięki uprzejmości Petera Ruhe’a opublikowane przez wydawnictwo Phaidon).] 

                                                      
3
 Jan Smuts – południowoafrykański polityk, filozof i wojskowy, od grudnia 1906 roku minister kolonii i edukacji w rządzie 

Transwalu. Przeciwnik ruchu na rzecz równych praw dla robotników z Południowej Azji, na czele którego stał Mahatma 
Gandhi. – http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Smuts.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Smuts
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Lawinowe efekty satjagrahy – od Dalajlamy do Baracka Obamy 

Od tego czasu satjagraha Gandhiego nie tylko wyzwoliła 300 milionów Hindusów z trwających 
ponad 200 lat rządów Brytyjczyków, ale także zainspirowała szereg rewolucji pod kierownictwem 
legendarnych przywódców, od Vinoby Bhave (ruch Bhudan) po Sunderlala Bahuguna (ruch Czipko), 
od Martina Luthera Kinga po Nelsona Mandelę oraz od Dalajlamy po Aung Suu Kyi. 

Co ciekawe, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama podczas swojego 
przemówienia na zgromadzeniu ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2012 
roku, powiedział:  

„Czas zastanowić się nad słowami Gandhiego: ‘Nietolerancja sama w sobie jest formą 
przemocy i stanowi przeszkodę na drodze rozwoju prawdziwego ducha demokracji’. Musimy 
wspólnie pracować dla świata, gdzie nasze różnice nas wzmacniają, ale nie określają”. 

Dwa lata wcześniej, gdy prezydent Obama przemawiał na forum indyjskiego parlamentu w 
New Delhi, sześciokrotnie odwołał się do Gandhiego i opisał go jako człowieka, który wcześnie 
wywarł na nim wyraźny wpływ: „Przez całe życie, także wówczas, gdy pracowałem jako młody 
człowiek na rzecz ubogich mieszkańców miasta, znajdowałem inspirację w życiu Gandhidżiego oraz w 
jego prostej i głębokiej nauce, by być zmianą, której szukamy w świecie”.  

[Napis na zdjęciu: „Przez całe życie, także wówczas, gdy pracowałem jako młody człowiek na 
rzecz ubogich mieszkańców miasta, znajdowałem inspirację w życiu Gandhidżiego oraz w jego prostej 
i głębokiej nauce, by być zmianą, której szukamy w świecie ”- Prezydent Stanów Zjednoczonych 
Barack Obama] 

Gdy w 2009 roku student zapytał Obamę, z kim najchętniej chciałby zjeść obiad z grona osób 
żyjących lub zmarłych, prezydent wybrał Mahatmę: 

„To jest człowiek, w którym znalazłem wielką inspirację. On natchnął dr Kinga (Martina 
Luthera Kinga), więc gdyby nie ruch pokojowy w Indiach, moglibyście nie zobaczyć takiego samego 
ruchu pokojowego na rzecz praw obywatelskich tutaj, w Stanach Zjednoczonych”. 

W tym samym roku, w mowie dziękczynnej po odebraniu Pokojowej Nagrody Nobla, pierwszy 
afroamerykański prezydent Stanów Zjednoczonych ponownie złożył hołd Gandhiemu i jego ideałom: 

„Jako ktoś, kto jest bezpośrednim następstwem pracy dr Kinga, jestem żywym świadectwem 
moralnej siły niekrzywdzenia” – powiedział i dodał: „Wiem, że w życiu i w wierze Gandhiego i Kinga 
nie ma ani słabości, ani bierności ani naiwności”.  

Pokrzepiające jest to, że w dzisiejszych czasach jeden z najbardziej wpływowych ludzi na 
ziemi ma głęboki szacunek dla Gandhiego i jego satjagrahy. Jednocześnie rzeczywistość wygląda teraz 
tak, że większość ludzkości nie zostanie przekonana, iż 11.09. z 1893 roku czy z 1906 roku mógł 
naprawdę zapobiec tragedii z 11.09.2001 roku. 

W jakiś sposób wybór opcji zawarcia pokoju i pojednania wydaje się trudnym zadaniem. 
Dlatego widzimy, że przemoc ma dzisiaj mnóstwo okazji, a pokój żadnej. Jeśli przemoc dostaje 100 
szans, pokój prawdopodobnie dostaje tylko jedną szansę. Dlaczego tak się dzieje? 

Cóż, Baba jasno udzielił odpowiedzi na to pytanie. Co fascynujące, miało to miejsce również 
11.09. Kiedy to było? Co powiedział Baba? Ta historia czeka na was w III części niniejszego artykułu. 
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Część 3 

 

Karanjia i jego Blitz 

„‘Nie musicie być szaleni, aby tu pracować, ale to pomaga’ – tak brzmiał napis przed 
gabinetem Russy Karanjii w Blitzu. Odszedł 1 lutego 2008 roku, dokładnie 67 lat po tym, jak założył 
jedną z największych redakcji w Indiach. ‘Wolna, szczera, nieustraszona’ – grzmiał nagłówek naszej 
gazety” – pisze P. Sainath, który przez ponad 10 lat pracował w należącym do Karanjii Blitzu jako 
zastępca redaktora naczelnego. 

Wysoko ceniony i nagradzany dziennikarz P. Sainath jest obecnie redaktorem ds. wiejskich 
indyjskiego dziennika The Hindu. Jednak doskonalił swoje talenty i ujednolicił pisanie przez lata 
spędzone u Russy Karanjii. 

Blitz był pierwszym wychodzącym co tydzień indyjskim tabloidem założonym w 1941 roku, 
który koncentrował się na dziennikarstwie śledczym. „Nie zawsze byliśmy nieustraszeni. Czasami 
byliśmy za bardzo niezależni dla naszego własnego dobra, ale też do bólu szczerzy. Lecz Blitz był 
zawsze poczytny dzięki redaktorowi naczelnemu posiadającemu niezrównany instynkt, jaki temat 
będzie ważną wiadomością dla niezwykle zróżnicowanego grona czytelników” – dodaje P. Sainath. 

Blitz był właśnie taki – zawsze przykuwający uwagę i bezkompromisowy, z trafiającymi 
w sedno reportażami, wielkimi sensacyjnymi materiałami ze świata polityki, odważnymi artykułami 
demaskatorskimi i zuchwałymi docinkami ubarwionymi wysokiej jakości zdjęciami. W latach 80. był 
to czołowy indyjski tabloid wydawany w Mumbaju w nakładzie 600 000 egzemplarzy. 

Była połowa lat 70., kiedy uprzejmy i zadziorny, ogromnie szanowany i bardzo bojaźliwy 
Karanjia opublikował historię o Babie, krytykując i wyśmiewając jego boskość. Ale wszystko, co 
napisał, opierało się na pogłoskach. 

Ktoś powiedział mu: „Dlaczego nie pojedziesz i nie sprawdzisz tego dla samego siebie?”. 
Spodobał mu się ten pomysł i jako rzetelny dziennikarz odwiedził Puttaparthi. 

W rezultacie w tygodniku Blitz ukazał się artykuł pt. „Bóg jest Hindusem”. Ciekawe, że artykuł 
został opublikowany pod datą 11.09. – 11.09.1976 r.  

Istotne jest przesłanie, jakie ukazał ten artykuł oraz to, że w przesłaniu tym widzimy nie tylko 
harmonijne połączenie z innymi istotnymi wydarzeniami z 11.09. (opisanymi w części pierwszej i 
drugiej niniejszego artykułu), ale także doniosłość tych słów w chwili obecnej, gdy wydaje się, że 
kroczymy po omacku w ciemności i najczęściej potykamy się i rozdzielamy się w poszukiwaniu pokoju 
na świecie. 

Całkowita przemiana i jak do niej doszło  

Pan Karanjia był bardzo szczęśliwy, że otrzymał szansę na wyłączną, trwającą 2,5 godziny, 
bezpośrednią rozmowę z Babą. Ten zdeklarowany ateista i marksista, jak to się mówi, „przybył, 
zobaczył i został zwyciężony”. W rozdziale wprowadzającym do książki „Bóg mieszka w Indiach” 
(później skompilował artykuły o Babie z ukazujących się w tygodniku Blitz do książki) pisze:  
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„Według wielbicieli Baby awatar przyszedł, by dać receptę i lekarstwo światu żyjącemu 
w strachu przed zagładą nuklearną. Sztuczne podziały, takie jak Bóg i człowiek, purusza i dewa, 
stworzone przez zachodnią myśl, po prostu nie istnieją w indyjskich świętych pismach, które nakazują 
zjednoczenie Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem jako fundament wiary. 

Baba jest ucieleśnieniem tej filozofii. Jak mi powiedział: ‘Bóg jest człowiekiem, a człowiek jest 
Bogiem’. Wszyscy mamy coś z Boga, tę boską iskrę, która jest w nas. Wszyscy ludzie są boscy tak jak 
ja; ich dusze mieszkają w ciele. Jedyną różnicą jest to, że nie zdają sobie sprawy ze swojej boskości’. 

Dla wątpiącej lub zagubionej mniejszości, do której grona i ja się wówczas zaliczałem, Baba 
ma przesłanie: 

„Ci, którzy pragną wyłowić perły z morza, muszą głęboko zanurkować, aby je wydobyć. Nic im 
nie da pluskanie się w płytkich falach przy brzegu i mówienie, że w morzu nie ma pereł, a wszystkie 
opowieści o nich są nieprawdziwe. 

Podobnie, jeśli człowiek pragnie zdobyć miłość i łaskę awatara, musi zanurkować głęboko 
i zatopić się w Sai Babie. Dopiero wtedy stanie się jednym ze mną i będzie mnie nosił głęboko 
w sercu”. 

Karanjia kontynuuje i pisze: 

„W dalszym ciągu nie zanurzyłem się na tyle głęboko w tym oceanie miłości i oddania, aby 
zyskać łaskę. Moje doświadczenie Baby ogranicza się do krótkiego spotkania w Bombaju 
poprzedzającego długą rozmowę w Puttaparthi. Niemniej jednak to spotkanie było wspaniałe, niemal 
wstrząsające”. 

Opisując to „wstrząsające spotkanie”, w jednym miejscu pisze: 

„Baba nie tylko wysyłał potężne emanacje tego, co mogę określić jako duchową miłość 
i łaskę, ale zaczął mnie zadziwiać swoją wiedzą na temat najskrytszych wydarzeń związanych z moim 
życiem i pracą. 

Wydawał się także znać z góry odpowiedzi na pytania, które zamierzałem zadać. Gdy tylko 
zacząłem zadawać pytanie, on przerywał mi delikatnie klepiąc mnie w kolano i zaczynał na nie 
odpowiadać. Nigdy nie dokończyłem pytania. Mimo to otrzymałem wszystkie odpowiedzi”. 

W ten sposób doświadczenie to zmieniło życie pana Karanjii, a pytania obejmowały różne 
tematy: „Dlaczego Bóg przyjmuje ludzką postać?”, „Jakie są współczesne problemy człowieka?”, „Po 
co Baba materializuje pierścionki i zegarki?”, „Jaki jest obecnie najlepszy sposób na ocalenie ziemi?”, 
„Dlaczego Baba czyni cuda?”, „Jaka tajemnica wiąże się z trzykrotną inkarnacją Sai?”, itd. 

Problemy dnia codziennego i sposoby ich rozwiązania – odpowiedzi Baby 

Oto kilka pytań dotyczących bezpośrednio rozważań o 11.09., którymi zajmowałem się 
dotychczas w tym 3-częściowym artykule. 

Karanjia: Obecna sytuacja, kiedy to złe moce prowadzą nas do zagłady, jak to wcześniej 
ująłeś, może sugerować, że nie unikniemy kolejnej wojny, podobnej do tej opisanej w Mahabharacie. 
Czy to oznacza, że ocalenie ludzkości, na rzecz którego działasz, może dokonać się jedynie poprzez 
niszczycielską wojnę? 
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Baba: Zło musi zostać usunięte, zanim dojdzie do takiej katastrofy. Oczywiście pojawią się 
mniejsze wojny i potyczki; obecnie nie można im zapobiec. 

Jednak dzisiaj, jak powiedziałem, zło jest tak powszechne, że mogłoby dojść do zniszczenia 
ludzkości w nuklearnym holokauście w kolejnej wojnie światowej. Aby temu zapobiec, przyszedł na 
świat awatar, chcąc jednocześnie podnieść świadomość człowieka ponad obecny syndrom gniewu, 
nienawiści, przemocy i wojen i w ten sposób uratować świat przed katastrofą.  

Można to osiągnąć jedynie przez odbudowę braterstwa ludzi za pomocą Wed, śastr 
i wszystkich religii nauczających prawości. Pozwoli to uwolnić się człowiekowi z okowów karmy. 

Zawsze mówię: Niech różne wyznania istnieją, niech rozkwitają. Niech chwała Boga będzie 
wyśpiewywana we wszystkich językach i w różnych melodiach. Oto ideał. Szanujcie różnice religijne i 
uznawajcie je za właściwe, dopóki nie gaszą płomienia jedności. 

[Napis na zdjęciu: Niech istnieją różne wyznania, niech rozkwitają. Niech chwała Boga będzie 
wyśpiewywana we wszystkich językach i w różnych melodiach.] 

Karanjia: Jaki jest sposób rozwiązania narastającego konfliktu pomiędzy zamożnymi 
i wpływowymi z jednej strony oraz biednymi i słabymi z drugiej? 

Baba: To transformacja obu stron w jedno razem działające braterstwo, w jedność bez 
współzawodnictwa i konfliktów. Jest to możliwe tylko dzięki prawdzie i miłości. Głównym zadaniem 
jest połączenie dwóch klas w jedną klasę. Problem polega na znalezieniu dla nich wspólnej podstawy, 
czyli platformy porozumienia.  

Ludzie zamożni żyją odizolowani w określonych warunkach bądź okolicznościach. Biedni także 
żyją odizolowani w innych warunkach lub okolicznościach. Jak ich połączyć? 

Robię to na różne, delikatne sposoby, łamiąc bariery bogactwa i ubóstwa, stwarzając 
poczucie równości i jedności pomiędzy bogatymi i biednymi. W tym aśramie obie grupy mieszkają 
i pracują razem, nawet prace służebne wykonują na równych zasadach. Tu nie ma żadnych 
podziałów, ani specjalnych udogodnień dla bogatych. Żyją, jedzą, pracują, modlą się i śpią w takich 
samych warunkach jak biedni. Wszyscy żyją we wspólnocie ludzi pracy i dzielą wszelkie 
niedogodności życia w aśramie. 

Mimo surowej dyscypliny, przemysłowcy i biznesmeni chcą tu przyjeżdżać. Dlaczego? 
Ponieważ bardziej od fizycznego komfortu cenią sobie spokój umysłu, którego nie kupią ani nie 
zdobędą za pieniądze czy władzę.  

W ten sposób otwieramy im wspaniały, nowy świat skarbów duchowych, a oni muszą 
poświęcić materialne zachcianki i wygody. Moją misją jest pokazanie im drogi do spokoju umysłu, 
którego pragną zarówno biedni, jak i bogaci. W tym procesie duchowego rozwoju poszukiwacz uczy 
się, że stanu błogości nie można kupić w sklepie za pieniądze, ani otrzymać w prezencie od kogoś, ale 
zdobyć samemu. Spokój umysłu pochodzi wyłącznie z kosmicznego źródła boskości, od mieszkającego 
we wnętrzu Boga, który bierze w swoje objęcia zarówno biednych, jak i bogatych. 

Taka koncepcja stwarza pomiędzy bogatymi i biednymi wspólną więź, braterstwo tych, którzy 
dają i tych, którzy biorą. Ci, którzy mają za dużo, zobowiązują się do rezygnacji ze zbędnych potrzeb, a 
ci, którzy mają za mało, otrzymują to, co jest im potrzebne. 
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W końcu, według terminologii duchowej, cała ludzkość należy do jednej i tej samej klasy, 
kasty czy religii. Boska zasada w każdym bez wyjątku pochodzi od jednego, jedynego Boga. Ta 
fundamentalna jedność musi się przejawić przez bezpośredni kontakt z duchową rzeczywistością oraz 
przez niezaprzeczalną, rozprzestrzeniającą się siłę miłości, aż wszyscy staną się częścią uniwersalnej 
religii pracy, modlitwy i mądrości. 

[Napis na zdjęciu: Głoszę tylko jedną religię – religię miłości, znam tylko jeden język – język 
serca, pragnę zbudować jedną ludzkość bez religii lub kast i innych ograniczeń, żyjącą 
w uniwersalnym królestwie miłości, która pozwoli moim wielbicielom odczuć, że cały świat jest ich 
rodziną.]  

Moją misją jest przywrócenie duchowego prawa jednego Boga, jednej religii i jednego języka 
dla jednej ludzkości. 

Głoszę tylko jedną religię – religię miłości do wszystkich, która zintegruje ludzkość i zrealizuje 
braterstwo człowieka uznając ojcostwo Boga. 

Znam tylko jeden język – język serca wykraczający poza umysł czy intelekt, język, który łączy 
człowieka z człowiekiem i ludzkość z Bogiem, tworząc tym samym wzajemne zrozumienie, 
współpracę i życie społeczności w pokoju i harmonii.  

Na tym fundamencie pragnę zbudować jedną ludzkość bez religii lub kast i innych ograniczeń, 
żyjącą w uniwersalnym królestwie miłości, która pozwoli moim wielbicielom odczuć, że cały świat jest 
ich rodziną. 

Powtórzenie boskiego przesłania z 11.09. 

Czyż to przesłanie z 11.09. nie jest wspaniałe! Jeśli przyjrzymy się uważnie, jest to takie samo 
przesłanie, jakie Baba przekazał przez Wiwekanandę 11.09.1893 roku; różniło się w słowach, lecz nie 
w duchu. 

11.09.1906 roku ponownie poszło w świat za pośrednictwem charyzmatycznej postaci 
Gandhiego i jego satjagrahy. 

W 1976 roku sama boskość przedstawiła je otwarcie i uczyniła to w tak niezwykły sposób przy 
pomocy żywiołowej osobowości Karanjii. Był to duchowy „blitzkreig” Baby przeprowadzony 
z wykorzystaniem Blitza! 

Minął właśnie kolejny 11.09., kiedy całe Indie i ludzie z innych krajów, cieszyli się wielbiąc 
Pana Ganeszę, tego, który usuwa wszelkie niepokoje i troski. 

Jednak nasze przeszkody zostaną usunięte i pokój zapanuje, jak mówi Baba, dopiero wtedy, 
gdy będziemy obserwować to święto, rozumiejąc jego duchowe znaczenie. 

W 1994 z tej okazji Swami powiedział: „Możesz stawiać posągi i czcić je, ale nie zapominaj 
o wewnętrznym znaczeniu wszelkiego oddawania czci”. 

Następnie wyjaśnił: 

„Wszystkie zewnętrzne działania są niezbędne tylko i wyłącznie po to, aby pomóc wam 
osiągnąć stan niedwoistości oraz doświadczyć jedności w różnorodności. 
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W te świąteczne dni powinniście pamiętać, że Bóg jest jeden, a wszystkie religie przestrzegają 
tej samej zasady ‘Jednego Boga, który jest wszechobecny’. 

Nie powinniście żywić pogardy dla żadnej religii, ponieważ każda jest drogą do Boga. 
Pielęgnując miłość do swoich bliźnich, otrzymujecie boską miłość. Taki jest cel życia”.  

Jest to jedyna droga do osiągnięcia trwałego pokoju na świecie, jedyny sposób na ocalenie 
świata od doświadczenia kolejnego 11.09., którego byliśmy świadkami w 2001 roku.      

Gdyby którekolwiek z tych wcześniejszych przesłań (z 1893 r., 1906 r. i 1976 r.) wygłoszonych 
11.09. zyskało choć najmniejszą cząstkę uwagi, jaką zdobyło wydarzenie z 11.09.2001 roku, wtedy 
prawdopodobnie, jak powiedział Swami Wiwekananda: „Społeczeństwo byłoby na znacznie wyższym 
poziomie rozwoju niż jest obecnie” w pełnym znaczeniu tego stwierdzenia. Mam nadzieję i modlę się, 
aby przynajmniej w tym względzie historia się nie powtórzyła. 
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