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Obowiązek bez miłości jest godny ubolewania. Obowiązek wykonywany  

z miłością jest pożądany. Miłość bez obowiązku jest boska. Obowiązek zakłada siłę lub 

przymus, podczas gdy miłość jest spontaniczna i wyraża się bez zewnętrznych 

podszeptów. Wszelkie dżapy (recytacje boskich imion), dhjany (medytacje)  

i działania dobroczynne, jakie wykonujecie, będą daremne, jeśli nie stoi za nimi 

powszechna i bezinteresowna miłość. 

„Sanathana Sarathi”, 1979.29 

 

Przybyłem, aby zapalić lampę miłości w waszych sercach i z dnia na dzień 

podsycać jej blask. Nie występuję w imieniu żadnej istniejącej religii. Moją misją nie 

jest reklamowanie jakiejś sekty, wiary czy doktryny. Nie zamierzam przysparzać 
wyznawców żadnej religii, sobie, ani komukolwiek. Przybyłem, by mówić wam o 

duchowym źródle wszechrzeczy - miłości, o ścieżce miłości, o błogosławieństwie 

miłości, o posłannictwie miłości i o obowiązku miłości. 

Sathya Sai Speaks, 4 lipca 1968 r.  
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Przedmowa 

„Miłość” i „Bezinteresowna służba” to dwa zestawy wybranych dyskursów  

i cytatów z dyskursów i pism Bhagawana Sri Sathya Sai Baby na temat miłości  

i bezinteresownej służby. Zostały one przygotowane w celu przygotowania się osób  
i grup Sai do światowych pre-konferencji poprzedzających  X Światową Konferencję, 

która odbędzie się w listopadzie 2015 r. w Prasanthi Nilayam. To opracowanie może 

być również używane przez każdego poszukiwacza duchowego chcącego zgłębiać temat 

miłości i bezinteresownej służby. 

Dlaczego wybrano te dwa tematy? Jeśli jedno słowo miałoby podsumować istotę 

życia i nauk Swamiego, byłoby to słowo "miłość". Życie Bhagawana Śri Sathya Sai 

Baby, Jego przesłanie, Jego ideały i Jego humanitarne dzieła można  zawrzeć w jednym 
słowie - miłość. Jego życie jest Jego przesłaniem, a Jego przesłanie to miłość. Jest On 

prawdziwym uosobieniem miłości - miłości chodzącej na dwóch nogach. Pamiętamy 

Jego słowa: "Bóg jest miłością, żyj w miłości" oraz "Rozpocznij dzień z miłością; 

wypełnij dzień  miłością; spędzaj dzień z miłością; zakończ dzień miłością; to jest 

droga do Boga". Tak jak księżyc może być widziany tylko w świetle księżyca, a nie za 

pomocą świecy, tak Boga, który jest ucieleśnieniem miłości, można doświadczyć tylko 
przez miłość. "Ale miłość ta", mówi  Swami: "musi być bezwarunkowa, czysta, 

bezinteresowna i skierowana ku Bogu". 

Jezus Chrystus zapytany, jakie jest największe przykazanie, powiedział: 

"Największe i pierwsze przykazanie brzmi „Będziesz kochał Pana Boga swego całym 

swoim sercem, umysłem, duszą i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie 

samego". Wielki apostoł św. Paweł w „Liście do Koryntian” mówi: "Tak więc trwają 
wiara, nadzieja, miłość, z nich zaś największa jest miłość". Swami mówi: "Miłość jest 

źródłem, miłość jest drogą, miłość jest celem". Kiedy nasze życie wypełnimy miłością, 

stanie się ono uświęcone. Swami mówił również: "Najlepszym przykładem czystej, 

nieskazitelnej miłości są gopi (pasterki z Brindawanu)". Są też w tym kompendium  

inne przykłady czystej, bezwarunkowej, boskiej miłości. Jeśli można zyskać tę jedną 

boską cechę, inne cztery ludzkie wartości, prawdy, pokoju, prawości i niekrzywdzenia, 

również automatycznie będą zdobyte. Doskonałe opanowanie miłości znaczy tyle samo, 
co samorealizacja. 

Bezinteresowna służba jest chyba najbardziej efektywnym i uniwersalnym 

narzędziem do zrozumienia, doświadczania i wyrażania boskiej miłości. Służenie  jest 

miłością w działaniu. Swami mówi, że najlepszym sposobem  kochania Boga jest 

kochanie wszystkich i służenie wszystkim. Głównym celem Organizacji Sai Sathya jest 

pomoc w uświadomieniu sobie własnej wrodzonej boskości przez praktykowanie boskiej 
miłości bezinteresowną służbą. Swami wyjaśnił, że najważniejsza jest jakość służby,  

a nie ilość. Decydującym czynnikiem jest to, w jakim duchu służymy lub jaka jest 

nasza motywacja. Gdy służymy, powinniśmy czuć, że służymy Bogu. To dlatego 

powiedział: "Służenie człowiekowi jest służeniem Bogu". Służba świadczona w ten 

sposób uświadamia nam, że "wykonywana jest przez Boga, wobec Boga i dla Boga". 

Osoba, która służy, osoba, której się służy i sam proces służenia są jednością - i są 
boskie. Tak jak dowód deszczu znajduje się w wilgotności ziemi, czysta, 

bezinteresowna, pełna miłości służba przemienia nas i możemy cieszyć się ciszą i 

najwyższym spokojem, „który przekracza wszelkie zrozumienie". 

Swami przestrzega nas przed głównymi przeszkodami, jakie stoją na drodze do 

bezinteresownej służby. To ahamkara i mamakara - egoizm i przywiązanie oraz 

karthrithwa i bhokthritwa – poczucie, że jest się wykonawcą i czerpiącym korzyści. 
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Prawdziwy wolontariusz Sathya Sai stara się pokonać te przeszkody poprzez 

bezinteresowną służbę. Służba świadczona w czysty, bezinteresowny sposób staje się 

jogą i prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. Swami mówi, że gdy uświadomimy sobie, że 

"służba człowiekowi jest służbą Bogu",  doświadczymy ostatecznej prawdy. "Isa wasya 
idam sarwam" (wszystko jest przeniknięte przez Boga). Miłość i bezinteresowna służba 

są więc ze sobą fundamentalnie i integralnie związane. 

Nauki Bhagawana Sri Sathya Sai Baby są skarbem nieporównywalnym  

z niczym. Mam szczerą nadzieję, że czytelnicy nie pozwolą na to, by skarb ten 

wyślizgnął się im z rąk.  Kompendium to ma ułatwić czytelnikowi dostęp do nauk 

Bhagawana dotyczących tych dwóch ważnych tematów. Szczerze modlę się, żeby 
każdy czytelnik mógł doświadczyć boskiej obecności Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 

dzięki Jego słowom o miłości i bezinteresownej służbie i mógł przemienić się realizując 

te ideały. 

Zanurkujmy w głąb krynicy słów Swamiego, nasyćmy się Jego miłością  

i odkupmy nasze życie przez codzienną praktykę Jego powszechnego i odwiecznego 

orędzia miłości i bezinteresownej służby. 

Temu, który uczynił koncepcje miłości i bezinteresownej służby prostymi  

i łatwymi do zrozumienia, dzięki pismom i dyskursom, którego życie jest najwyższym 

przykładem miłości i służenia, ofiarowuję serce pełne wdzięczności. Pokornie proszę  

o Jego błogosławieństwo i łaskę w imieniu każdego czytelnika, którego ten przewodnik 

zachęci do przyswajania nauk Sathya Sai Baby i podążania za Nim. 

 

dr Narendranath Reddy, przewodniczący 
Rady Prasanthi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Rozdział I – Czym jest miłość? 

 

Wprowadzenie 

Pan oznajmił: „Oddzieliłem siebie od siebie, abym mógł kochać siebie”. Miłość 
jest pierwotnym pragnieniem i podstawą stworzenia. Miłość jest Bogiem. Ta miłość 

przyjmuje wiele różnych form w tym zjawiskowym świecie i przynosi ludziom bogactwo 

doświadczeń. Chociaż formy miłości nieustannie się zmieniają, w zależności od naszych 

związków, zasada miłości pozostaje niezmienna. 

 

W tym rozdziale Swami wymienia różne formy miłości, jakiej doświadczają ludzie 
i określa, w jaki sposób ludzka miłość różni się od miłości boskiej. Ludzka miłość jest 

przemijająca i oparta na przywiązaniu i czułości. Boska miłość jest czysta, 

bezinteresowna i wieczna. Swami mówi nam, że prawdziwym bhakti (oddaniem) jest 

miłość do Boga. Musimy pielęgnować taką miłość i stać się ucieleśnieniami czystej 

miłości. 

 

Oto najważniejsze pojęcia zawarte w niniejszym rozdziale: 

 Miłość – podstawa stworzenia 

 Miłość – esencja oddania 

 Miłość – droga do Boga 

 Wszelka miłość jest jednym 

 Miłość doczesna 

 Miłość boska 
 Miłość jest Bogiem 

Miłość – podstawa stworzenia 

Zobaczcie siebie we mnie, ponieważ ja widzę siebie w każdym z was. Jesteście 

moim życiem, moim oddechem, moją duszą. Wszyscy jesteście moimi postaciami. Jeśli 

was kocham, kocham samego siebie. Jeśli kochacie siebie, kochacie mnie. Oddzieliłem 

siebie od siebie, abym mógł kochać siebie. Moi drodzy, jesteście moją własną jaźnią. 

SSS 29.18: May 29, 1996, colophon 

 Przyciąganie, z jakim niezmierzony brahman oddziałuje na anu (atom), to 

przyciąganie cząstki do całości. To podstawa wszelkiej miłości – miłości matki, ojca  

i syna, przyjaciela, współmałżonka, a nawet miłości wielbiciela do Boga. Dżiwa (dusza 

indywidualna) kocha brahmana, czyli całość, której jest częścią. Postrzegajcie wszystko 

jako cząstki tej samej całości, do której należycie. Wówczas nie będzie nienawiści ani 

zazdrości, chciwości ani pychy. 

SSS 12.40: Brindavan, Summer Camp, 1974 

Wszystko oparte jest na miłości i tylko na miłości. Człowiek zrodził się z miłości, 

jest podtrzymywany przez miłość i ostatecznie zjednoczy się z miłością. Miłość jest 

podstawą ludzkiego życia. Lecz wy zapominacie o tej prawdziwej miłości i dajecie się 

zwieść ziemskiej i fizycznej miłości, która nie jest miłością w prawdziwym znaczeniu. 

SSS 33.19: November 20, 2000 
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Na tym świecie nie ma wartości większej niż miłość. Miłość jest prawdą. Miłość 

jest prawością. Miłość jest bogactwem. Ten świat zrodził się z miłości, jest 

podtrzymywany przez miłość i ostatecznie rozpłynie się w miłości. Każdy atom ma 

swoje źródło w miłości. Na tym świecie istnieją niezliczone moce, jak energia atomowa, 
czy siła magnetyczna, ale potęga miłości przewyższa wszystko. Życie pozbawione wiary 

i miłości jest bez znaczenia i bez wartości. Dla ludzi na tym świecie miłość jest życiem, 

miłość jest wszystkim. To z miłości wyłoniło się pięć żywiołów (pańczabhutów). To 

miłość świeci żywym blaskiem w każdym człowieku. Lecz ludzie nie potrafią zrozumieć 

znaczenia miłości, przypisują jej fizyczne związki. Miłość matki do dziecka to watsalja 

(czułość). Miłość, która istnieje między żoną a mężem to moha (zaślepienie). Miłość 
między przyjaciółmi a krewnymi to anuraga (przywiązanie). Miłość do przedmiotów 

materialnych to ićha (pragnienie). Miłość skierowana w pełni do Boga to bhakti 

(oddanie). 

SSS 32.pt2.2: July 28, 1999 

Przyglądając się nieco uważniej odkrywamy, że życie samo w sobie jest miłością. 

Nie są to dwie kategorie, lecz jedna. Miłość jest prawdziwą istotą życia, podobnie jak 
żar jest istotą ognia, wilgotność – wody, a słodycz – cukru. O roślinę dbamy, dopóki 

ma zielone liście. Kiedy usychają i roślina zamienia się w pozbawiony życia badyl, 

przestajemy ją kochać. Miłość trwa tak długo, jak długo istnieje życie. Matkę kocha się, 

dopóki tli się w niej życie. Gdy uchodzi z niej życie, chowamy jej ciało bez 

najmniejszych skrupułów. Miłość jest związana z życiem. W rzeczywistości miłość jest 

życiem. Osoba, która nie dzieli się miłością z innymi, jest równie marna jak martwy 

człowiek. Dlatego miłość rozszerza się zataczając coraz większy krąg. 

SSS 15.37: December 25, 1981 

 Miłość nie jest czymś, co wkracza do waszego życia w połowie drogi. To zasada 

atmy, która jest zawsze z wami. Nie możecie pozwolić tej miłości zmieniać się  

z minuty na minutę. Musicie przemienić wszystkie swoje myśli w przejawy miłości. 

Traktowanie wszystkich swoich działań jako ofiarę dla Boga, to najlepsza forma 

sadhany (dyscypliny duchowej). Niezależnie do tego, jakie dobre czyny lub działania 
podejmujecie, jeśli nie przepełnia ich miłość, są bezwartościowe. 

SSS 25.21: May 30, 1992 

Miłość istnieje wyłącznie dla miłości. Jest spontaniczna i niesie radość. Miłość 

przenika wszystko. Miłość widzi sercem, a nie oczami. Nie słucha uszami, lecz przez 

spokój serca. Nie wypowiada się za pomocą języka, lecz przez współczucie. 

Współczucie, życzliwość i miłość to słowa o tym samym znaczeniu. Miłość ma wiele 

synonimów. Miłość może wypływać jedynie z serca i z żadnego innego źródła. Miłość 
jest nieśmiertelna, słodka, pełna błogości i nieskończona. Serce przepełnione miłością 

nie ma granic. Tak jak rzeki o różnych nazwach i kształtach łączą się z oceanem  

i stają się z nim jednością, tak i miłość wpływa do oceanu serca i rozpuszcza się w nim. 

SSS 28.38: December 25, 1995 

 Niemożliwe jest opisanie zasady miłości. Miłość przyciąga wszystko. Miłość Boga 

przejawiła się w postaci natury. Dlatego natura przyciąga wszystko. Karszati iti Kriszna 
– tym, który przyciąga wszystko, jest Kriszna. Bóg przyciąga wszystkich  

i wszystkich obdarza błogością. Jest on ucieleśnieniem słodyczy. Ludzie przygotowują 

różne rodzaje słodyczy, ale w nich wszystkich jest ten sam cukier. Podobnie, boskość 
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jest ta sama we wszystkich nazwach i formach, jakie widzimy na tym świecie. Boga nie 

da się ograniczyć do żadnej szczególnej postaci. Traktujcie wszystkie postaci jako 

Boga. Możecie iść gdziekolwiek i wielbić dowolną postać Boga. Wszystkie postaci są 

boskie. Kiedy rozwiniecie taką miłość do Boga i taką wiarę w Boga, będziecie mogli 
zobaczyć Go wszędzie i doświadczycie Jego miłości. Nie można doświadczyć boskości 

nie rozwijając miłości. 

SSS 37.9: April 15, 2004 

Cała przyroda wypełniona jest siłą przyciągania. Świat przyciąga każdego. Ta 

moc przyciągania ma swoje źródło w niezmiennej i wiecznej zasadzie prawdy, która 

jest podstawą stworzenia. Określa się ją jako transcendentalną prawdę. Istnieje  
w trikalach, trilokach i trigunach (trzech czasach, trzech światach i trzech atrybutach). 

Istnieje tylko Jeden, bez drugiego. 

SSS 36.5: March 16, 2003 

 Człowiek posiada to, co potrzebne do wytworzenia energii elektrycznej, 

promieniowania i nawiązania łączności. Cały świat jest wypełniony energią 

elektromagnetyczną. Światem rządzi zasada wzajemnego przyciągania. Zielona trawa 
przyciąga krowę. Dziecko przyciąga matkę. Prawo powszechnego przyciągania jest 

związane z siłą magnetyczną. Rama jest największym symbolem siły przyciągania. 

Ramajate iti Rama – tym, który obdarza anandą, jest Rama. Ten Rama to nie syn 

Daśarathy, lecz duchowy Rama, który jest atma-Ramą (wewnętrznym mieszkańcem 

każdego serca). Atma to uniwersalny magnes przyciągający wszystko. 

 Jeśli dzisiaj tylu ludzi z całego świata zostało przyciągniętych do tego miejsca, 

spowodowała to siła przyciągania. Jeśli trzymasz tu kwiatka, przyciąga on pszczoły  
z oddali. Lecą do kwiatka z powodu zawartego w nim słodkiego miodu. Sztuczny kwiat 

nie przyciągnie ani jednej pszczoły. Słodyczą, która przyciąga ludzi, jest prema 

(miłość). Ta miłość może przejawiać się w wielu formach – miłości matczynej, miłości 

synowskiej, uczuciach ojcowskich, miłości małżeńskiej, miłości przyjacielskiej, itd. 

Podstawą tych wszystkich form przyciągania jest boska miłość. To potężny magnes. 

Znajduje się wszędzie, również w każdym człowieku. 

SSS 30.18: July 20, 1997 

Żyjcie w miłości. Miłość jest życiem. Żadna istota nie może żyć na tej ziemi nie 

obdarzając miłością ani nie będąc kochaną. Miłość podtrzymuje. Miłość wzmacnia. 

Miłość to pragnienie wykraczające poza wszelkie doświadczenie, wszelkie poświęcenie i 

poza wszelkie szczęście. 

SSS 11.30: August 1, 1971 

Miłość – esencja oddania 

Oddanie oznacza miłość. Jedyną prawdziwą miłością jest miłość do Boga. 

Wszystkie inne przejawy miłości to tylko wszelkiego rodzaju przywiązania. Miłość jest 

Bogiem. Żyjcie w miłości. Zaczynajcie dzień miłością. Wypełniajcie dzień miłością. 

Kończcie dzień miłością. To jest droga do Boga. Ludzie każdego wyznania powinni 

uważać tę miłość za boską. Okazujcie swoją miłość niezależnie od postępowania 

innych. Pielęgnujcie ją. 
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SSS 28.34: November 21, 1995 

 Esencją bhakti (oddania) jest miłość, a nie formalne praktyki dżapy (recytacji) 

czy różnego rodzaju oddawanie czci. Uwielbienie należy ofiarować Bogu, który mieszka 

we wszystkich istotach. Miłość jest Bogiem. Żyjcie w miłości. Miłość jest sposobem na 
urzeczywistnienie skoncentrowanej w nas błogości jaźni. Nie trzeba jej szukać gdzie 

indziej. Można ją odkryć w sobie, gdy wszystkie myśli są pod kontrolą,  

a umysł jest zwrócony do wewnątrz. Ofiarujcie wszystkie działania Panu. To jest 

najwyższa wiedza. To jest najwyższe dobro życia. Miłość powinna stać się sposobem 

życia. Tylko ona jest prawdziwym oddaniem.  

SSS 19.22: October 8, 1986 

 Istnieje dziewięć rodzajów oddania Bogu: śrawanam (słuchanie o chwale Pana), 

kirtanam (nabożne śpiewanie), wisznusmaranam (kontemplowanie), padasewanam 

(służenie lotosowym stopom Pana), wandanam (czczenie), arczanam (uwielbienie), 

dasjam (służenie), sneham (pielęgnowanie przyjaźni) oraz atmaniwedanam (poddanie 

się). Bez względu na to, w jaki sposób oddajecie cześć, Bóg odpowiada tak samo. 

SSS 27.1: January 1, 1994 

 Purany (święte pisma) opisują żywoty osób będących wielkimi przykładami 

dziewięciu form bhakti (oddania Bogu). Są to: Parikszit - przykład śrawanam (słuchania 

o chwale Pana), Narada od kirtanam (nabożnego śpiewania), Prahlada  

od wisznusmaranam (kontemplowania), Prithu od arczanam (uwielbienia), Akrura  

od wandanam (oddawania czci), Hanuman od sewy (służenia), Ardżuna od sakhjam 

(przyjaźni), Lakszmi od padasewanam (służenia lotosowym stopom Pana) i Bali  

od atmaniwedanam (poddania się Bogu). 

SSS 22.1: January 14, 1989 

 Czym jest oddanie? To nie jest tylko praktykowanie kilku rodzajów oddawania 

czci ani uczestnictwo w pielgrzymkach. Oddanie to czysta i prawdziwa miłość - 

wyłącznie dla samej miłości. Prawdziwym oddaniem jest miłość płynąca z czystego 

serca nieskażonego egoistycznymi pobudkami. Miłość to bliska więź pomiędzy 

wielbicielem a Bogiem. Istnieje dziewięć rodzajów oddania, ale żaden nie dorównuje 
premie (czystej miłości). 

SSS 28.11: May 6, 1995 

 Wewnętrznym prądem wszystkich dziewięciu rodzajów oddania jest prema – 

miłość do Boga. 

SSS 30.17: July 19, 1997 

 Purany (święte pisma) uważają mokszę (wyzwolenie) za zjednoczenie się  

z Bogiem. Jednak błogości, jakiej doświadcza się dzięki nieustannej kontemplacji Boga  
z pełnym oddaniem, nie można zdobyć nawet   łącząc się z boskością. Wedanta głosi, 

że moksza to miłość  Boga. Serce wielbiciela przepełnione miłością  Boga jest czułe i 

słodkie. Prędzej czy później każdy musi uczynić swoje serce taką świątynią miłości do 

Boga. Gdy Pan wypełnia wielbiciela, porzuca on pragnienie wyzwolenia. Samo oddanie 

sprawi, że stanie się on jednym z Panem. Gdy kropla wody wpadnie do oceanu, 

osiągnie nieśmiertelność i nieskończoność. Jeśli trzymacie w swojej dłoni kroplę wody, 



12 
 

wyparuje w ciągu kilku chwil. Lecz jeśli złączycie ją z oceanem, stanie się 

niezmierzona; będzie jednością z bezkresnym oceanem. 

 Jedność z Uniwersalnym można urzeczywistnić tylko przez miłość. Dla 

wielbiciela, który osiągnął takie zjednoczenie z Wiecznym, wszystko wydaje się boskie. 
Gopiki z Brindawanu były takimi wielbicielkami. Doświadczały boskiej błogości dzięki 

głębokiemu oddaniu. Tak jak ryba nie może przetrwać bez wody, podobnie wielbiciel, 

który jest zanurzony w słodkim oceanie boskiej miłości, nie może żyć ani chwili bez 

miłości Boga. Ten wielbiciel nie potrafi cieszyć się niczym innym. Każdą część jego ciała 

tak bardzo przepełnia miłość do Boga, że każdy narząd znajduje swój wyraz tylko  

w głoszeniu chwały Boga lub w wypełnianiu służby dla Boga. Takie oddanie dla Kriszny 
miały w sobie gopiki . Było to coś, co wykraczało poza intelekt i zdolność rozumowania. 

Kriszna wytłumaczył Uddhawie prawdziwą naturę bhakti (oddania) gopik. Ponieważ nie 

można poddać tego oddania analizie rozumowej, odrzuca się je jako ślepą wiarę. 

Dociekanie intelektualne nie wyjaśnia tego, co subtelne, bo można poznać to tylko 

przez doświadczenie. 

SSS 19.1: January 19, 1986 

Miłość – droga do Boga 

 Droga do Boga polega na miłości. Mając miłość pójdziecie wszędzie. 

SSS 31.27: August 25, 1998 

Prawdę mówiąc jesteście prawdziwym ucieleśnieniem miłości. Niech strumień 

miłości płynie z serca do serca. Uważajcie miłość za swoje życie. Jest to wasz 

podstawowy obowiązek. Możecie szukać wszędzie na świecie. Nie znajdziecie jednak 

niczego większego niż miłość. Oto przykład. Dzisiaj zebrało się was tutaj tak wielu.  
Z jakiego powodu? To miłość Swamiego przyciągnęła was wszystkich. Miłość to boska, 

magnetyczna siła obecna w człowieku. We wszystkich świętych eposach, takich jak 

Ramajana, Mahabharata i Bhagawata, znajdziecie miłość jako podstawę. Gdy tylko 

pielęgnujecie miłość, nie musicie posiadać żadnej innej własności. Boga możecie 

osiągnąć tylko przez miłość. Nie dotrzecie do Niego w jakikolwiek inny sposób. Miłość 

to magnetyczna siła, która zmienia waszego najgorszego wroga w najdroższego 
przyjaciela. 

SSS 36.15: October 17, 2003 

Wszelka miłość jest Jednym 

Miłość, ten, kto kocha oraz obiekt miłości są jednym i tym samym. Bez miłości 

nie istniałby ten, który kocha. Bez obiektu – miłość utraciłaby sens swego istnienia, 

nawet gdyby istniała i gdyby istniał ten, kto kocha. Spośród tych trzech miłość jest 

najważniejsza. Paramatma (najwyższa jaźń) jednakowo nasyca i przenika wszystko, co 
istnieje – tego, który kocha, obiekt miłości i samą miłość, dlatego między nimi nie ma 

żadnej różnicy. Prema (miłość) jest obecna w każdym z tych trzech elementów jako 

sarwantarjami (mieszkaniec wszystkich serc). A zatem, czyż nie można wnioskować, że 

wszystko, co istnieje, jest paramatma swarupą (ucieleśnieniem najwyższej jaźni). 

Oczywiście można, i to bez najmniejszej wątpliwości, bowiem prema przenika 

wszystko. Możemy zatem bez wahania stwierdzić, że paramatma (najwyższa jaźń) jest 
premaswarupą (ucieleśnieniem miłości). 
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PV 37 [Prema Wahini, 2004, s. 55-56] 

 Dla tych, którzy są zanurzeni w miłości, wszystko wydaje się tętnić życiem. Moc 

miłości jest nieograniczona. Impuls miłości przejawia się w różnych ludziach na 

rozmaite sposoby. Największe wielbicielki, jak gopiki, uważały Śri Krisznę za prawdziwy 
oddech swojego życia i oddawały mu cześć. „Jesteś dla nas wszystkim” – mówiły.  

Z kolei miłość Jaśody do Kriszny była uczuciem matki do dziecka. Po odejściu Kriszny 

Jaśoda czekała dwa dni na wieści z Mathury. Zauważcie różnicę pomiędzy pełną 

oddania miłością gopik i matczyną miłością Jaśody. Jaśoda patrzyła na Krisznę jak na 

zwykłe dziecko, drogie jej sercu, które było niewinne wobec obyczajów swiata. 

Dręczyła ją jedna myśl: „Nie potrafię wyobrazić sobie cierpień, jakich Balaramie  
i Krisznie przysporzyły okrutne demony na ulicach Mathury. Kriszno, nie mogę dłużej 

wyczekiwać twojego powrotu!”. Między miłością wielbicieli a miłością matki istnieje 

ogromna różnica. Siła uczucia matki wynika z poczucia matczynego przywiązania. 

Uczucia wielbicieli są inne. Gopiki lamentowały: „Kriszno, dlaczego nie pokażesz swojej 

pięknej twarzy i nie pozwolisz nam słuchać boskiej muzyki twojego fletu?”. Miłość 

Radhy, która była całkowicie zanurzona w miłości do Kriszny, miała inny charakter. 
„Kriszno, niezależnie od tego, gdzie będziesz i jaką postać przyjmiesz, pobłogosław 

mnie, abym mogła być z tobą jednym w tej postaci!”. Radha pragnęła takiego 

zjednoczenia. Jednak zasada miłości we wszystkich tych trzech przypadkach była jedna 

i ta sama. Miłości można nadawać różne nazwy, lecz jej przejawy są takie same. 

SSS 24.23: September 2, 1991 

 Miłość jest jedna, ale wyraża się ją na wiele sposobów. Doświadczenia są różne, 

ale cel jest jeden. Aby można było wieść życie na tym zjawiskowym świecie, miłość 
przybrała rozmaite formy. Formy miłości stale się zmieniają, zależnie od naszych 

relacjami. Jednak czysta miłość jest niezmienna. Tę czystą miłość ogranicza dzisiaj 

ludzka interesowność. 

SSS 25.21: May 30, 1992 

Miłość doczesna 

Miłość może zwyciężyć wszystko. Bezinteresowna, czysta, nieskażona miłość 
prowadzi człowieka do Boga. Egoistyczna i ograniczona miłość wiąże go ze światem. 

Ludzi nie potrafiących pojąć czystej i świętej miłości, dręczą dzisiaj nieustannie 

zmartwienia z powodu przywiązania do przedmiotów materialnych. Podstawowym 

obowiązkiem człowieka jest zrozumieć prawdę o zasadzie miłości. Gdy tylko zrozumie 

istotę miłości, nie zejdzie na złą drogę. Różne konteksty, w których używa się obecnie 

słowa „miłość”, nie mają  żadnego związku z jej prawdziwym znaczeniem. Uczucie 

między matką a dzieckiem lub między żoną a mężem wynika z przejściowych relacji  
i nie jest to wcale prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość nie ma ani początku ani końca. 

Istnieje we wszystkich trzech okresach czasu – przeszłości, teraźniejszości  

i przyszłości. Prawdziwą miłością jest jedynie ta, która wypełnia człowieka wieczną 

błogością. 

SSS 28.38: December 25, 1995 

 Na poziomie ludzkim miłość przyjmuje różne formy. Słowa miłość używa się  
w języku potocznym w kontekście relacji pomiędzy matką i dzieckiem, mężem i żoną, 

panem i sługą, nauczycielem i uczniem. Lecz nie jest to prawdziwa miłość. Nie można 

jej nazwać premą (miłością). To tylko anuraga (przywiązanie). Słowa ‘prema’ można 
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używać wyłącznie w odniesieniu do pełnej miłości do Boga. Jest ona całkowicie 

bezinteresowna. Nie przyszła ze świata ani nie spadła z nieba. To sahaja swarupam 

(esencja natury człowieka, która przejawia się samoistnie, bez zewnętrznych pobudek). 

SSS 25.21: May 30, 1992 

 Prema (miłość) i anuraga (upodobanie) są jednym i tym samym. Lecz 

upodobanie, gdy skieruje się je w stronę przedmiotów materialnych, powoduje 

splamienie. Wskutek tego zanieczyszczenia pojawia się radość i smutek. Człowiek staje 

się ofiarą pragnień i niepowodzeń. Niemniej, gdy miłość zwraca się ku Bogu, staje się 

ona czysta, bezinteresowna, nieprzemijająca i boska. 

SSS 23.35: November 24, 1990 

 Bez miłości nie byłoby życia. Oto mały przykład, aby to zilustrować. Matka miała 

syna w wieku 20 lat. Po pewnym czasie syn umarł. Matka rozpaczała nad jego ciałem: 

„Synu, mogłam żyć, dopóki ty żyłeś, a teraz, jak mam żyć bez ciebie?”. Taka rozpacz 

jest wynikiem przywiązania matki do fizycznej formy syna. To nie jest prawdziwa 

miłość. Ważna jest miłość, ale nie ta miłość, która odnosi się do fizycznej formy. 

Prawdziwej miłości mogą doświadczyć jedynie ci, którzy potrafią kochać dla samej 
miłości. Miłość do fizycznego ciała trwa tak długo, jak długo żyje ciało. Po jego śmierci 

taka miłość znika. Dlatego kochajcie dla samej miłości. Taka miłość to życie. Życie to 

Bóg. Bóg to atma-tattwa (zasada atmy). Atma-tattwa jest jedyną rzeczywistością. 

SSS 36.18: October 28, 2003 

 Gdy człowiek rozwija się od okresu dziecięcego do dorosłości, jego przywiązania 

zmieniają się, począwszy od przywiązania do matki, do przyjaciół, żony i dzieci,  

a następnie do gromadzenia majątku. W chwilach wzlotów i upadków związanych  
z pogonią za bogactwem osoba ta zaczyna odczuwać potrzebę Boga. Tych 

nieustannych zmian, od przywiązania do rozłączenia nie można nazywać prawdziwą 

miłością, która jest duchowa i niezmienna. 

SSS 29.29: July 27, 1996 

 Nie rozumiejąc prawdziwego znaczenia tej zasady miłości, człowiek umniejsza 

swoje życie. Każdy powinien uświadomić sobie, że miłość jest obecna w równym 
stopniu we wszystkich istotach. Jednak miłość ta przybiera różne formy, przejawiając 

się w rozmaitych relacjach w doczesnym świecie. Miłość pomiędzy mężem i żoną 

określa się jako mohę (zaślepienie). Miłość pomiędzy matką i dzieckiem nosi nazwę 

watsalji (miłości matczynej). Miłość pomiędzy znajomymi i krewnymi nazywa się 

anuragą (upodobaniem). Miłość do Boga nazywa się bhakti (oddaniem). 

SSS 25.21: May 30, 1992 

 Każdy przedstawiciel wszystkich żywych istot żywi wieloaspektową miłość  
do potomstwa, rodziców i wygód; zapewnia sobie pożywienie i picie, przyjemności  

i zabawy. Każdy z tych rodzajów miłości, czyli przywiązania, ma inną nazwę właściwą 

dla obiektów, na których się koncentruje. Miłość jest określana jako czułość, gdy 

kieruje się ją do dzieci. Nosi nazwę zaślepienia, gdy zwraca się ją w stronę osób  

o niższym statusie; miłość to koleżeństwo, gdy płynie do ludzi równych sobie  

i przywiązanie, gdy obejmuje dobra materialne lub miejsca. W niektórych przypadkach 
zamienia się w zauroczenie, a w innych w przyjaźń. Kiedy zostanie skierowana  
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w stronę starszych i nauczycieli, przeradza się w szacunek i pokorę. Lecz bhakti 

(oddanie) to słowo, którego używa się wyłącznie w odniesieniu do miłości zwróconej ku 

Bogu. Jeśli ta miłość rozdziela się na liczne strumienie płynące w wielu kierunkach  

i do wielu miejsc, powoduje jedynie smutek, gdyż skupia się na tym, co smiertelne  
i chwilowe. Zamiast tego, pozwólcie miłości płynąć dokładnie w jednym kierunku - do 

oceanu miłości Pana. To sadhana (praktyka duchowa) nazywana bhakti (oddaniem). 

Dlaczego marnujecie życie w słonym bagnie samsary (doczesnego życia)? Starajcie się 

raczej dotrzeć do ogromnego oceanu łaski. Tam urzeczywistnicie swoją jaźń. 

Osiągniecie sat-czit-anandę (istnienie-świadomość-błogość). Jakże święte jest to 

dokonanie, jakież pełne błogości.  

GV 21 

 Życie bez miłości jest pozbawione sensu. Im mocniej kochacie, tym bardziej 

wzrasta miłość. Prawdziwą miłość należy odróżnić od przywiązania do ludzi lub 

przedmiotów. Przywiązanie opiera się na egoizmie. Podstawą miłości jest 

bezinteresowność. Miłość to owoc, który zrodził się z kwiatu waszych dobrych czynów. 

Esencji tej czystej miłości zasmakujemy dopiero wtedy, gdy zaangażujemy się  
w bezinteresowną służbę. 

SSS 18.28: December 11, 1985 

Boska miłość 

Wszystko na tym świecie określają ustanowione w tym celu granice. Jednak 

miłość nie ma żadnych ograniczeń. Mędrzec Narada głosi: Anirwaczanijam prema – 

miłość przewyższa siłę słów. Strumień miłości to życiodajna woda dla wszystkich.  

W jaki sposób można zdobyć tę miłość? Nie dzięki dżapie (recytacji), medytacji ani 
przez studiowanie świętych ksiąg. Bóg nie mieszka w Wedach ani w puranach (świętych 

pismach). Bóg mieszka w sercu i tam należy go szukać. Ludzie powinni zamknąć usta  

i otworzyć swoje serca. Wtedy doświadczą boskiej błogości. 

SSS 29.52: November 23, 1996 

To, co na ogół nazywamy szczęściem, odnosi się do wygód ciała i jest 

przemijające. Taka przelotna przyjemność, która odnosi się tylko do ciała, przychodzi w 
pewnych chwilach, ale zaraz potem pogrąża nas w głębokim smutku, gdyż jest tylko 

chwilowa. Ale błogość otrzymywana z atmy jest trwała, czysta i bezinteresowna.  

Z tego powodu brahmawidja naucza, że premę (miłość) trzeba pielęgnować tylko dla 

niej samej. Nie powinniście przejawiać premy w celu otrzymania jakichś korzyści. Jeśli 

jednak tak postąpicie, wówczas prema będzie trwała bardzo krótko i szybko się zużyje. 

Żaden materialny przedmiot nie jest trwały, dlatego prema przejawiana  dla zdobycia 

takich rzeczy jest też nietrwała. Atma symbolizuje prawdę, więc jest trwała. Zatem 
prema powiązana z atmą też będzie prawdziwa i trwała. Ten rodzaj premy  

i prawdy jest obecny w każdej dżiwie (indywidualnej jaźni). Jeśli rozwiniemy premę  

i prawdę dla nich samych, wtedy ta rozwijana prema i prawda oraz prema i prawda 

obecne w każdym połączą się i staną się nieskończoną premą i prawdą. Właśnie 

dlatego w Upaniszadach powiedziano Satjasja satjam, czyli prawda prawd.  

SS 1974.pt1.13 

Wypełnijcie swoje serca miłością. Miłością opartą na osobistej korzyści nie można 

nazywać boską miłością. Tylko ta miłość jest święta, której podstawą jest całkowite 



16 
 

zapomnienie o swoim ja i zajmowanie się wyłącznie pragnieniem Boga.  

W dawnych czasach mędrcy żyli w lasach pośród dzikich zwierząt i czynili pokutę. Jak 

mogli żyć w pokoju między tymi zwierzętami? Ponieważ mędrcy byli przepełnieni boską 

miłością, potrafili roztaczać tę miłość na dzikie zwierzęta oraz przemieniać je  
w stworzenia pełne miłości. Nie mieli przy sobie żadnej śmiercionośnej broni. Używali 

jedynie oręża miłości, która potrafiła zmienić nawet naturę dzikich zwierząt. 

SSS 24.25: October 18, 1991 

 Znakiem prawdziwej miłości jest tjaga (bezinteresowne poświęcenie). Miłość 

niczego od nikogo nie potrzebuje. Nie przejawia złej woli w stosunku do nikogo. Jest 

całkowicie bezinteresowna i czysta. Nie rozumiejąc prawdziwej natury miłości, człowiek 
pragnie jej na różne sposoby. Miłość trzeba pielęgnować z uczuciami bezinteresowności 

i poświęcenia. W tym, co uważa się na tym świecie za miłość – czy jest to miłość 

matczyna, miłość braterska czy przyjaźń – znajduje się cząstka egoizmu. Tylko miłość 

Boga jest całkowicie wolna od śladu egoizmu. Miłość Boga dociera nawet do najbardziej 

odosobnionych istot. Łączy tych, którzy są oddaleni. Wznosi człowieka od zwierzęcości 

do boskości. Powoli przemienia wszystkie formy ziemskiej miłości w boską miłość. Aby 
doświadczyć tej boskiej miłości, ludzie muszą przygotować się na porzucenie egoizmu  

i interesowności. Muszą rozwijać czystość i niezłomność. Muszą pielęgnować miłość do 

Boga z silną wiarą w boskość, niezależnie od wszelkich przeszkód i trudności. 

SSS 29.22: June 20, 1996 

Istnieją cztery rodzaje miłości do Boga. Pierwszy to swartha prema. Drugi to 

samandżasa prema. Trzecim jest parartha prema, a czwartym – jathartha prema.  

Swartha prema (miłość oparta na interesowności) jest jak lampa w pokoju. 
Lampa oświetla tylko pokój. Tego rodzaju egoistyczna miłość zawęża się do 

ograniczonej grupy ludzi i nie rozszerza się na innych. 

Samandżasa premę można porównać do światła księżyca. To światło jest 

widoczne wszędzie. Niemniej nie jest tak jasne, lecz słabe. Ta miłość rozciąga się na 

większą grupę osób, ale nie jest ona bardzo mocna. 

Trzecim rodzaj miłości to parartha prema. Jest ona jak światło słoneczne. 
Jaśnieje blaskiem zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jednak nie jest stałe w tym 

sensie, że słońca nie widać w nocy. Lecz nie jest to trwała nieobecność, ponieważ 

słońce wschodzi ponownie. W rzeczywistości słońce jest tam zawsze. Podobnie, może 

się wydawać, że taka bezinteresowna miłość jest czasami nieobecna, ale ona pojawi się 

ponownie. 

Czwartym rodzajem miłości jest jathartha prema, czyli atma prema. Ta miłość 

jest obecna zawsze, wewnątrz i na zewnątrz, we wszystkich miejscach, w każdym 
czasie i w każdych okolicznościach. To boska miłość. Jest niezniszczalna. Jest wieczna. 

Jest obecna we wszystkich. Gdy człowiek przejawia taką miłość, osiąga pokój, który 

niesie zrozumienie.  

SSS 29.29: July 27, 1996 

Miłość to małe słowo, lecz pełne głębokiego znaczenia. Jednak ludzie używają go 

w doczesnym sensie, gdy mówią: „Kocham cię, kocham cię”. Musicie być przygotowani 
na to, by poświęcić dla innych wszystko, co jest wam drogie. Taka jest prawdziwa 
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miłość. Miłość jest Bogiem. Żyjcie w miłości. Tylko wtedy będziecie mogli zrozumieć 

prawdziwą naturę miłości. Nie interpretujcie błędnie miłości na doczesne sposoby. Nie 

przyrównujcie miłości do związku cielesnego. Musicie być przygotowani do porzucenia 

swojej miłości - dla miłości. Jednak obecnie nikt nie jest przygotowany do poświęcenia 
swojego życia dla miłości. Ludzie są gotowi odebrać życie innym, aby zrealizować swoje 

egoistyczne cele. Być może zdobyliście wyższe kwalifikacje. Lecz wszystkie one okażą 

się daremne, jeśli nie zdobędziecie boskiej miłości. Jedynie miłość Boga jest prawdziwa 

i wieczna. Ziemska miłość jest przemijająca. Przyciąga waszą uwagę przez chwilę, jak 

migocząca gwiazda. Pozyskajcie boską miłość, która jest podstawową zasadą waszego 

życia. Bądźcie gotowi do ofiarowania własnego życia dla tej boskiej miłości. 

SSS 36.19: November 22, 2003 

 Miłość nie znosi oddzielenia od ukochanej osoby. Dzisiaj jest dzień, kiedy 

świętujemy przyjście Pana w ludzkiej postaci, który zstąpił na ziemię z Gokuli, aby 

zaszczepić w ludziach miłość. Istotę boskiej miłości można zrozumieć tylko wtedy, gdy 

Bóg w ludzkiej postaci naucza ludzi istoty tej miłości. 

SSS 24.23: September 2, 1991 

 To jest ciało [Swami wskazuje na swoje ciało]. Składa się z pięciu żywiołów.  

To jest inne ciało [Swami wskazuje na człowieka obok]. Ono także składa się z tych 

samych pięciu żywiołów. Zatem oba są jednym. Gdzie jest miejsce na różnicę? Wasza 

matka, wasz ojciec, wasz przyjaciel – każde z nich składa się z tych samych pięciu 

żywiołów. Dlatego uwzględniając filozofię adwajty, czyli niedwoistości, nawet z czysto 

materialnego punktu widzenia, istnieje tylko jeden. W całym wszechświecie istnieje 

tylko pięć żywiołów; nie ma szóstego elementu. Bez względu na to, gdzie szukacie, nie 
znajdziecie nowego żywiołu; wszędzie występuje tylko tych pięć. Jednak  

w człowieku znajduje się inny, oddzielny element. Nie jest on materialny, lecz subtelny. 

To najwyższa miłość. Tę najwyższą miłość można uznać za szósty żywioł; odzwierciedla 

on wewnętrznego mieszkańca i boską zasadę. Wedyjska sentencja Tat twam asi 

oznaczająca „Tym jesteś ty” ukazuje tę boską zasadę. Musicie dążyć do tego poczucia 

jedności między wami a Bogiem. 

SS 2000.9 

 Miłość jest waszym życiem. Miłość jest waszym celem. Bhagawadgita również 

kładzie duży nacisk na zasadę miłości. Powinniście wypełnić swoje życie miłością. 

Darzycie mnie wielką miłością. Nie można jej opisać słowami. Kochajcie innych, tak jak 

kochacie Swamiego. Ofiarujcie mi swoją miłość. W zamian, weźcie moją. Nie ma we 

mnie śladu przywiązania do ciała. Lekarze mówili, że przeprowadzą operację mojego 

biodra. Odpowiedziałem im: „Możecie robić, co chcecie. Nie jestem ciałem fizycznym. 
To ciało należy do was”. W istocie, wasza miłość staje się ziemska, gdy posiadacie 

świadomość ciała. Musicie rozwijać w sobie taką miłość, która wykracza poza 

świadomość ciała. Tylko wówczas będziecie mogli zrozumieć wieczną prawdę. Gdy 

naprawdę doświadczycie boskiej miłości, nie będziecie wiedli ziemskiego życia. 

Skierujecie swoją miłość tak, aby nieustannie płynęła ku Bogu. 

SSS 36.19: November 22, 2003 

 Musicie porzucić słabości, koncentrując się na boskiej miłości, albowiem boska 

łaska obdarza największą siłą. Wszystko inne może przyjść i odejść, ale boska łaska 

płynie nieprzerwanie. Cokolwiek możecie zrobić, bądź też nie, rozwijajcie boską miłość. 
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Bóg jest reżyserem, a wszyscy ludzie są tylko aktorami. Bądźcie dobrymi wykonawcami 

roli w sztuce Boga. W świecie pełnym strachu, braku zaufania i wzajemnych oskarżeń 

musicie udowodnić sobie, że jesteście posłańcami Boga i ucieleśnieniami miłości, 

pokoju i prawdy. Oznajmijcie całemu światu swoją prawdę jako boską i sprawcie, aby 
ludzie rozpoznali boskość we wszystkich. 

SSS 30.15: July 17, 1997 

Miłość jest Bogiem. Miłość nie ma kształtu. Pielęgnujcie taką boską miłość. Bóg 

istnieje. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Gdyby nie było Boga, nie byłoby też 

przyrody. Z doświadczenia prakriti (przyrody) wyłania się pojęcie paramatmy 

(najwyższej jaźni). Z paramatmy wypływa urzeczywistnienie paratattwy  (najwyższej 
rzeczywistości). Paratattwa i atmatattwa (jaźń) są tym samym. Dlatego zawsze 

kierujcie swą miłość ku paratattwie. Nie ograniczajcie swojej miłości do określonej 

rzeczy, która wciąż podlega zmianom. Gdy studenci zrozumieją naturę boskiej miłości, 

nie będą mieli powodów do rozczarowań. Są oni cały czas uwikłani w oczekiwania  

i rozczarowania. Miłość ma tylko nazwę, ale nie ma postaci. Możecie skierować ją na 

każdą postać. 

SSS 36.18: October 28, 2003 

Zasada miłości nie może być opisana słowami. Wszystkie opisy oddadzą jedynie 

część całej prawdy. Zatem, zamiast próbować opisywać ją, podejmujcie wysiłki, by stać 

się godnymi miłości Boga. Miłość jest postacią Boga. On może obdarzyć was boską 

miłością w dowolnej formie. Miłość jest waszym ostatecznym celem. Tylko miłość może 

uświęcić wasze życie. A więc coraz bardziej rozwijajcie miłość. Sama miłość będzie was 

chronić. Miłość do ciała fizycznego jest przywiązaniem. Dziecko staje się młodzieńcem, 
a młodzieniec starcem. Zgodnie z upływem czasu ciało podlega zmianom i stopniowo 

traci swoje piękno i czar. Jednak miłość pozostaje niezmienna przez cały czas. Termin 

prema (miłość) nie jest tylko słowem; ono posiada formę. Nie ma miejsca, gdzie nie 

istnieje miłość. Miłość jest wszechprzenikająca. Obejmuje andę, pindę i brahmandę 

[ciało fizyczne, ciało subtelne i cały kosmos]. Miłość jest podstawą wszystkich naszych 

aktywności, takich jak jedzenie, mówienie, chodzenie itd. Tak naprawdę, to miłość 
podtrzymuje nasze życie. Ludzie mają skłonność do zapominania o tej świętej zasadzie 

miłości, nawet kiedy poznali jej doniosłość. Jacy oni są niemądrzy! Trzeba doświadczyć 

miłości, cieszyć się nią i dzielić się nią z innymi. 

SSS 37.9: April 15, 2004 

 Weda (śruti) głosi o boskiej miłości: „Ona nie przyszła z nieba. Nie wyrosła  

z ziemi. Nie ma narodzin ani śmierci. Jest wszechobecna. Wypływa z serca, gdy 

przerwane zostaną więzy ignorancji”. Oto jak Wedy wysławiały boską miłość. Nawet 
Narada, autor Bhakti Sutr (aforyzmów o oddaniu), nie umiał opisać natury boskiej 

miłości. Opisywał różnymi słowami stan umysłu wielbicieli wypełnionych miłością do 

Pana, lecz nie potrafił opisać samej premy (miłości). Przyrównał premę do bezcennego 

klejnotu. Podobnie Tulsidas przywoływał imię Ramy jako cenny klejnot. Gdzie znajdzie 

się taką miłość? Można ją otrzymać od samego Bhagawana, który jest prawdziwym 

ucieleśnieniem miłości. Nie traktujcie lekko tej nieskończenie wartościowej miłości, 
która jest wieczna, czysta, święta i nieopisanie potężna. 

SSS 29.29: July 27, 1996 
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Miłość jest Bogiem 

 Miłość jest formą najwyższego Boga. Awatar Kriszna i inne boskie inkarnacje 

postanowiły zstąpić na ziemię, by głosić doktrynę miłości. Stosownie do ówczesnego 

miejsca, czasu i okoliczności, Panu nadawano różne imiona. Te różnice są jak rozmaite 
figurki zrobione z cukru odpowiadające różnym upodobaniom dzieci. Takie figurki mogą 

przedstawiać pawia, psa lub lisa. Lecz wspólny dla nich wszystkich jest cukier. 

SSS 24.23: September 2, 1991 

 Wszystkie doczesne związki są chwilowe jak przemijające chmury. Z upływem 

czasu podlegają zmianom, lecz najwyższa rzeczywistość jest absolutnie niezmienna. 

Taka jest zasada miłości. Ziemska miłość może z czasem przerodzić się w nienawiść. 
To, co się dzisiaj lubi, tego jutro można nie znosić. Lecz miłość nie ma upodobań ani 

uprzedzeń. Bóg nie jest różny od miłości. Możecie Go czcić jako Jezusa, Zoroastrę, 

Allacha, Ramę, Krisznę, Buddę czy Guru Nanaka. Możecie nazywać Go różnymi 

imionami. Wszystkie są pettina perulu (imionami nadanymi przez kogoś). Tylko miłość 

jest puttina peru (pierwotną nazwą). Przyznane nazwy muszą się zmieniać, ale miłość 

jest niezmienna. Powinniście dążyć do takiej miłości. To jest prawdziwe bhakti 
(oddanie). Bhakti obdarzy was jukti (zdolnością rozróżniania), wirakti 

(nieprzywiązaniem) i mukti (wyzwoleniem). 

SSS 33.10: July 16, 2000 

Musicie uświadomić sobie, że nie ma nic bardziej boskiego niż miłość. Bóg jest 

miłością. Żyjcie w miłości. To wasz obowiązek. Wypełnijcie swoje serca miłością. 

Wówczas uwolnicie się od wszelkich chorób. Musicie mieć poczucie, że doświadczacie 

cierpienia z miłości. Lecz to cierpienie jest spowodowane ograniczoną miłością. Gdy 
wasza miłość stanie się wszechogarniająca, nie będzie cierpienia. 

SSS 30.33: December 25, 1997 

 Nigdy nie zapominajcie o Bogu. Tylko Bóg jest wieczny. To jest jedyna prawda. 

Wasi rodzice odejdą prędzej czy później, ale Bóg będzie trwał wiecznie. Bóg jest 

wieczny. Zawsze oddawajcie cześć Bogu. Kochajcie również swoich rodziców  

i wszystkich innych. Wasza miłość do Boga powinna być silna i niezachwiana. Ta miłość 
jest Bogiem. Jest prawdziwą formą Ganapatiego (Ganeszy). Ta miłość jest obecna we 

wszystkich istotach. 

SSS 31.27: August 25, 1998 

 Atma nie ma nóg, ale porusza się szybciej niż wszystko inne. Nie ma rąk, ale 

może wszystko złapać. Nie ma oczu, ale na świecie nie istnieje nic, czego nie może 

zobaczyć. Jedynym sposobem na doświadczenie tej atmy jest droga miłości. Gdy 

jesteście wypełnieni miłością, z łatwością osiągnięcie Boga. Miłość jest Bogiem. Żyjcie 
w miłości. 

SSS 25.10: April 4, 1992 

 Tylko miłość może objawić ukrytą we wszystkich boskość. Miłość jest Bogiem. 

Żyjcie w miłości. Miłość żyje dawaniem i wybaczaniem; ego żyje braniem  

i zapominaniem. Miłość jest bezinteresowna; egoizm jest pozbawiony miłości. Nie 
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marnujcie swojego życia podążając za wąskimi zainteresowaniami ego. Kochajcie! 

Kochajcie! Stańcie się tymi, którymi w istocie jesteście – ucieleśnieniami miłości. 

SSS 14.45 December 25, 1979 

 Bóg posiada cztery cechy, a zrozumiecie Go jedynie wtedy, gdy sami będziecie je 
rozwijać. Są to: boska miłość (prema), piękno (soundarja), słodycz (madhurja)  

i wspaniałość (shobha). Rozwijanie premy wystarczy, abyście wzbogacili się  

o pozostałe trzy cechy. Gdy wypełnicie się taką miłością do Boga będącego w całym 

stworzeniu, znajdziecie się na etapie piękna. Gdy zanurzycie się w oceanie uniwersalnej 

miłości, osiągniecie najwyższy poziom słodyczy. Gdy wasz umysł straci swoją 

tożsamość i połączy się z uniwersalnym umysłem, wówczas będzie to wspaniałość nie 
do opisania. 

SSS 6.42: November 23, 1966 

Zawsze uczę was miłości, miłości i tylko miłości. Możecie próbować opisywać 

miłość na różne sposoby, ale to się nie uda. Miłość ma tylko jedną formę, formę 

przyciągania. Miłość obdarza błogością i łaską. Bóg jest miłością, żyjcie w miłości. 

Doczesna miłość jest sztuczna. Jednak człowiek z powodu swojej niewiedzy myśli, że 
jest w niej szczęście. Wszystko, co człowiek kocha, jest negatywne. Zatem powinien 

skierować swoją miłość ku zasadzie pozytywnej. Ona nigdy się nie zmienia. 

SSS 37.9: April 15, 2004 

 Nie pragnę niczego. Mam trzy ‘P’. Pierwszym jest czystość (purity), drugim – 

cierpliwość (patience), a trzecim – wytrwałość (perseverance). To właśnie te trzy ‘P’ 

zapewniają szacunek świata. Ci, którzy się tutaj zgromadzili, nie otrzymali żadnych 

zaproszeń. Jedynie miłość Swamiego przyciągnęła ich jak magnes. 

SSS 29.52: November 23, 1996 

Pytania do analizy: Jak kochać? 

Pytania dla grupy: 

1. W jaki sposób miłość jest związana ze stworzeniem, naturą i człowiekiem? 

2. Jakie są różnice pomiędzy przywiązaniem, bezinteresowną miłością  

i najwyższą miłością? 

3. Określcie, jaką rolę w miłości odgrywa poświęcenie? 

Pytanie do osobistej introspekcji: 

Zastanów się nad ważnymi związkami w swoim własnym życiu. Które z nich to 

przywiązanie, a które to bezinteresowna miłość? Opisz je. Czy kiedykolwiek spotkałeś 

się z przykładem najwyższej miłości? Opisz, w jaki sposób rozpoznałeś to 

doświadczenie. 
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Rozdział II - Jak kochać? 

Wstęp 

Musimy starać się, by kochać coraz więcej ludzi i widzieć w nich Boga. Swami 

mówi o rozprzestrzenianiu Jego miłości, która jest najwyższą praktyką duchową. 
Poświęcenie, współczucie, przebaczenie, wyrozumiałość i opanowanie pragnień to 

główne cechy miłości. Powinniśmy praktykować bezinteresowną miłość, integrując jej 

cechy z naszym życiem. 

Wszystko można osiągnąć dzięki czystości, wytrwałości i cierpliwości. Swami 

przypomina nam, że nasza miłość musi być wytrwała i niezachwiana. "Jedna droga, 

jeden cel" – taka musi być postawa,  jaką trzeba mieć, by uzyskać miłość Boga. Łaska 
boska przemieni nasze serca w źródła nieprzerwanych strumieni miłości do wszystkich. 

Najważniejsze pojęcia zawarte w niniejszym rozdziale: 

 Kochaj wszystkich, wszystkim służ 

 Kochaj Boga we wszystkich 

 Rozwijaj wyrozumiałość i przebaczenie 

 Ćwicz ograniczanie pragnień 

 Utrzymuj stałe oddanie 
 Oczyszczaj umysł i serce 

 Kochaj intensywnie 

 Zawsze kieruj swą miłość ku Bogu 

 Miłość bez oczekiwania na nagrodę 

Kochaj wszystkich, wszystkim służ 

Jest tylko jedna kasta, kasta ludzkości. Jest tylko jedna religia, religia miłości. 
Jest tylko jeden język, język serca. Jeśli te podstawowe ideały są przestrzegane, nie 

będzie już miejsca na drobne różnice i wzajemne oskarżenia. 

Sathya Sai Speaks (SSS), 20 stycznia, 1986 

Dzisiejszy człowiek wierzy na trzy sposoby. Jest to wiara najniższa, średnia  

i najwyższa. Jeśli nasza miłość, nasza wiara i uczucia ograniczają się do naszych 

najbliższych przyjaciół i krewnych, jest to najniższy rodzaj miłości – premy. Z drugiej 
strony, jeśli wyjdziesz trochę poza wąski krąg swojej rodziny i rozszerzysz swoją wiarę  

i ufność na swój kraj i innych ludzi, to mówimy, że jest to pośredni rodzaj premy. Jeśli 

uważasz cały świat za jedność i traktujesz wszystkich ludzi żyjących na świecie jak 

jednego i rozszerzasz swoją wiarę i współczucie na wszystkich - jest to najwyższy 

rodzaj premy. W ten sposób, stopniowo powinniśmy przenieść się z ograniczonego 

kręgu naszej rodziny do szerszego kręgu naszego kraju, a następnie przejść do 

najszerszego kręgu jednego świata. Gdy mówimy o ludzkości, to nie powinniśmy 
ograniczać tych słów do małej społeczności lub grupy ludzi. Jest tylko jedna kasta i jest  

to kasta ludzkości. A kiedy mówimy o ludzkości, musimy rozszerzyć naszą premę na 

całą kastę ludzkości. 

Sanathana Sarathi (SS) 1976.15 

Miłość, miłość, miłość. Kocham was wszystkich i proszę wszystkich, aby kochali. 

Moim największym bogactwem jest miłość. Ludzie mówią o moich mocach i cudach, ale 
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moja miłość jest moim największym cudem. Wszyscy powinni dzielić się tą miłością. 

Dopiero wtedy nastanie jedność. 

SSS 23.35: 24 listopada, 1990 

Zdobądźcie miłość poprzez miłość. Tylko przez miłość można doświadczać 
jedności w różnorodności. Tego rodzaj jedności przez miłość można doświadczać tylko  

w Prasanthi Nilayam i nigdzie indziej. Mamy tutaj mnóstwo par oczu. Gdzie indziej 

mogą być większe zgromadzenia, ale oczy tłumu skierowane są w różne kierunki.  

A tutaj oczy wszystkich, młodych i starych, mężczyzn, kobiet i dzieci są zwrócone tylko 

w jednym kierunku. Spójrzcie na jakąkolwiek twarz. Oczy są skierowane tylko na 

Swamiego. Z jakiego powodu? Tylko przez miłość. 

SSS 23.35: 24 listopada, 1990 

Uważaj miłość za swoje życie, a prawdę za swój oddech. Istnieje bliski  

i nierozłączny związek między miłością a prawdą. Dziś ludzie wypowiadają słowo miłość 

nie znając dokładnie jego znaczenia. Nie znając wartości i znaczenia miłości, 

wykorzystują ją  do błahych i przyziemnych celów. Ludzie mają błędne przekonanie, że 

doczesne i fizyczne przywiązanie jest miłością i myślą tylko o takiej miłości  
w swoim życiu. Prawdziwa miłość królować będzie tylko wtedy, gdy ludzie pozbędą się 

egoizmu i rozwijać będą ducha poświęcenia. Miłość jest Bogiem, Bóg jest miłością. Ale 

ty pragniesz ziemskiej miłości, która jest pozbawiona życia, zamiast dążyć do boskiej 

miłości, która jest twoim życiem. Dzisiaj wiele osób ma wysokie wykształcenie. Ale czy 

coś robią dla społeczeństwa? Praktycznie nic. Zdobyli wykształcenie tylko po to, by 

zarabiać pieniądze. Nie służą społeczeństwa w duchu miłości i poświęcenia. Miłość jest 

kształtem Brahmana. Prawdziwa praktyka duchowa polega na łączeniu własnej miłości 
z boską miłością. Twoje życie będzie uświęcone, gdy będzie w tobie trwała  

i bezinteresowna miłość. 

SSS 36.19: 22 listopada, 2003 

Miłość musi przejawiać się jako sewa (bezinteresowna służba). Sewa powinna 

mieć formę dożywiania głodnych, pocieszenia dla opuszczonych, pocieszenia dla 

chorych i cierpiących. Jezus poświęcał się takiej sewie. Serce pełne współczucia jest 
świątynią Boga. Jezus prosił o współczucie. Współczucie było jego przesłaniem. Bardzo 

martwił go widok biednych. Dzisiaj Jezus jest czczony, ale Jego nauki są zaniedbywane. 

Sai jest czczony, ale Jego nauki też są zaniedbywane. Wszędzie tylko przepych, 

widowiskowość, pusty ekshibicjonizm. Wykłady, prelekcje, wykłady! Brak aktywności, 

brak miłości, brak sewy. Bohaterowie (heroes) podczas wykładów, ale zera (zeroes), 

gdy trzeba to, co wykładano, wprowadzić w życie. Pogłębiajcie współczucie. Żyjcie w 

miłości. Bądźcie dobrzy, czyńcie dobro i dostrzegajcie tylko dobro. Taka jest droga do 
Boga. 

SSS 15.37: 25 grudnia, 1981 

Myślisz, że kochasz swoją rodzinę i przyjaciół, ale nie można tego nazwać 

miłością w prawdziwym tego słowa znaczeniu. To jest tylko przywiązanie. Jedynie 

miłość Boga jest prawdziwą miłością. Jeśli nazywasz siebie wielbicielem Swamiego, 

działaj zgodnie z oczekiwaniami Swamiego. Nie licz worków ryżu oraz sari i dhoti 
(ubrań dla kobiet i mężczyzn), które dałeś ubogim. Możesz przedstawić takie rachunki 

w urzędzie skarbowym, ale nie Bogu. Bóg chce jakości, nie ilości. Widzi, jakie uczucia 

kryją się za czynami miłosierdzia. 
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SSS 33.13:  1 września, 2000 

Uwierzcie, że wszyscy stają się Bogiem dzięki dżnianie (wiedzy). Ale nawet 

wtedy musisz kochać i służyć ze współczuciem. Uwierzcie, że Bóg jest Mistrzem lub 

Ojcem, a wy jesteście Jego sługami albo dziećmi dzięki bhakti (oddaniu). Ale nawet 
wtedy każe wam On ocierać łzy, karmić chorych, pomagać chromym chodzić  

- z litością i współczuciem. Uwierz, mając wiarę w karmę, że Bóg musi być czczony 

przez poświęcenie. Nawet wtedy, jak miłość podpowiada, najwyższą formą adoracji jest 

służba wykonywana z miłością. Miłość jest więc oddechem sadhaki (aspiranta 

duchowego). 

SSS 10.31: 29 października, 1970 

Miłość Boga nie oznacza rezygnacji ze swoich normalnych obowiązków. Ale 

podczas realizacji tych obowiązków każde działanie powinno być wykonywane jako 
ofiara  Bhagavat prītyārthaṃ (by zadowolić Boga). Spójrz na ciało jako na ruchomą 

świątynię, w której przebywa Bóg. Uznaj, że Bóg jest zawsze z tobą i wokół ciebie. 

SSS 28.38: 25 grudnia, 1995 

Nowocześni studenci wybierają złą drogę w imię miłości. Oni nie rozumieją, czym 

jest prawdziwa miłość. Miłość jest darem Boga dla każdego człowieka. Powinien on być 
wykorzystywany w służbie społeczeństwa. Jedność jest bardzo istotna dla rozwoju 

społeczeństwa. Każdy powinien dzielić się miłością z innymi. Dopiero wtedy będzie miał 

prawo być częścią społeczeństwa. 

SSS 36.19: 22 listopada, 2003 

Kochaj Boga we wszystkich 

Ta sama atma, ta sama miłość i ten sam Bóg jest obecny we wszystkich 

istotach. Ek Prabhu ke anek nam (Jeden Bóg z wieloma imionami). Z takim poczuciem 
jedności rozwijaj miłość do Boga. Wtedy twoje serce będzie również wypełnione 

miłością. Serce jest jak zbiornik, a wszystkie zmysły są jak krany. Gdy "zbiornik" jest 

pełen miłości, wszystko, co wylewa się z "kranu" również będzie tylko miłością. 

Cokolwiek widzisz w innych, jest tylko odbiciem twojego wnętrza. Przede wszystkim 

zrozum tę prawdę. Jeśli widzisz zło w innych, to jest ono rzeczywiście 

odzwierciedleniem twoich własnych złych uczuć. Wszyscy są jednym. To jest prema 
(miłość). To jest Bóg. To jest atma. To jest wszystko. 

SSS 34.10: 1 stycznia, 2001 

Wszyscy powinniście żyć jak bracia i siostry. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. 

Gdy zrozumiecie tę prawdę, będziecie doświadczać prawdziwej miłości. Urodziliście się  

z różnych rodziców, ale zasada życia w każdym z was jest jedna i ta sama. Traktuj 

miłość równie poważnie, jak swoje życie. Dopiero wtedy edukacja będzie miała sens. 
Jeśli zapomnisz o miłości, życie straci swój sens. Żyj w imię miłości. Podziel się swoją 

miłością z innymi ludźmi i zostań odbiorcą bożej miłości. To, czym musisz dzielić się  

z innymi, to nie jest światowa miłość. Prawdziwa miłość związana jest z sercem. Ludzie 

mówią o bożej miłości, ale odurzają się winem światowej miłości. Kochaj wszystkich 

bez śladu egoizmu. Taka jest boska miłość. Tylko wtedy, gdy rozwijasz taką miłość, 

możesz ostatecznie połączyć się z Bogiem. Módlcie się do Boga o Jego miłość. 

Prowadźcie swoje życie szerząc przesłanie miłości. Miłość jest celem życia. Gdy 
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będziesz odbiorcą miłości Boga, będzie kochany przez cały świat. Taka jest moc miłości 

Boga, która jest całkowicie bezinteresowna i święta. Dlatego zawsze módlcie się o Jego 

miłość. 

SSS 36.19: 22 listopada, 2003 

Wszystkie religie mówią o Nim jako o Miłości i o tym, że dotrzeć do Niego można 

przez miłość. Formy wielbienia Boga różnią się, gdyż są kształtowane przez czas  

i miejsce, ale podstawową cechą tych wszystkich form  jest miłość. Język miłości jest 

rozumiany i używany przez wszystkie serca. Jest tylko jedna rasa  i jest to rasa 

ludzkości. A teraz uważa się mało ważne różnice narodowości, rasy, religii i języka za 

istotne, a powstrzymuje się miłość, która musi płynąć do wszystkich prosto z serca. 

SSS 14.45: 25 grudnia, 1979 

Rozprzestrzenianie się jest miłością, esencją miłości. Miłość jest Bogiem. Żyj  

w miłości. Takie jest przesłanie Dipawali (Święto Świateł), jakie wam daję. Gdy jedną 

lampkę zapali się od drugiej, są dwa światła, choć było tylko jedno, gdyż pierwsze  

z nich nie zatrzymało dla siebie emisji światło. Możesz zapalić milion lamp od jednej, 

która nic na tym nie ucierpi. Miłość również jest taka. Podziel się nią z milionem,  
a nadal będzie tak jasna, jak wtedy, gdy była sama. 

SSS 10.31: 29 października, 1970 

Rozwijaj wyrozumiałość i przebaczanie 

Miłość jest bezinteresowna, a ‘ja” jest bez miłości. Miłość daje i przebacza; ‘ja” 

bierze i zapomina. Kiedy miłość jest podstawą działania, wszystko będzie doskonałe. 

SSS 13.30: 16 lutego, 1977 

W każdym z waszych duchowych dążeń, powinniście podjąć postanowienie, 
"muszę to osiągnąć. Ta cnota będzie moja". To jest sposób na premę (miłość)  

i kszamę (wyrozumiałość). Jeśli postępujesz w ten sposób z niezachwianą wiarą  

i idealizmem to bez wątpienia twoje życie będzie w pełni spełnione. Wszystkie twoje 

działania i uczucia muszą być pełne kszamy, premy i daji (współczucia). Miłość nie zna 

nienawiści i jest całkowicie wolna od pragnień. Tak więc mówi się, że Bóg jest 

uosobieniem miłości. Kszama wzrasta, jeśli masz niezachwianą wiarę w Boga. Kiedy już 
nauczysz się być nieskończenie cierpliwy, miłość będzie pojawiała się niemal 

natychmiast. Prema połączona z kszamą jest najpewniejszą drogą do spełnienia. 

Dlatego też, gdy wielbisz Boga, upewnij się, czy pokładasz w Nim całkowitą wiarę. Bez 

wiary, jakaż jest korzyść z wielbienia? Sama wiara przeniesie cię poza zmartwienia. 

SS 2000.12 

Prawdziwa i bezinteresowna miłość przejawia się jako ofiara. Taka miłość nie zna 

nienawiści. Ona ogarnia cały wszechświat i jest w stanie zbliżyć się nawet do tych, 
którzy są na pozór daleko. Miłość przemienia człowieka w Boga. Może przekształcić 

pashu (bestialską osobę) w Pashupati (Boskość). W świecie zjawisk można natknąć się 

na wiele odcieni i pochodnych tej pierwotnej miłości. Kochasz swojego ojca, matkę, 

brata, siostrę, przyjaciół i tak dalej. We wszystkich takich przypadkach, zawsze istnieje 

jakiś odcień egoizmu. Boska miłość jest całkowicie wolna od nawet najmniejszego 

śladu samolubstwa. Musisz poddać się takiej miłości, całkowicie się w niej zanurzyć  
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i doświadczyć błogości, jaką zapewnia.  Dla pozyskania takiej miłości, kszama, czyli 

wyrozumiałość jest konieczna. Każda osoba musi kultywować tę szlachetną cechę. 

Kszamy nie zyska się przez czytanie książek lub naukę  

z instruktorem. Nie można jej też otrzymać w darze od kogoś innego. Tę główną cnotę 
- kszamę można zdobyć jedynie przez własny wysiłek, zmagając się z różnymi 

problemami i trudnościami – niepokojami, cierpieniami i smutkiem. Kto nie ma 

kszamy, podatny jest na wszelkie złe skłonności. Nienawiść i zazdrość łatwo  

zakorzeniają się w osobie pozbawionej tej cnoty. 

SS 2000.12 

Serca Hindusów są przepełnione kszamą (wyrozumiałością). Indie doświadczyły 
wiele przeciwności i cierpienia od początku swej historii. Ale Hindusi nie załamali się, bo 

wiedzieli, że: "Wyrozumiałość jest prawdą. Wyrozumiałość jest prawością. 

Wyrozumiałości uczą Wedy. Wyrozumiałość jest niestosowaniem przemocy. 

Wyrozumiałość jest współczuciem. Wyrozumiałość jest ofiarą. Wyrozumiałość  daje 

szczęście i niebiańską błogość. W rzeczywistości, to wszystko jest w każdym ze 

światów". 

Wyrozumiałość jest oddechem ich życia. Oni wdychają i wydychają 

wyrozumiałość. Wyrozumiałość jest największą siłą Bharatu (Indii). To jest przyczyna 

jego stabilności, mimo tak wielu cierpień i strat. Żadne trudności nie zachwiać 

wyrozumiałą osobą. Ten, kto nie ma wyrozumiałości zmierzy się z bezprecedensowymi 

trudnościami. Ten, kto wierzy w wyrozumiałość, pozostanie niewzruszony w obliczu 

trudności. Bharatijowie (Hindusi) są wypełnieni wyrozumiałością. Inną formą 

wyrozumiałości jest miłość. Miłość jest synonimem spokoju. Tak więc, wyrozumiałość, 
miłość i spokój są tym samym. Manawa (ludzkość) jest określana jako miłość przez 

Upaniszady. Bharatiją jest ten, w którego naturze jest miłość. Dzisiejsi Hindusi 

porzucają hinduską kulturę Indian i biegają za doczesnymi, materialnymi  

i przemijającymi rzeczami, które powodują cierpienie. Jeśli zapytać, „czym jest moc 

wyrozumiałości?", to okaże się, że jest ona zbyt wielka, aby wyrazić ją w słowach. Nie 

może być zmierzona przez umysł i mowę.  

SS 2002.13 

W tym ziemskim życiu miłość przejawia się w kilku formach, takich jak miłość 

między matką a synem, mężem i żoną oraz między krewnymi. Ta miłość opiera się na 

relacjach fizycznych i wynika z egoistycznych pobudek oraz własnego interesu. Ale 

miłość boska jest pozbawiona jakichkolwiek śladów własnego interesu. Jest to miłość w 

imię miłości. To się nazywa bhakti (oddaniem). Jedną z charakterystycznych cech tej 

miłości jest dawanie, a nie branie. Po drugie, miłość nie zna strachu. Po trzecie, istnieje 
tylko ze względu na miłość, a nie z samolubnych pobudek. Wszystkie te trzy aspekty 

miłości wspólnie oznaczają prapatti (poddanie). Kiedy ktoś umocni się w tej postawie 

prapatti, doświadczy boskiej błogości. Do tego wymagana jest przede wszystkim 

kszama (wyrozumiałość). Tylko osoba, która reprezentuje tę postawę kszamy, może 

być uważana za obdarzoną świętą miłością. Nie można nauczyć się tego  

z podręczników ani od nauczycieli, ani od nikogo innego. Musi być kultywowana  
w czasach trudności, prób i udręki. Tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z problemami 

i trudnościami, które powodują smutek i nieszczęścia, te cechy wyrozumiałości  

i przebaczenia mogą się w nas zakorzenić. Kiedy masz do czynienia z problemami  

i trudnościami nie należy denerwować się i ulegać depresji, która jest oznaką słabości. 

W takiej sytuacji należy przyjąć postawę tolerancji i wybaczania i nie ulegać 

wzburzeniu dającemu powód do gniewu, nienawiści i mściwości. Jesteś ucieleśnieniem 
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siły, a nie słabości. Dlatego w czasach rozpaczy  powinieneś być wypełniony uczuciem 

wyrozumiałości i być gotów wybaczyć i zapomnieć. Ta cecha kszamy jest największą 

siłą człowieka. Jeśli ktoś straci tę cechę, stanie się demoniczny. 

SSS 27.1: 1 stycznia, 1994 

Ćwiczenia ograniczania pragnień 

Bóg jest ucieleśnieniem miłości i oceanem współczucia. Ale nie możesz 

otrzymywać miłości i współczucia Boga, ponieważ twój umysł wypełniony jest 

przyziemnymi uczuciami. Jeśli chcesz otrzymywać to, co święte, porzucić wszystko, co 

nie jest święte. Jeśli głowa jest pusta, może być wypełniona wszystkim. Ale jeśli głowa 

jest pełna przyziemnych pragnień, nie jest możliwe, aby napełnić ją świętymi 
uczuciami? Przede wszystkim opróżnij głowę ze wszystkich przyziemnych uczuć. 

Dopiero wtedy może być wypełniona bożą miłością. W tym celu trzeba rozwijać 

poświęcenie. 

SSS 34.9: 7 maja, 2001 

Wszystkie doczesne przywiązania nie są w ogóle prawdziwą miłością.  

Są bowiem nietrwałe. Wieczna, czysta miłość powstaje z serca. W rzeczywistości, 
istnieje ona zawsze i wszystko przenika.  Jak to jest, że człowiek nie jest w stanie 

rozpoznać takiej wszechprzenikającej miłości? To dlatego, że dziś ludzkie serce stało 

się jałowe i zanieczyszczone. Serce jest wypełnione różnego rodzaju pragnieniami i nie 

ma w nim miejsca na czystą, nieskalaną miłość, która nie może tam wejść. Dopiero 

wtedy, gdy doczesne przywiązania zostaną wydalone z serca, będzie tam miejsce dla 

prawdziwej miłości i jej wzrostu. 

SSS 29.29: 27 lipca, 1996 

Kosmos jest pełen miłości. Miłość jest prawością. Miłość jest prawdą. 

Wszechświat jest oparty na miłości. Zagubieni w przemijających przyjemnościach życia 

doczesnego, ludzie zapominają o tej największej zasadzie miłości. Jaki jest tego 

powód? Egoizm wzrósł a bezinteresowność spadła. Powszechna jest ciasnota umysłu. 

Szerokie, wyrozumiałe serca zanikają. Pragnienia wzrosły. Ideały znikają. Ludzkie życie 

jest zdominowane przez egoizm i interesowność. Starożytni mędrcy postawili tjagę 
(poświęcenie) na najwyższym piedestale. Oni czcili prawość. Dziś te wzniosłe ideały 

zostały w Bharacie zapomniane. W konsekwencji, kraj jest trawiony przez wszelkiego 

rodzaju kłopoty. 

SSS 29.52: 23 listopada, 1996 

Aleksander władał ogromnym imperium, ale gdy umarł, co zabrał ze sobą? 

Odszedł z pustymi rękami. Powinniście zabrać ze sobą tylko czystą miłość, kiedy 

opuścicie ten świat. Jeśli zdobędziesz bogactwo czystej miłości, będziesz najbogatszą 
osobą na świecie. Ten, kto jest najbardziej zadowolony, jest najbogatszym człowiekiem 

na świecie, a ten, kto ma wiele pragnień jest najbiedniejszy na świecie. Dzisiaj ludzie 

są pełni pragnień, od stóp do głów. Tak długo, jak masz pragnienia, nigdy nie będzie 

szczęśliwy i spokojny. 

SSS 34.10: 1 stycznia, 2001 
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Rozwijaj niezłomne oddanie 

Gdzie króluje miłość, nie będzie miejsca na nienawiść i zazdrość. Miłość nie ma 

nic wspólnego ze złymi myślami i działaniami. Miłość powinna być wytrwała  

i niezachwiana. Jeśli ktoś przeskakuje z jednego Swamiego do drugiego, z jednej formy 
kultu na inną, nigdy nie doświadczy miłości Boga. "Jedno słowo, jedna ścieżka", to 

powinno być celem. Dziś tysiące ludzi zgromadziły się tutaj. Co sprowadziło ich tutaj? 

Miłość jest główną przyczyną. Bez miłości niewielu z was przyjechałoby z tak odległych 

miejsc. Jak wyraża się ta miłość? Jest to proces dawania i brania. Musisz otrzymać 

miłość Bożą i masz do zaoferowania swoją miłość. Ale obie są jedną i tą samą miłością. 

Boża miłość odzwierciedla się w waszych ciałach. Takie jest znaczenie deklaracji 
Bhagawad-Gity: "Cząstka Mnie obecna jest w każdym w kosmosie". 

SSS 29.52: 23 listopada, 1996 

Każdy musi starać się wypełnić serce  prawdziwym oddaniem. Stała 

kontemplacja postaci Pana i częste powtarzanie imienia Pana jest środkiem, za pomocą 

którego serce wypełnia się miłością do Boga. 

SSS 19.1: 19 stycznia, 1986 

Bóg jest podmiotem najbliższym człowiekowi i najdroższym dla istoty ludzkiej. 

Twoja matka i ojciec może być daleko, ale Bóg jest zawsze z tobą, w tobie. Nawet jeśli 

nie kochamy Go, On nie odejdzie od ciebie ani nie przeniesie się gdzieś dalej. 

"Anorañīyān" (mniejszy od atomu) mówią Wedy. Staje się "Mahato mahīyān", 

wychodzący poza kosmos i wypełniający wszystkich łaską. Znajduje się w każdej 

waszej komórce, również w was. Możesz zdobyć tę świadomość dzięki intensywnej 

miłości. 

SSS 15.37: 25 grudnia, 1981 

Oczyść umysł i serce 

Wszystkie twoje działania powinny mieć na celu oczyszczenie twojego umysłu  

i serca, aby doświadczyć Boskości. Kiedy serce jest czyste, to świeci w nim światło 

mądrości. Oświecone serce staje się naczyniem dla czystej miłości. Miłość jest 

wszystkim. Osoba bez miłości jest żywym trupem. Miłość nie jest relacją między 
człowiekiem a człowiekiem lub między człowiekiem a innymi rzeczami. Ona jest 

nieodłączna od każdej istoty. "Mama atma sarwa bhūtātmā" (Jestem Duchem 

immanentnym we wszystkich).Boska atma jest obecna we wszystkich istotach. Atma 

nie ma formy. Jest doświadczana jako miłość. Jeśli nie ma miłości, nie ma atmy. Bo 

miłość jest oddechem naszego życia. Miłość jest naszą duszą. Miłość jest dla nas 

wszystkim. Powinna być niezmienna. Młodzi ludzie powinni kultywować niezachwianą 

miłość i stałe poglądy. 

SSS 18.10: 6 maj, 1985 

Nie rozumiejąc czystej miłości, człowiek wiedzie żałosną egzystencję. Osoba, 

która stoi po szyję w wodzie, nadal może mówić. Ale osoba, która jest całkiem 

zanurzona, nie może mówić. Podobnie osoba zanurzona w czystej miłości nie można 

znaleźć słów, by to wyrazić. Tylko ci, którzy są ponad powierzchnią, próbują ją opisać. 

Jak więc opisać Boskość? Niektóre osoby mają bezpośrednią wizję Boga. Inni mimo 
całej ich sadhany (dyscypliny duchowej) nie są w stanie uzyskać takiego 
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doświadczenia. Jaki jest powód? Istnieją różne rodzaje dżapamali(różańca). Jedną z 

nich jest rudraksza dżapamala. Inny jest różaniec z nasion lotosu. Są też koralowe 

dżapamale. Nikt nie może zobaczyć sznurka, który przechodzi przez wszystkie 

różnorodne koraliki. Tylko w różańcu wykonanym z przezroczystego sphatika 
(kryształu) widać nitkę. Podobnie, w sercach wszystkich osób obecna jest brahmasūtra 

(subtelna nić boskości). Ale tylko w sercu wypełnionym czystą miłością Boskość może 

być widoczna. 

SSS 23.35: 24 listopada, 1990 

Nektar opisywany jest w pismach jako bardzo słodki. Ale słodycz nektaru nawet 

nie zbliża się do słodyczy miłości, w porównaniu z którą wydaje się mdły. Zwykli ludzie 
nie są w stanie zrozumieć wyjątkowości takiej miłości. Taka miłość pojawia się tylko 

podczas ubijania, jak masła, oceanu błogości. Dlatego wszystkie nasze działania 

powinny być oparte na miłości. Ale w tym doczesnym świecie miłość przybiera 

zewnętrzne formy. Gdy czyste złoto przekazuje się złotnikowi, aby wykonał z niego 

klejnot, on stapia je z miedzią i innymi metalami i tym samym jego wartość się 

zmniejsza. Podobnie, czysta miłość miesza się z ziemskimi przywiązaniami i zostaje 
skażona. Ale kiedy taka skażona miłość kieruje się ku sewie (bezinteresownej służbie),  

wtedy się oczyszcza. 

SSS 23.35: 24 listopada, 1990 

Nie jesteście świadomi swojej prawdziwej natury. Jeśli macie wiarę w siebie, 

będziecie mieć też wiarę w Boga. Uświadomcie sobie, że nie ma nic poza mocą Boga. 

Kochajcie Boga taką największą wiarą. Wtedy będziecie przyciągnięci do Boga, lecz 

niezbędna jest też czystość. Magnes nie przyciągnie kawałka żelaza pokrytego rdzą. 
Podobnie Bóg nie przyciągnie do siebie nieczystej osoby. Dlatego zmieńcie swoje 

uczucia i myśli i rozwijajcie przekonanie, że Bóg jest wszystkim. Bóg nie zrezygnuje  

z ciebie, jeśli masz takie przekonanie. 

SSS 28.4: 27 lutego, 1995 

Gdzie jest miłość, nie ma miejsca na nienawiść. Nie bądź zazdrosny o nikogo. 

Gdy pojawi się taka zła cecha, miłość ucieka. Czyste serce jest siedliskiem miłości. 
Gdzie jest czystość, tam jest jedność. Jedność prowadzi do Boskości. Dzisiaj brakuje 

czystości. Jak więc urzeczywistnić Boskość? Musisz ofiarować wszystko Bogu, nie mając 

pragnień. 

SSS 30.33: 25 grudnia, 1997 

Kochaj intensywnie 

Stale pamiętajcie o prawdzie, że miłość jest Bogiem. Żyjcie w miłości. Jeśli 

będziecie kultywować takie pozytywne i szlachetne myśli, wszystko przynosić wam 
będzie dobro. Jest tu wiele osób, którzy są zwodzeni przez nietrwałe rzeczy. Bez 

wątpienia, macie czyste serca. Macie też czyste myśli, ale od czasu do czasu pojawiają 

się pewne zanieczyszczenia Musicie sprawić, by tak się nie działo. To sadhana 

(duchowa praktyka) dla was. Czym jest sadhana? Czy jest to siedzenie w medytacji  

i odprawianie dżapy (recytacja boskiego imienia)? Nie. To nie jest sadhana. Jakie jest 

znaczenie medytacji? Myślicie, że to siedzenie w samotności i kontemplowanie 
boskiego imienia. Wcale nie! Kontempluj czyste myśli w swoim umyśle. Kontempluj 

prawdę w sobie.  
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Jeśli naprawdę chcesz poznać sekret sadhany, można to wyjaśnić w prosty 

sposób. Na przykład, utrzymuj swój umysł w ciszy i bezruchu przez 11 sekund. Możesz 

osiągnąć urzeczywistnienie nawet w tak krótkim czasie. Samorealizacji nie osiągnie się 

będąc aktywnym jak zegar. Zaledwie 11 sekund ciszy umysłu może wystarczyć. Ale 
nawet tego nie robicie, choć w tym czasie możecie osiągnąć tak dużo. Nie martwcie się 

niepotrzebnie. Wciąż przysparzacie ciału wielu zmartwień. Marnujecie również 

pieniądze. Zmarnowany czas to zmarnowane życie. Trwonienie pieniędzy jest złem. Nie 

marnujcie czasu ani pieniędzy. Czas jest Bogiem i Bóg jest czasem. Dlatego, jeśli tylko 

znajdziesz czas, myśl o Swamim, a z pewnością zjawię się przed tobą. Nie tylko to. 

Będę też mówił do ciebie. Otrzymuję wiele listów mówiących o tym, że Swami ukazał 
się ich autorom i rozmawiał z nimi. Wy też możecie wykonywać taką sadhanę. 

Rozwijajcie niezachwianą wiarę w Swamiego, a z pewnością odniesiecie sukces  

w waszej praktyce duchowej.  

Wielu przybyło tu jako wielbiciele. Oni są, bez wątpienia, głęboko oddani 

Swamiemu. Ale czym jest oddanie? Jaka jest charakterystyczna cecha oddanego 

wielbiciela? Warto nad tym się zastanowić . Ale przede wszystkim musicie rozwijać  
w sobie wiarę. Gdzie jest wiara, tam jest i miłość; gdzie jest miłość, tam jest prawda; 

gdzie jest prawda, tam jest Bóg. Prawda jest Bogiem. Nie musisz jednak czynić jakichś 

specjalnych wysiłków, by poznać prawdę. Tylko 11 sekund wystarczy, by 

urzeczywistnić prawdę. Po prosu kontempluj prawdę w swym umyśle przez 11 sekund, 

a będziesz gotowy, by uzyskać darśan Boga.  

Pobożność nie polega na zwykłym wykonywaniu różnych form kultu albo 

składaniu ślubów religijnych czy odprawianiu dżapy. Prawdziwa pobożność wymaga 
niezachwianej miłości do Boga, pozbawionej złudzeń. Musicie pielęgnować taką miłość 

do Boga. A wtedy z pewnością połączycie się z boskością. 

SSS 40.13: 28 lipca, 2007 

Gdy brudną wodę zmiesza się z mlekiem, to mleko, aby je oczyścić, musi być 

przegotowane. Podobnie człowiek musi podejmować różnego rodzaju sadhany (praktyki 

duchowe), aby oczyścić swoje serce z zanieczyszczeń. Ćwiczenia, takie jak medytacja, 
jadżnia (rytuał) lub tapas (pokuta) mogą zapewnić tylko psychiczną satysfakcję. Tylko 

wtedy, gdy serce stopi się w ogniu bożej miłości, można z sukcesem pozbyć się wad,  

a serce zajaśnieje pierwotnym blaskiem.  Tak jak promienie słoneczne mogą spalić 

sterty bawełny, jeśli promienie zostaną skupione przechodząc przez soczewkę, tak 

promienie intelektu zniszczą złe cechy, jeśli przejdą przez soczewkę bożej miłości. 

SSS25.36: 24 października, 1992 

Chcę zostawić wam przesłanie, by dojrzewało wśród was. To przeslanie miłości. 
Miłość jest Bogiem. Bóg jest miłością. Tam gdzie jest miłość, tam z pewnością jest Bóg. 

Kochaj coraz więcej ludzi. Kochaj ich coraz intensywniej. Przemień miłość  

w służbę. To najwyższa duchowa praktyka. Wszystkie żywe istoty posiadają iskrę 

miłości. Nawet szalony człowiek bardzo kocha kogoś lub coś. Ale musicie zrozumieć, że 

taka miłość jest tylko odbiciem Premaswarupy (ucieleśnienia miłości), który jest waszą 

rzeczywistością, Bogiem, który mieszka w waszych sercach. Bez tego źródła miłości, 
które tryska w waszych sercach, nie bylibyście w stanie kochać. Poznajcie to źródło. 

Polegajcie na nim coraz bardziej. Rozwijajcie jego możliwości. Starajcie się nawodnić 

nim cały świat. Oczyśćcie je z wszelkich zabrudzeń swojego „ja”. Nie wymagajcie 

rewanżu od nikogo, komu przekazaliście miłość. W swoim codziennym życiu nigdy nie 

twórzcie podziałów i nie upajajcie się nienawiścią. Dostrzegajcie dobro w innych, a winy 
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w sobie. Szanujcie innych jako że Bóg w nich mieszka. Szanujcie siebie jako siedzibę 

Boga. Oczyśćcie swoje serca, by On mógł w nich zamieszkać. 

SSS 5.17: 26 marca, 1965 

Zawsze kieruj swą miłość ku Bogu 

Prema powinna być jak kompas, który w każdym miejscu pokazuje północ. 

Podobnie ludzka miłość w każdych warunkach powinna być skierowana ku Bogu. Tylko 

taka miłość jest prawdziwa. Nie wpłynie na nią ból ani przyjemność. Ona nie czyni 

różnicy między „moje” a „twoje”. Miłość można zdobyć tylko poprzez miłość, a nie 

przez jakiekolwiek inne sposoby. Nikt nie może opisać natury boskiej miłości.  

To zadanie przekracza możliwości poetów. Ten, kto pogrąży się w wodach boskiej 
miłości nie będzie w stanie nic powiedzieć. Tylko ten, kto jest w wodzie zanurzony tylko 

po szyję, może powiedzieć kilka słów.  

SSS 28.1: 14 stycznia, 1995 

Prema (miłość) przekracza trzy guny- sattwę, radżas i tamas (cechy czystości, 

pasji i gnuśności). Miłość jest bezgraniczna. Płynie nieustannie jak wieczne światło. 

Mędrcy nazwali ją atmą. Ten boski płomień miłości świeci w każdym sercu. Atma  
i hridaja (serce) są synonimem Boskości. Dla tej miłości, nie ma różnic "moje"  

i "twoje". Jest całkowicie wolna od interesowności. Miłość jest jak kompas, który 

zawsze wskazuje północ. W każdej chwili, w każdym miejscu i w każdych 

okolicznościach miłość skupia się tylko na Bogu. Dlatego każdy powinien starać się 

zrozumieć, jak działa miłość. Miłość można porównać tylko z miłością. 

SSS 23.35: 24 listopada, 1990 

Istnieją dwie formy miłości. Jedna łączy was z Bogiem, a druga wiąże was ze 
światem. Za stany te odpowiada umysł, który przypomina zamek. Jeśli przekręcicie 

klucz w prawo, zamek otwiera się. Jeśli przekręcicie klucz w lewo, zamyka się. Serce 

jest kluczem do zamka umysłu. Jeśli obrócicie klucz w kierunku świata, otrzymacie 

przywiązanie (zniewolenie). Musicie dopilnować, żeby pragnienia i nienawiść nie 

zagnieździły się w waszym umyśle. Nie żywcie urazy do nikogo. Unikajcie towarzystwa 

złych ludzi. Przystępując do towarzystwa ludzi dobrych możecie wznieść się na wyższy 
poziom, ponieważ dzięki niemu wasze złe cechy znikną, jak zanieczyszczona woda po 

wpłynięciu do morza.  

SSS 18.30: 25 grudnia, 1985 

Anuraga (upodobanie) i prema (miłość) są od siebie wzajemnie zależne  

i nierozłączne. Gdy umysł kieruje się do rzeczy tego świata,  jest to anuraga, a jeśli 

kieruje się do Boga nazywa się to premą. Miłość jest owocem miłości. Miłość jest 

porównywalna tylko z miłością. Miłość może zaoferować tylko miłość. Nie opisze jej 
żadna poezja. Nie może udowodnić jej umysł ani słowa. Dlatego Wedy głoszą, że 

miłość wykracza poza umysł i mowę. Miłość jest  niezwykle cenna, bezcenna. Jej 

słodycz jest niedościgniona. Pisma opisują amritę (nektar), jako niewypowiedzianie 

słodką. Ale miłość jest o wiele słodsza niż nektar. 

SSS 24.23: September 2, 1991 
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Miłość bez oczekiwania nagrody 

Jaka jest prawdziwa prema (miłość)? Czysta, bezinteresowna miłość do 

wszystkich żyjących istot uważanych za ucieleśnienie boskości, bez oczekiwania na 
nagrodę, to prawdziwa miłość. "Adweshtā sarvabhūtānām maitraḥ karuñaivacha" 

("wolny od niechęci, przyjazny i współczujący wszystkim istotom").  Tylko mając taką 

postawę i uważając, że boskość jest obecna we wszystkich istotach, można przejawiać 

prawdziwą miłość. Mimo zmiennych kolei losu, osobistych smutków i niedostatków, 

prawdziwa miłość pozostaje nienaruszona. Dziś, gdy tylko pojawią się jakiekolwiek 

trudności lub problemy, miłość zamienia się w nienawiść. Prawdziwa miłość to słodkie 

owoce, które wyrastają z pachnących kwiatów dobrych uczynków. Miłość rządzi bez 

miecza. Łączy ze sobą wszystko, bez przepisów. Tylko tego, kto przejawia taką 
prawdziwą miłość, można opisać jako człowieka. Osoba nie mająca w sobie takiej 

miłości, jest człowiekiem tylko z wyglądu. Podobnie jak lotos, który kwitnie, kiedy 

słońce wschodzi, serce człowieka rozkwita, kiedy wschodzi w nim miłość. Podobnie jak 

w blask płomienia dla ognia, jak promienie dla słońca, jak fale dla oceanu, boska 

miłość jest podstawową cechą prawdziwego człowieka. Tylko wtedy, gdy jest 

wypełniony czystą bezinteresowną miłością, może być nazywany człowiekiem. 

SSS 18.10: 6 maja 1985 

Nie ma nic cenniejszego na tym świecie niż Boska Miłość. Bóg jest poza 

wszystkimi cechami. Dlatego Jego miłość także nie ma cech - guñātīta. Ale ludzka 

miłość, kierowana przez guny (atrybuty lub cechy), przynosi uzależnienia i awersje. 

Miłość nie powinna być oparta na oczekiwaniach nagrody lub rewanżu. Miłość 

opierająca się na takich oczekiwaniach staje się transakcją handlową. Miłość to nie jest 

artykuł handlu. To nie jest kredyt i jego spłata. Jest ona spontanicznym darem. Czysta 
miłość tego rodzaju może pochodzić tylko z czystego serca. 

SSS 28.1: 14 stycznia, 1995 

Wiele współczesnych wyznawców modli się: "O Boże, jeśli spełnisz moje 

pragnienia,  ofiaruję Ci dziesięć kokosów". Ofiarują swoje brudne włosy i modlą się  

o wielkie dobrodziejstwa. Można to nazwać pobożnością? Nie, wcale nie. Prawdziwy 

wyznawca to ten, który tylko daje i niczego w zamian nie oczekuje. Poddanie się to 
prawdziwy znak oddania. 

SSS 33.10: 16 lipca, 2000 

Miłość to nie towar. Nie targuj się o jej koszt. Niech płynie z czystego serca jako 

strumień prawdy, rzeka mądrości. Niech nie pochodzi z głowy lub z języka. Niech 

wyłania się z serca,  pełna i wolna. To jest najwyższym obowiązkiem, 

najszlachetniejszą pobożnością. 

SSS 9.16: 29 lipca, 1969 

Wielbienie Boga musi być całkowicie wolne od wszelkich oczekiwań, a zwłaszcza 

spełnienia światowych pragnień i oczekiwań światowych nagród. Jednak ludzie zawsze 

wielbią Boga interesownie. To nie jest prawdziwe oddanie. To, co należy ofiarować 

Bogu, to czysta i bezinteresowna miłość. Taka miłość sama może zapewnić wyzwolenie. 

W istocie, taka miłość sama jest wyzwoleniem, ponieważ uwalnia od światowych 

pragnień. Swami często mówi, moksza to jest moha-kshaya. Wyzwolenie od 
przywiązań i pragnień jest prawdziwym wyzwoleniem. 
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SS 2000.8 

Kiedy przyjeżdżacie do mnie obciążeni oczekiwaniami, prośbami  

o dobrodziejstwa i materialistycznymi życzeniami, stoicie przed  ryzykiem utraty wiary  

i swojego w niej zakotwiczenia, gdyż taka wiara jest krucha. Rozwijajcie miłość, która 
nie wymaga odpłaty. Budujcie na niej swoją wiarę. W ten sposób można uratować 

siebie od dwoistości egzaltacji i rozpaczy. Ścieżka miłości nie zna wzlotów i upadków. 

Jest gładka i pozioma, prosta i bezpieczna. Prowadzi do tronu Króla Królów 

zainstalowanego w twoim sercu. Nic nie może opóźnić twojej podróży lub postawić 

przeszkód, które by cię zatrzymały w drodze.  

SSS 11.29: 23 lipca, 1971 

Pytania do analizy: Jak kochać? 

Pytania dla grupy: 

1. Jak przebaczanie i wyrozumiałość pomaga nam kochać Boga? 

2. Dlaczego skupienie na jednym i intensywność niezbędne są, by kochać Boga? 

3. Dlaczego dla miłości Boga istotna jest czystość? 

Pytanie do osobistej introspekcji: 

Jeśli kochasz bez oczekiwania nagrody, czy możesz wtedy myśleć o upływie czasu? 

Opisz takie doświadczenie.  
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Rozdział III – Rozwijanie miłości 

 

Wprowadzenie 

 Boga, który jest czystą miłością, możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy będziemy 
pielęgnować czystą i nieskażoną miłość. Każdy posiada taką iskrę miłości. Tę małą 

iskrę miłości należy rozpalić i podsycać, zanim nie zamieni się ona w płomień, który 

obejmie całe stworzenie. Aby podtrzymywać ten płomień, musimy zawsze przebywać  

w dobrym towarzystwie i kultywować dobre myśli przez nieustanną i zdyscyplinowaną 

praktykę namasmarany, medytacji i samo-dociekania. W tym rozdziale Swami 

wskazuje nam różne drogi, abyśmy rozszerzali naszą miłość i stali się godni otrzymania 
boskiej łaski. 

Oto najważniejsze pojęcia zawarte w niniejszym rozdziale: 

 Doskonalcie miłość poprzez miłość 

 Miłość dla miłości 

 Wypełniajcie obowiązki z miłością 

 Przebywajcie w dobrym towarzystwie 

 Utrzymujcie dobre myśli 
 Pozbądźcie się ego 

 Poszukujcie miłości Boga 

 Praktykujcie medytację 

 Praktykujcie namasmaranę (nieustanne wspominanie imion Boga) 

 Rozwijajcie jedność myśli, słów i czynów 

 Rozróżniajcie pomiędzy miłością boską i miłością ziemską 

Doskonalcie miłość poprzez miłość 

Jak należy pielęgnować miłość? Miłość możecie pielęgnować tylko poprzez 

miłość. Nie ma innej metody. Aby roślina mogła rosnąć, musicie użyć nawozu i wody. 

Studenci muszą uświadomić sobie, że aby pielęgnować miłość do Boga, muszą 

zastosować nawóz wiary i wodę miłości. Tylko w ten sposób będzie mogła wzrastać 

roślina oddania. 

SSS 31.27: August 25, 1998 

 Prawdziwa miłość jest czysta, bezinteresowna, wolna od pychy i pełna błogości. 

Takiej miłości można zaznać tylko przez miłość. 

SSS 29.29: July 27, 1996 

Moglibyście zanurzyć się w miłości, doświadczać jej i cieszyć się nią. Jednak wasz 

głód miłości nigdy nie będzie zaspokojony. Miłości można doświadczyć tylko przez 

miłość. Nie ma innej drogi doświadczenia miłości. Miłość to miłość – i to wszystko. 
Miejcie mocną wiarę, że Bóg jest ucieleśnieniem miłości. Kochajcie Go z całego serca. 

Nie nakładajcie na boską miłość waszej ziemskiej miłości. On jest jedyną prawdziwą i 

wieczną miłością. Skoncentrujcie swoją miłość tylko na Bogu. Bóg jest obecny wszędzie 

w formie miłości. Nigdy nie powinniście mieć wątpliwości w tym względzie. Strumień 

miłości powinien płynąć w was nieprzerwanie. Tylko wówczas możecie mieć boską 

wizję. Niewątpliwie, pragniecie zobaczyć Boga, ale nie rozprzestrzeniacie swojej 
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miłości. Jeśli jesteście zainteresowani, jestem gotowy obdarzyć was wizją Boga. 

Będziecie mogli Go ujrzeć, o ile rozwiniecie w sobie prawdziwą i wieczną miłość. 

SSS 37.9: April 15, 2004 

Mamy wielki zbiornik Boga, który jest wypełniony Jego łaską. Mamy także 
wielbicieli w postaci kranów, lecz między kranem i zbiornikiem łaski Boga brakuje 

połączenia. Jak łaska Pana ma płynąć, jeśli nie ma premy (miłości)? Rurą, która łączy 

oddanie wielbiciela i łaskę Boga, jest prema. Bóg zawsze jest ucieleśnieniem premy,  

a jeśli wielbiciela wypełnia prema, to wtedy ona może stanowić połączenie. Jeśli nie 

posiadacie tych trzech czynników – oddania wielbiciela, Boga, który jest ucieleśnieniem 

premy, i łącza premy między nimi – nie da się nawiązać połączenia. Boga, który jest 
ucieleśnieniem premy, można osiągnąć tylko przez premę i w żaden inny sposób. 

SS 1974 pt2.29 

 Pana nie można poruszyć za pomocą bogactwa lub wiedzy, władzy lub pozycji. 

Może Go poruszyć jedynie miłość. Jeśli chcecie poruszyć Pana, musicie ofiarować Mu 

miłość i tylko miłość. Niestety, dzisiaj miłość stała się ograniczona. Zanika nawet 

miłość do rzeczy doczesnych. Lecz miłość Boga jest nieskończona. Niezależnie od tego, 
jak moglibyście Go kochać, On odpowiada w takim samym stopniu. Jednak bez miłości 

nie macie prawa zabiegać o Jego miłość. Jeśli modlicie się do czystego i nieskażonego 

Pana przepełnieni złymi uczuciami i myślami, jak możecie oczekiwać, że osiągniecie 

Jego łaskę. Jeśli jesteście czyści tylko w swoim sanktuarium, możecie zdobyć jakąś 

część boskiej miłości. 

SSS 29.52 November 23, 1996 

 Niektórzy ludzie myślą: „Swami nazywa siebie potężnym magnesem, a nie jest  
w stanie przyciągnąć nas do siebie. Wina tkwi wyłącznie w nich. Ich serca są pokryte 

rdzą. Magnes miłości Swamiego przyciągnie ich dopiero wtedy, gdy oczyszczą swoje 

serca. Jak możecie usunąć nagromadzone w sercu „rdzę i brud”? Można to zrobić 

oczyszczając i polerując serce miłością. Każdy musi oczyścić swoje serce miłością i ta 

miłość musi być zupełnie bezinteresowna. Jeśli pielęgnujecie taką bezinteresowną 

miłość, możecie przyciągnąć cały świat. Brak miłości to egoizm, zaś prawdziwa miłość 
to bezinteresowność. Dlatego prowadźcie życie pełne miłości. 

SSS 35.23 December 25, 2002 

 Studentów możecie uczyć miłości tylko przez miłość. Dzięki mojej miłości, która 

jest moją swabhawą (naturą), studenci w Instytucie Sathya Sai są zdyscyplinowani  

i uporządkowani, a w naszym kampusie nie ma niepokoju. Nie czuję niechęci do 

nikogo. Być może są osoby, które mnie krytykują czy nawet żywią do mnie złość lub 

nienawiść, lecz ja nie mam żadnych wrogów. Każdy jest mi drogi. Ponieważ moją stałą 
cechą jest miłość, nie mam zmartwień, jestem zawsze szczęśliwy i pełen spokoju. 

Miłość w mowie to satja (prawda). Miłość w działaniu to dharma (prawość). Miłość w 

myślach to śanti (pokój). Miłość w zrozumieniu to ahimsa (niekrzywdzenie). Ta miłość 

płynie w nas jako niewidzialna rzeka. Tylko przez rozwijanie miłości możemy uświęcać 

system edukacyjny i kształcić studentów w praktykowaniu ludzkich wartości jako 

niezbędnego warunku do prowadzenia godnego życia. Wzywam was wszystkich, 
abyście podążali w tym kierunku i realizowali naprawdę sensowną edukację aby 

studenci stali się dobrymi obywatelami, z których kraj będzie dumny.  
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SSS 19.2: January 20, 1986 

Miłość dla samej miłości 

Nie musicie niczego oddawać. Wystarczy, jeśli będziecie darzyć miłością 

wszystkie istoty. Kochajcie, nie oczekując wzajemności. Kochajcie dla samej miłości. 
Kochajcie, bo miłość jest waszą prawdziwą naturą. Kochajcie, bo jest to forma 

oddawania czci, którą znacie i lubicie. Bądźcie szczęśliwi, gdy inni są szczęśliwi. Kiedy 

inni cierpią, ze wszystkich sił starajcie się przynieść im ulgę. Wyrażajcie miłość poprzez 

sewę (bezinteresowną służbę). Postępując w ten sposób uświadomicie sobie jedność  

i uwolnicie się od ego, które rani. 

SSS 12.4: March 5, 1973 

 Nie okazujcie miłości, aby zdobyć przedmioty materialne ani dla spełnienia 

doczesnych pragnień. Pragnienie rodzi gniew. Gniew prowadzi do grzechu. Pod 

wpływem gniewu, przyjaciół postrzega się jako wrogów. Gniew leży u podstaw 

wszelkiego rodzaju nieszczęścia. Dlatego nie stańcie się jego ofiarą. Traktujcie każdego 

– niezależnie od tego, kim jest– z wszechogarniającym współczuciem pełnym miłości. 

To dodające otuchy współczucie musi stać się spontaniczną reakcją całego rodzaju 
ludzkiego. 

SSS 9.16: July 29, 1969 

Rzeki miłości muszą płynąć nieustannie. Wystarczy, jeśli zrozumiecie jedną 

zasadę miłości. Miłość jest wszystkim. Uważajcie miłość za istotę swojego życia. Nie 

kierujcie jej na przedmioty materialne. Jeśli będziecie kochali w imię miłości, wtedy ta 

miłość stanie się wieczna. To nie ciało trzeba kochać, lecz  miłość. Wszelkie imiona  

i postacie są przemijające i nietrwałe. Nie powinniśmy darzyć ich miłością. Miłość 
skierowana na imiona i postacie jest fizyczna, natomiast miłość w imię miłości jest 

wieczna. Traktujcie prawdę jak prawdę. Nie możecie wiązać prawdy z przedmiotami 

materialnymi. Podobnie miłości nie należy łączyć z przedmiotami materialnymi. Miłość 

to po prostu miłość. Miłość jest Bogiem. Z taką miłością musicie osiągnąć boskość. 

SSS 38.18: October 28, 2003 

Wypełniajcie obowiązki z miłością 

 Obowiązek bez miłości jest godny pożałowania. Obowiązek z miłością jest 

pożądany. Miłość bez obowiązku jest boska. Obowiązek oznacza przymus lub 

konieczność, zaś miłość jest spontaniczna i przejawia się bez zewnętrznych pobudek. 

Wszelka dżapa (recytacja imion Boga), dhjana (medytacja) i chwalebne czyny, jakie 

wypełniajcie, okażą się bezowocne, jeśli nie będziecie pielęgnowali uniwersalnej  

i bezinteresownej miłości. 

SS 1979.29 

 Jeśli chcecie zasłużyć na miłość Boga, wówczas wasze czyny muszą być zgodne  

z miłością. Nie można zdobyć miłości Boga bez właściwych i świętych czynów.  

Czy ktoś, kto zawsze pragnie nagród, może być kiedyś naprawdę szczęśliwy? Jedyną 

nagrodą, o którą powinniście zabiegać, jest przyjemność i radość płynąca z właściwie 

wypełnianych przez was obowiązków. Prawdziwą nagrodą jest radość ze służby. Jeśli 

postępujecie wbrew nakazom Boga, wtedy na pewno wszystko pójdzie źle. 
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SS 2000.11 

 Pielęgnowanie miłości możliwe jest tylko w czułym sercu. Wskutek przywiązania 

do przedmiotów materialnych, ta wrażliwość zniknęła. Jeśli umysł zostanie skierowany 

w stronę świata zmysłów, życie stanie się sztuczne. Gdy wchodzicie do swojego biura, 
pozdrawiacie ludzi w sposób sztuczny. Namaskaram (pozdrowienie) wykonuje się  

z  udziałem ahamkaram (ego). Szacunek okazuje się w sztuczny sposób,  z  uwagi na 

pozycję społeczną i nie płynie on z serca. To, co wypływa z serca, to prawda. Gdy 

widzicie człowieka wykonującego z miłością służbę dla innych, musicie darzyć go 

szacunkiem. Formalne działanie nie ma znaczenia. Jedynie dobre serce stojące za 

czynem upoważnia do szacunku i uznania. Dlatego powinniśmy rozwijać czułe serce 
pełne miłości, zamiast postępować mechanicznie. Jeśli w sercu nie ma miłości, robienie 

czegokolwiek nie ma sensu. 

SSS 18.2: January 25, 1985 

Przebywajcie w dobrym towarzystwie 

 Myśli w umyśle, słowa na języku i wykonywane czyny – starajcie się połączyć 

wszystkie trzy w jedno. Wielu ludzi ma nadzieję prowadzić prawe życie wypełniając 
prawe czyny. Ale ja nie wierzę, że jest to możliwe. Nigdy nie staniecie się dobrzy dzięki 

dobrym czynom. Musicie być dobrzy, aby wasze czyny i słowa mogły być dobre. 

Najpierw dokładajcie starań, aby być dobrymi ludźmi. Później otrzymacie możliwość, by 

czynić dobro. Bądźcie dobrzy. Czyńcie dobro. Niemożliwe jest przewidzieć kiedy, gdzie  

i z jakiego powodu życie człowieka rozkwita lub się rozwija. Możecie modlić się pod 

drzewem, które rodzi gorzkie owoce. Ono nie da wam słodkiego owocu. Lecz kiedy 

przeszczepi się na to drzewo gałąź z drzewa ze słodkimi owocami, wyda ono słodkie 
owoce, chociaż na początku nie mogło tego zrobić. U ludzi ten proces przeszczepiania 

jest odpowiednikiem satsangi (dobrego towarzystwa) – przyłączania się do dobrych  

i pobożnych. Zatem wykonujcie służbę dla swoich bliźnich z czystymi intencjami  

i zawsze szukajcie dobrego towarzystwa. Wtedy możecie przejść transformację. Złych 

cech, które nawarstwiły się przez wiele żywotów i pokoleń, nie można pozbyć się w 

jednej chwili. Dlatego dołączcie do pobożnych grup, pielęgnujcie dobre nawyki  
i postawy oraz angażujcie się w dobre działania. 

SSS 14.55: November 19, 1980 

 Tylko paramatma (najwyższa jaźń) jest rzeczywista. Paramatma jest prawdą. 

Paramatma jest miłością. Medytujcie o Bogu jako o prawdzie i miłości. Możecie Go 

sobie uświadomić niezależnie od tego, nad jaką Jego formą medytujecie. Zawsze 

przebywajcie w towarzystwie Jego wielbicieli. Z pomocą takiej satsangi (dobrego 

towarzystwa), przyswoicie i rozwiniecie w sobie wiwekę (duchowe rozróżnianie) i 
wajragję (nieprzywiązanie, wyrzeczenie). Cechy te wzmocnią w was ducha i obdarzą 

wewnętrznym spokojem. Wówczas wasz umysł zanurzy się w paramatmie (najwyższej 

jaźni). 

PV 14 

Utrzymujcie dobre myśli 

 Zawsze mówię z miłością. Wy też staniecie się boscy, gdy będziecie pielęgnować 
taką boską miłość. Utrzymujcie dobre myśli. Dobre myśli prowadzą do dobrych czynów. 

Dobre czyny prowadzą do satsangi (dobrego towarzystwa). Rozwijajcie miłość. 
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SSS 33.19: November 20, 2000 

 Nie wystarczy jeśli jesteście oddani Swamiemu. Wasza prema (miłość) do 

Swamiego niekoniecznie przyniesie skutek w postaci premy Swamiego do was. Jeśli nie 

znajdziecie sposobów na zdobycie łaski Swamiego, wasze wysiłki pójdą na marne. 
Powinniście podążać ścieżką, dzięki której będziecie mogli doświadczać i cieszyć się 

premą. Znajomość ścieżki, dzięki której otrzymacie premę, jest ważniejsza niż 

zwyczajne mówienie, że macie w sobie premę. Wasza prema przypomina ruch na 

drodze jednokierunkowej i dopiero, gdy  zaowocuje otrzymywaniem premy z drugiej 

strony, stanie się ruchem dwukierunkowym. Będzie  wtedy dawaniem i braniem. Jeśli 

macie dobre idee, rozwijacie dobre myśli i stosujecie dobre praktyki, nie musicie prosić 
Boga o łaskę. Bóg sam obdarzy was swoją łaską i premą jako nagrodą za wasze dobre 

postępowanie. 

SS 1974 pt2.30 

 Doświadczajcie zasady miłości. W ten sposób uwolnicie świat od nienawiści. Gdy 

tylko nienawiść odejdzie, świat będzie wolny od przemocy i konfliktów. Jednakże 

podstawową przyczyną okrucieństwa i przemocy, z jakimi spotykamy się dzisiaj na 
świecie, jest egoizm. Należy go wykorzenić. Rozwijając miłość i przejawiając ją we 

wszystkich swoich myślach i czynach, doświadczycie płynącej z niej błogości. Gdy 

człowiek wypełni się boską miłością, wszystkie cierpienia i zmartwienia zostaną 

zapomniane. Od czasu do czasu pojawiają się awatarzy, aby propagować  zasady 

boskiej miłości. 

SSS 25.25: August 21, 1992 

Pozbądźcie się ego 

 To ego sprawia, że człowiek odczuwa szczęście lub smutek. Dlatego zapanujcie 

nad swoim ego roztaczając miłość na każdą żywą istotę. Ja, czyli ego, jest pozbawione 

miłości. Osoba egoistyczna  nie cieszy się, gdy inni są szczęśliwi, nie smuci się, gdy inni 

są smutni ani nie próbuje nawet dzielić z innymi ich radości i smutku. Człowiek 

pozbawiony takiej głębokiej miłości, niezależnie od tego, jak wysokie ma 

wykształcenie, stanowi tylko zagrożenie dla społeczeństwa. 

SSS 14.17: January 15, 1979  

 Nie ma większego nauczyciela niż wasze serce. Czas to wielki kaznodzieja. Świat 

to święty tekst. Bóg to wspaniały przyjaciel. Człowiek powinien prowadzić życie na 

ziemi z pełną wiarą w te cztery byty. Prema (miłość) jest wrodzoną własnością każdej 

istoty. Jest owocem drzewa życia. Na drodze do cieszenia się tym owocem stoją pewne 

przeszkody. Lecz zanim spróbujecie owocu, musicie usunąć skórę i łupinę okrywającą 

znajdujący się w środku miąższ, a także wyrzucić pestkę. Owoc miłości otacza gruba 
skóra ego. Musicie obrać tę skórę poczucia „moje” i „twoje”. Dopiero wtedy będziecie 

mogli posmakować słodkiego soku. Dlatego Wedy opisują Boga jako Raso wai sah – 

esencję najwyższej słodyczy. 

SSS 30.15: July 17, 1997 
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Poszukujcie miłości Boga 

Jeśli naprawdę jesteście pełni oddania, przejawiajcie swoją miłość do Boga, który 

jest prawdziwym ucieleśnieniem miłości. Jeśli jesteście szczerze głodni  

i spragnieni Boga, dzielcie się boską miłością, aby zaspokoić swój głód i ugasić 
pragnienie. Boska miłość jest jedynym lekarstwem na wszystkie wasze zmartwienia  

i nieszczęścia wynikające z niezaspokojonych pragnień i niespełnionych ambicji. Miłość 

Boga jest jak światło latarni morskiej. Wskazuje wam właściwą drogę. Skierujcie statek 

swojego życia w stronę latarni boskiej miłości. Wtedy z pewnością osiągniecie brzeg 

błogości. Nie potrzebujecie specjalnej pokuty ani medytacji. Medytujcie  

o miłości. Wypełniajcie swój umysł miłością. Nawet wtedy, gdy wykonujecie swoje 
codzienne obowiązki, traktujcie je wszystkie jako ofiary dla Boga. Bóg jest 

wszechobecny. Dostrzegajcie Boga we wszystkim i w każdej istocie. Niech miłość 

wzrasta w waszych sercach jak rosnący księżyc. Boskiej miłości nie będzie ubywało jak 

księżyca. Niech ta niezachwiana miłość zamieszka w waszym sercu. Jak powiedział 

Tukaram: Dil me Ram, hath me kam – „Rama w sercu, a praca w rękach”. Od dzisiaj 

obowiązkiem każdego jest rozwjać prawdziwą, czystą miłość. Z miłością do Boga 
możecie osiągnąć wszystko. Bez tej miłości będziecie tylko pogrążeni w nieszczęściu. 

SSS 29.52: November 23, 1996 

 Jad bhawam tad bhawati – jakie uczucie, taki rezultat. Jeśli pragniecie miłości 

Boga, wtedy wasze czyny muszą być zgodne z waszymi pragnieniami. Jeśli nie chcecie 

miłości Boga, wtedy możecie swobodnie robić to, co wam się podoba. Jednak, jeśli tym, 

czego pragniecie, jest miłość Boga, wówczas musicie postępować we właściwy sposób. 

Na tym świecie, najpierw musicie zapłacić wysoką cenę, zanim zyskacie prawo do 
posiadania tego, czego pragniecie. Idziecie do sklepu, aby kupić ręcznik. Sprzedawca 

podaje cenę 20 rupii. Gdy zapłacicie 20 rupii, sprzedawca pakuje ręcznik  

i daje wam go. Nie ma pieniędzy, nie ma ręcznika. Bóg stosuje podobną procedurę 

„transakcji”. Jakiego rodzaju „interes” robi Bóg? Boski interes. Jeśli z miłością 

przestrzegacie nakazów Boga, wtedy na pewno otrzymacie miłość. Miłość Boga nie ma 

ograniczeń ani zastrzeżeń. Jest tylko jeden warunek – dajecie, a później bierzecie. 

SS 2000.11 

 Rozwijajcie miłość do wszystkich, aby zdobyć boską łaskę. Nie dostaniecie nawet 

chustki do nosa, jeśli za nią nie zapłacicie. Prosicie Boga o pokój, szczęście  

i wyzwolenie. Ale co dajecie Bogu w zamian? Podarujcie Mu swoją miłość,  

a otrzymacie Jego łaskę w postaci pokoju, szczęścia i wyzwolenia. Każdy ma prawo do 

boskiej łaski. Lecz najpierw musicie coś dać, aby ją zdobyć. Jedynie przez miłość  

i służbę zyskacie sobie prawo, aby o nią prosić. Nie ma innej drogi. 

SSS 33.3: January 14, 2000 

Łaski Boga nie można zaskarbić sobie ćwiczeniami w retoryce, pozycjami jogi, 

czy ascetycznym wyrzeczeniem. Można ją osiągnąć tylko dzięki miłości, która nie 

oczekuje nagrody, miłości, która nie wie, czym jest targowanie się, miłości, którą  

z radością składa się w hołdzie Temu, który kocha wszystkich, miłości, która jest 

niezachwiana. Tylko miłość pokonuje przeszkody niezależnie od tego, ile ich jest  
i jakie są duże. Nie ma siły bardziej skutecznej niż czystość, błogości sprawiającej 

większą radość niż miłość, radości bardziej odświeżającej niż oddanie, zwycięstwa 

bardziej chwalebnego niż poddanie się Bogu. 
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SSS 11.12: February 23, 1971 

Praktykujcie medytację 

Zawsze medytujcie o boskim imieniu - nie tylko kontemplujcie, ale też 

medytujcie. Medytacja powinna być pełna miłości do Boga. Bez miłości medytacja nie 
przyniesie oczekiwanego rezultatu. Wasza miłość do Boga powinna trwać nieustannie, 

w dzień  

i w nocy. Może być tak, że gdy modlicie się do Boga, aby spełnił jakieś pragnienie,  

a dzieje się odwrotnie, wpadacie w gniew i zaczynacie Go nienawidzić. Ale to nie ma nic 

wspólnego z duchowością. Wasza wrodzona natura i miłość do Boga nigdy nie powinny 

się zmieniać. Kontynuujcie przywiązanie do boskiego imienia. To jest prawdziwa 
medytacja. Kiedy jesteście w głębokiej medytacji, nic z zewnętrznego świata nie 

powinno być dla was widoczne nawet wtedy, gdy otworzycie oczy. 

SSS 42.5: February 23, 2009  

 Medytacja to proces, który odbywa się poza zmysłami. Pomiędzy koncentracją 

na poziomie zmysłów i medytacją, która ma miejsce poza zmysłami, znajduje się 

granica, gdzie przebiega czintana (kontemplacja). Kontemplacja zajmuje drugą połowę 
czitty (świadomości), która pełni także inną funkcję, jaką jest rozróżnianie pomiędzy 

tym, co dobre, a tym, co złe. Wyjaśni to przykład. Mamy krzew róży z gałęziami, 

liśćmi, kwiatami i kolcami. Odnalezienie miejsca, w którym rośnie kwiat, wymaga 

koncentracji. Na tym etapie zajmujemy się jedynie odszukaniem kwiatu. Ale kwiat 

trzeba zerwać bez dotykania kolców. Miłość jest kwiatem. Pożądanie jest kolcem. Nie 

ma róży bez kolców. Problem tkwi w tym, jak zerwać kwiat miłości, nie dotykając 

kolców pożądania. Tutaj potrzebna jest koncentracja. Gdy zerwiemy kwiat, jak mamy 
go wykorzystać? Ofiarowując go Bogu. Medytacja oznacza ofiarowanie kwiatu miłości 

Bogu. W tym krzewie róży naszego ciała kwitnie róża czystej i świętej miłości, 

wydzielająca zapach dobrych cech. Jednak pod kwiatem róży znajdują się kolce w 

postaci zmysłowych pragnień. Celem medytacji jest oddzielenie róży bezinteresownej 

miłości od zmysłów i ofiarowanie jej Panu. 

SSS 17.6: March 11, 1984 

Bhadżan (nabożny śpiew) i medytacja to jedyne ćwiczenia służące oczyszczeniu 

umysłu (czittasja szuddaje karmane). Rozwijajcie miłość, która jest waszym oddechem 

życia. Gdy na drzewie jest pełno zielonych liści, gałęzi i owoców, zwraca ono twoją 

uwagę. Kiedy uschnie, ścinasz je, ponieważ nie ma w nim życia. Człowiek bez miłości 

przypomina wyłącznie martwe drzewo. Miłość jest człowiekowi tak potrzebna, jak ogień 

jest niezbędny bryłce węgla, aby mogła się żarzyć. 

SSS 30.15: July 17, 1997 

Praktykujcie namasmaranę  

(nieustanne wspominanie boskiego imienia) 

Awatarzy inkarnowali w czterech jugach (epokach), aby uczyć tego, co jest 

właściwe dla danej epoki: dhjana (medytacja) dla kritajugi, tapas (pokuta) dla 

tretajugi, upasana (oddawanie czci) dla dwaparajugi i namasmarana (nieustanne 

wspominanie) dla kalijugi. Wspólna dla nich wszystkich jest miłość do Pana. Miłość jest 
tak samo wspólna dla dziewięciu form oddawania czci – śrawanam (słuchanie o chwale 

Pana), kirtanam (nabożne śpiewanie), wisznusmaranam (kontemplowanie), 
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padasewanam (służenie stopom Pana), wandanam (adoracja), arczanam (oddawanie 

czci), dasjam (służenie), sneham (przyjaźń z Bogiem) i atmaniwedanam (poddanie się 

Bogu). Wspólne dla nich wszystkich jest intonowanie oddaniem imienia Pana z. 

SSS 24.23: September 2, 1991 

 Oto kolejna szczególna rzecz dotycząca powtarzania boskiego imienia  

(namasmarany). Dzięki jodze i pokucie (tapas) można zdobyć różne tajemne moce 

(siddhi). Istnieje wszelkie prawdopodobieństwo, że zapomni się o Panu, gdy pojawią 

się te moce. Zaślepiony przez pychę człowiek może nawet wypuścić z rąk 

fundamentalne zwycięstwo odniesione dzięki swoim praktykom duchowym. Nie dzieje 

się tak w przypadku wspominania imienia Boga, powtarzania Jego imienia i medytacji. 
Tych trzech dróg nie blokują żadne takie zagrożenia. Te trzy drogi sprawiają, że  

w ludziach coraz bardziej wzrasta miłość (prema). Przez miłość można osiągnąć spokój 

(śanti). Po zdobyciu spokoju umysłu, wszystkie pozostałe stany osiągnie się 

samoistnie. Dzięki praktykowaniu jogi i pokuty pojawiają się nadzwyczajne moce. 

Dzięki wspominaniu imienia Boga, powtarzaniu imienia Boga i medytacji pojawia się 

nadzwyczajna miłość. Taka jest między nimi różnica. 

DV 7 

 Mówcie z miłością, postępujcie z miłością, myślcie z miłością i wypełniajcie każdy 

czyn z sercem pełnym miłości. Nie ma potrzeby, abyście liczyli koraliki ani siedzieli  

w medytacji, gdy wasz umysł jest pochłonięty doczesnymi sprawami. Dżapa 

(recytacja), jaką musicie wykonywać, ma nieustannie przypominać wam o obecnej  

w was boskości. To jest największe przesłanie Wed. Uświadomcie sobie, że droga 

boskiej miłości jest najłatwiejszą, najsłodszą i najpewniejszą drogą do Boga. 

SSS 29.28: July 5, 1996 

 Jak uzewnętrznić tę miłość, która jest w was? Musicie zaangażować swoje dłonie 

w klaskanie, gdy intonujecie imię Ramy, Kriszny i inne. Recytujcie imiona Pana. Jeśli 

naprawdę pragniecie doświadczyć Boga, musicie zawsze wspominać imię Pana, jak 

Prahlada, który powtarzał: „Om namo Narajanaja”. Śpiewajcie pieśni pochwalne dla 

Pana, tak jak Radha i Mira. Oddawajcie cześć Panu, jak Dżajadewa, Gauranga  
i Tukaram. Rońcie łzy, wyrażając oddanie przed figurą Pana, jak Ramakriszna 

Paramahamsa. Wówczas doświadczycie Boga. Ludzie płaczą za błahostkami, lecz nie 

uronią ani jednej łzy za Panem. Istnieją dwa rodzaje łez – łzy radości i łzy smutku. 

Przed Bogiem musicie ronić łzy radości. 

SSS 29.52: November 23, 1996 

Rozwijajcie jedność myśli, słów i czynów 

 Słodkie słowa są bez wartości, jeśli w waszym sercu nie ma słodyczy. Słodycz  
w mowie, a gorycz w sercu to nie są cechy istoty ludzkiej. Słodycz powinna płynąć  

z waszych myśli, słów i czynów. Oto prawdziwa oznaka człowieczeństwa.  Powinniście 

wypełnić wasze życie miłością. Na tym świecie nie ma nic większego ponad miłość. 

Człowieka uważa się za najwyższą świętość, gdyż posiada wyjątkową cechę miłości. 

Jednak wy nie zdajecie sobie sprawy z wartości ludzkich narodzin. Bóg inkarnuje  

w ludzkiej postaci, aby szerzyć przesłanie miłości. Jeśli tylko w waszym sercu zagości 
miłość, będziecie mogli zawojować cały świat. Ta miłość jest w was, ale nie umiecie 

wyrazić jej we właściwy sposób. 
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SSS 36.15: October 17, 2003 

Wszyscy wierzą w moc miłości, lecz jak należy umacniać i pielęgnować tę miłość? 

To pytanie być może pojawia się w wielu umysłach. Kiedy ludzie pytają: „Jak możemy 

rozwijać naszą miłość do Pana?”, odpowiedź brzmi: „Jest tylko jeden sposób. Jeśli 
stosujecie w praktyce miłość, w którą wierzycie, ta miłość będzie wzrastać”. Ponieważ 

nie praktykujecie tego, co głosicie, wasza wiara słabnie. Roślina będzie rosła tylko 

wtedy, gdy będzie regularnie podlewana. Jeśli zasialiście ziarno miłości, możecie 

przyczynić się do jego wzrostu tylko dzięki temu, że będziecie je nawadniać miłością 

każdego dnia. Drzewo miłości będzie wzrastać i wyda owoce miłości. Dzisiaj ludzie 

często nie wykonują takich czynów, które by działały na rzecz miłości. Jeśli pragniecie 
rozwijać miłość do Pana, musicie nieustannie praktykować pełne miłości oddanie dla 

Pana. 

SSS 24.23: September 2, 1991 

Rozróżniajcie pomiędzy miłością boską i miłością doczesną 

Nie możecie w niewłaściwy sposób korzystać z obecnego w was boskiego 

pierwiastka. Należy go używać z korzyścią dla innych. Boską zasadę miłości traktuje się 
stosując płytkie idee. Od czasów starożytnych mędrcy przyjmowali tę zasadę  

z radością. Mędrzec Narada oznajmił: Jalawadhwa puman siddho bhawati, amrito 

bhawati, tripto bhawati – „Osiągając boską miłość (parama premę), człowiek staje się 

doskonały, nieśmiertelny i szczęśliwy”. Uważał on boską miłość za największą ze 

wszystkich rzeczy. Tak jak bez cukru żaden cukierek nie będzie zawierał słodyczy, tak 

bez miłości nic w życiu nie będzie miało jakiejkolwiek wartości. Wasze serca są  

z natury przepełnione miłością. Lecz wy ignorujecie tę pełnię i gonicie za tym, co 
nieistotne. Wasze prawdziwe pożywienie  pochodzi od tej boskiej miłości, a nie od 

małostkowych przyjemności. Każda komórka ludzkiego ciała jest pełna miłości. Ta 

mikrokosmiczna miłość wypełnia cały kosmos. 

SSS 29.52: November 23, 1996 

Jest w was boska miłość, która nie zna ani narodzin, ani śmierci. Skierujcie 

swoją miłość ku tej boskiej miłości. Ta miłość jest zawsze z wami. Jeśli będziecie 
pielęgnowali w sobie taką miłość, na zawsze pozostaniecie ucieleśnieniami miłości. 

Miejcie silną wiarę w boską miłość. Nie wierzcie w doczesną miłość, abyście nie zostali 

oszukani. Doczesna miłość jest jak przemijające chmury, które przychodzą i odchodzą. 

One nie są wieczne. Kochajcie wieczną miłość. Jest nią atma-tattwa (zasada atmy). 

Kochajcie tę atma-tattwę. Nie dajcie się zwieść doczesnej miłości, która powoduje tylko 

rozczarowanie. Pielęgnujcie taką miłość, która nie przyniesie wam rozczarowania. Nie 

narażajcie się na rozczarowania, kierując swą miłość na wszystkich bez wyjątku. 
Kochajcie samą zasadę miłości, która jest boska i wieczna. Im bardziej kochacie tę 

boską miłość, tym bardziej ona wzrasta. 

SSS 36.18: October 28, 2003 

 Nie musicie nigdzie udawać się w poszukiwaniu miłości. Ona w całości obecna 

jest w was. Człowiek dokłada wszelkich starań, aby zgromadzić majątek. Taki sam 

wysiłek potrzebny jest do zdobycia bogactwa miłości. Dzisiaj ludzie inwestują swoje 
aktywa miłości w pożałowania godne przedsięwzięcia. Zamiast tego powinni ulokować 

całą swoją miłość w boskim banku oddania. Ten depozyt jest nie tylko bezpieczny, lecz 

także przyniesie wam rosnące zyski, jeśli chodzi o błogość. Wasze serce to bank,  
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w którym należy zdeponować miłość do Boga. Depozyty złożone gdzie indziej są 

niepewne. Depozyty pieniężne mogą być zagrożone stratą. Jednak depozyt w waszym 

sercu jest chroniony przed wszelkiego rodzaju kradzieżą lub stratą. Ochrońcie własny 

depozyt zabezpieczając go w swoim sercu. Jest tam zupełnie bezpieczny, chociaż serce 
nie ma żadnych zasuwek, drzwi ani zamków. Ta miłość została określona jako amrita 

swarupa (nektar wiecznej słodyczy). Nektar cieszy tylko podniebienie. Lecz boska 

miłość obdarza wieczną błogością, która jest słodsza niż nektar. Każdy powinien podjąć 

postanowienie, by zdobyć tę słodką miłość. 

SSS 29.52: November 23, 1996  

 Bóg daje wam to, o co się modlicie. Dlatego uważajcie. Proście o właściwe 
rzeczy. Był sobie człowiek, który miał cztery żony. Trafił mu się służbowy wyjazd  

w interesach do Mumbaju. Stamtąd napisał do żon, że jest gotów przywieźć do domu 

wszystko, czego każda z nich zapragnie. Zatem napisały do niego, przekazując listę 

rzeczy, które chciały. Pierwsza żona poprosiła o delikatne balsamy dla zdrowia oraz  

o koce i wełnianą odzież, które przydadzą się, gdy tylko zachoruje. Druga żona chciała 

kilka najmodniejszych sari (strojów) i choli (bluzeczek), biżuterię z Mumbaju i różne 
inne ozdoby. Trzecia żona prosiła męża, by wybrał dla niej religijne książki, jak 

Dżnianeszwari, abhangi i bhakti-widżaja (duchowe książki) dostępne w księgarniach  

w Mumbaju oraz obrazy Pandharinatha, Bhawani i Sai Baby. Czwarta żona nie miała 

żadnej listy; napisała po prostu: „Dla mnie wystarczy, jeśli wrócisz szybko  

i bezpiecznie”. Nie otrzymała nic prócz miłości męża. Pozostałe żony dostały wielkie 

paczki zawierające to, o co prosiły. Dlatego zastanówcie się dobrze i poczyńcie wyraźne 

rozróżnienie, zanim zaczniecie prosić i modlić się. 

SSS 4.18: May 16, 1964 

 Kim są nasi rodzice? Kim są nasze dzieci, krewni lub przyjaciele? Kim my 

jesteśmy? Kim byliśmy w naszych poprzednich żywotach? Jaka będzie nasza 

przyszłość? Pogrążeni w myślach o tych nietrwałych związkach, tracimy z oczu boską 

miłość, która jest nieprzemijająca i niezmienna. Istotę boskiej miłości trzeba rozumieć 

nawet wtedy, gdy doświadcza się tymczasowych związków. Ludzkie narodziny 
wskazują na istnienie rodziców. Ale związek pomiędzy dzieckiem i jego rodzicami jest 

fizyczny. Rodzice są niezbędni do narodzin, lecz nie są przyczyną. Jednak nawet jako 

instrumenty mają w sobie pierwiastki boskości. Trzeba pojąć, że za ludzkie narodziny 

odpowiada prawda jako ojciec i miłość jako matka. Nawet jeśli nasi biologiczni rodzice 

są nieobecni, nie powinniśmy zapominać o prawdziwych rodzicach – prawdzie i miłości. 

Gdy prawda i miłość powołują do życia swojego syna dżnianę (mądrość), tworzy się 

prawdziwy rodowód człowieka. 

SSS 18.10: May 6, 1985 

Zaraz po urodzeniu, będąc niemowlęciem, dziecko trzyma się kurczowo łona 

matki i uważa je za raj. Gdy dorasta, interesuje go edukacja i zapomina o matce.  

W wieku młodzieńczym znajduje upodobanie w sporcie, grach, w studiowaniu  

i w rozrywce. Po zakończeniu edukacji młody człowiek zaczyna życie rodzinne  

i pogrąża się w przyjemnościach zmysłów. Następnie zajmuje się zdobywaniem 
majątku oraz traci zainteresowanie żoną i dziećmi. Później przestaje się interesować 

nawet bogactwem i kieruje swoje myśli ku Bogu. W ten sposób na różnych etapach 

swojego życia człowiek przejawia miłość do rozmaitych przedmiotów.  

SSS 25.21: May 30, 1992 
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Obecnie człowiek nie potrafi zrozumieć, czym jest prawdziwa miłość. Gdy 

człowiek lubi jakiś przedmiot, myśli, że go kocha. Jeśli macie swoje upodobania,  

to będziecie mieli również uprzedzenia. Jednak, gdy jest w was miłość, nie może być 

dla was nic negatywnego. Miłość jest niezmienna i wieczna. Jest boska. Jest prawdziwą 
formą boskości. Ekam, nitjam, wimalam, aczalam, sarwadhi sakszibhutam, 

bhawatitam, trigunarahitam – jeden bez drugiego, wieczny, czysty, niezmienny, 

świadek wszystkich funkcji intelektu, poza wszelkimi stanami umysłu i trzema gunami 

sattwy, radżasu i tamasu. Nie jest możliwe, by opisać miłość językiem doczesności. 

Niemądrze jest myśleć o miłości w doczesnym sensie. Nie znajdziecie określenia 

równoznacznego z miłością. Dla waszej własnej satysfakcji możecie opisywać miłość na 
różne sposoby, ale żaden z nich nie odpowiada rzeczywistości. Tylko miłość dorównuje 

miłości. Nie można jej opisać w jakikolwiek inny sposób. To jest ta boska zasada 

miłości, którą musicie zrozumieć i praktykować. 

SSS 37.9: April 15, 2004 

 

Pytania do analizy: Doskonalenie miłości 

Pytania dla grupy: 

1. Opiszcie przynajmniej trzy sposoby,  jak można doskonalić miłość? 

2. Czym jest „miłość dla samej miłości”? 

3. W jaki sposób zdolność rozróżniania, powtarzanie imienia i medytacja rozwijają 

miłość? 

4. Jak „jedność myśli, słów i czynów” rozwija miłość? 

 

Pytanie do osobistej introspekcji: 

Jakie czynniki kształtowały miłość w twoim własnym życiu? 
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Rozdział IV - Przeszkody na drodze do miłości 

 

Wstęp 

Swami mówi, że jesteśmy ucieleśnieniami miłości, a powodem, dla którego nie 

możemy doświadczać naszej prawdziwej natury, są negatywne emocje jak ego, 

zazdrość, złość, nienawiść i duma. W tym rozdziale Swami wskazuje na główne 

przeszkody i pokazuje jak się ich pozbyć. 

 Główne tematy poruszane w tym rozdziale: 

 Sześć wrogów 
 Krytycyzm 

 Współzawodnictwo 

 Strach 

 Pragnienie 

 Dualizm  

 Egoizm 

Sześć wrogów 

 Umysł jest przedmiotem zmieniających się nastrojów – smutku lub radości, 

złości lub lęku, miłości lub nienawiści. Dla tych wszystkich chorób pochodzących  

z umysłu podstawowe przyczyny są dwie – raga i dwesza (przywiązanie i niechęć). 

Umysł jest wypełniony tymi podwójnymi uczuciami. W konsekwencji, ma tendencję do 

zapominania o podstawowej ludzkiej naturze. Umysł w tym stanie uważa sześciu 

wrogów człowieka – pożądanie, nienawiść, złudzenie, chciwość, zazdrość i pychę – za 
cnoty. Te sześć wad może zniszczyć całe życie człowieka. Taka osoba zapomina o 

swojej wrodzonej boskości i przestaje być człowiekiem. On lub ona staje się ofiarą 

niesławy. A osoba wypełniona dobrymi uczuciami cieszy się pokojem i szczęściem. 

SSS 30, 26; 7 października 1997  

 Nie ma prawie nikogo, kto jest wolny od wad i zazdrości. Zazdrość może 

pojawić się nawet w odniesieniu do trywialnych rzeczy, a z zazdrości rodzi się 
nienawiść. Aby pozbyć się nienawiści, należy nieustannie praktykować miłość. Tam, 

gdzie jest miłość, nie będzie miejsca na zazdrość i nienawiść, a tam, gdzie nie ma 

zazdrości i nienawiści, jest prawdziwa radość. Ta radość objawia się w pięknie. Jak 

trafnie się mówi: „piękna rzecz zawsze daje radość ”. Jeżeli widzisz piękno w 

czymkolwiek, będziesz z tego czerpać radość. Ale czym jest piękno, którego należy 

poszukiwać, aby było ono źródłem wiecznej radości? Tylko Bóg jest ucieleśnieniem 

piękna i trwałej radości. 

SSS17.19, 6 września 1984 

 Nie należy rozwijać złych cech jak zazdrość, nienawiść, pożądanie czy złość. 

Rozwijajcie miłość. Miłość jest Bogiem, Bóg jest miłością. „Prema mudita manase kaho 

Rama Rama Ram”, śpiewamy w badżanie. Miłość jest największym darem, jaki Bóg dał 

człowiekowi. Można oszacować wartość każdego materialnego przedmiotu, ale nie 

wartość miłości. Dlatego rozwijajcie miłość. Nie tylko to, dzielcie się tą miłością  
z innymi. Gdy dzielicie się miłością, spędzacie życie szczęśliwie, złe cechy jak 
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nienawiść, zazdrość i ego nie mogą znaleźć się blisko was. Zapewne wiecie o sztyfcie 

„Lakshmana Rekha”. Gdy narysuje się w domu linię tym sztyftem żaden insekt nie 

może tam wejść. Podobnie, tam gdzie jest miłość, złe cechy nie mogą się dostać. 

Dlatego tylko jedna cecha – miłość wystarczy, aby przegnać złe cechy. Miłością można 
dzielić się z dowolną ilością osób; nie zmniejszy się jej ilość. W rzeczywistości, im 

bardziej dzielisz się nią z innymi, tym bardziej ona rośnie. Bóg jest naszym ojcem, 

wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Wszystkie te dzieci mają prawo do dziedziczenia Jego 

własności. Wszyscy musimy dzielić tę „własność”, jaką jest miłość. 

SSS 40,4: 11 lutego 2007 

 Złość, złe zamiary, chciwość, zazdrość – wszystkie te cechy są przeszkodami 
na ścieżce miłości i współpracy. One sprawiają, że człowiek zniża się z poziomu 

boskiego do zwierzęcego. Podchodźcie do innych z cierpliwością i zrozumieniem. 

Praktykujcie wytrwałość i współczucie. Starajcie się odkryć rzeczy, które łączą, a nie 

powodują konflikty. Rozprzestrzeniajcie dzięki tej wiedzy poczucie braterstwa  

i zwiększajcie uprzejmość. Wtedy życie stanie się wartościowe i pozbawione porażek. 

SSS 6, 20, 3 sierpnia 1966 

 Drzewo ludzkiego ciała znajduje swoje spełnienie, gdy wydaje owoc premy 

(miłości). Ten słodki dar jest powodem, dla którego wyrosło i było podtrzymywane przy 

życiu. Czerpało substancje odżywcze z ziemi i słońca. Co daje w zamian za dary od 

ziemi i słońca,  jak i od społeczeństwa? Premę. Owoc jest słodki, ale skórka może 

pozolić sobie na bycie gorzką. Ponieważ skórka złości, złych zamiarów, zazdrości, 

chciwości musi być obrana, nim owoc zostanie zjedzony. Używajcie goryczy w was, by 

ochraniać i rozwijać słodycz wewnątrz was. 

 Z doświadczeń świętych i mędrców możecie nauczyć się, że radość płynąca  

z zewnętrznego świata jest nieskończenie mała w porównaniu z radością zyskiwaną  

z duchowej praktyki. Aby zdobyć tę błogość, konieczna jest sadhana (duchowa 

praktyka) i pełna wairagja (brak przywiązań). Gdy wykonuje się wiercenie, aby 

wydobyć wodę z wnętrza ziemi, należy nie wpuszczać powietrza do rur, aby woda 

mogła podejść do góry. Gdy powietrze wejdzie, woda nie wzniesie się do góry. Tak 
samo upewnijcie się, czy przywiązanie do ziemskich rzeczy nie zniweczy waszej 

sadhany. Prema nie wypłynie, gdy zmysłowe przyjemności i pycha zaatakują umysł.  

SSS 3.39; 8 grudnia 1963 

 Upaniszady głoszą, że człowiek jest iskrą boskiej miłości, zamkniętą w pięciu 

powłokach: anna (gruba, materialna, powstaje z pożywienia), prana (energia życia, 

oddech), mana (mentalna, emocjonalna, wolitywna), widżnina (racjonalna, 

rozróżniająca, intelektualna) i ananda (błogość, kojąca równowaga). To aromat tej 
miłości emanuje z osoby, która żywi miłość do wszystkich rzeczy, istot i idei. Ta miłość 

zawsze chce się ujawnić, zwiększyć i rozwinąć oraz dąży do wypłynięcia jak spietrzona 

fala. Plątanina lęku, chciwości i mani wielkości nie pozwala iskrze rosnąć i oświetlać 

wszystkich powłok, jak i świata wokół. Dzisiaj jest święto świateł, to znaczy - miłości. 

Wiedza także jest wychwalana jako światło, ale jest często pochmurną mgłą, bronią 

służącą przestępstwu, obciążeniem dla głowy, zawadą dla dobroczynności, kajdanami 
dla stóp. Staje się wyzwoleniem jedynie wtedy gdy jest zdobywana drogą miłości  

i wcielana w życie z miłością. Tylko miłość daje światło. 

SSS 10, 31; 29 października 1970 
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 Ludzie mówią o bhakti (oddaniu), jodzę i dżnianie (wiedzy). Co mają na myśli 

wymawiając te terminy? Czy bhakti oznacza angażowanie się w badżany (duchowe 

śpiewy) i rozkoszowanie się melodią i rytmem piosenek? Czy joga oznacza siedzenie  

w rogu i ćwiczenie kontroli oddechu? Czy dżniana zakłada przeczytanie kilku książek  
i nauczenie się kilku ślok (wersów z hymnów)? Czym jest sanjasa (wyrzeczenie)? Czy 

to jest noszenie szaty w kolorze ochry? Bhakti oznacza wyzbycie się wad przywiązania, 

nienawiści i zazdrości i przejawianie czystej miłości. Nikt, kto lubi fanfaronadę, kto jest 

wypełniony dumą i zżera go zazdrość nie może być wielbicielem. Oddanie nigdy nie 

będzie bliskie tej osobie. Wielbiciel musi przezwyciężyć nienawiść, zazdrość  

i przywiązanie i doświadczyć pokoju i błogości miłości. Taki wielbiciel zyska wtedy 
boskie cechy . 

SSS 28.1, 14 stycznia 1995 

 Miłość jest witalna. Miłość jest boska. Aby czyn był godny Boga  

i wystarczająco czysty, by zyskać jego łaskę musi być wypełniony miłością.  

Im mocniej przejawia się miłość, tym bliżej jesteś Boga. Prema (miłość) nie zależy  

od kasty, wyznania czy religii. Nie może być szargana zazdrością, złą wolą czy 
nienawiścią. Zabiegaj, aby nie rozwijać w sobie nienawiści ani nieopanowanych uczuć. 

Korzeniem wszystkich religii, istotą wszystkich pism świętych, miejscem spotkania 

wszystkich dróg, inspiracją dla wszystkich osób jest prema. To najpotężniejszy 

fundament życiowej misji człowieka. To jest światło, które zapewnia światu pokój  

i dobrobyt. Wypełnijcie każde słowo miłością. Wypełnijcie każdy swój czyn miłością. 

Słowo, które wyłania się z waszych ust nie powinno dźgać jak nóż ani ranić jak strzała 

czy uderzać jak młot. Powinno być źródłem słodkiego nektaru, radą kojącej wedyjskiej 
mądrości, delikatną ukwieconą ścieżką. Musi dawać spokój i radość. 

SSS 9.16 29 lipca 1969 

Krytycyzm 

 Niektórzy uważają drobne defekty u innych za wielkie błędy i krytykują ich 

ignorując jednocześnie nawet większe wady u siebie. To jest wielce niestosowne. 

Właściwym działaniem jest powiększanie własnych małych błedów i uważanie ich za 
wielkie, a traktowanie wielkich błędów  jako małych, które nie mają konsekwencji. Tak 

powinieneś kontrolować popełnianie błędów. Z taka postawą będziesz w stanie 

urzeczywistnić Boskość. Młość ludzka jest ziemska i egoistyczna podczas gdy miłość 

boska jest duchowa i bezinteresowna. To jest czysta miłość. Starożytni opisali Boskość 

jako wieczną, nieśmiertelną, czystą i nieskazitelną. Aby doświadczyć miłości Boga 

powinniście porzucić małostkowy egoizm i rozprzestrzeniać miłość. 

SSS 30.15, 17 lipca 1997 

Współzawodnictwo 

 Dipawali (święto świateł) zostało ustanowione, aby nauczyć cię lekcji światła  

i miłości. Wyjdź na zewnątrz, rozprzestrzeniaj, rozwijaj,, porzuć ograniczenia „moje, 

twoje”, „jego i ich”, kasty i wyznania - w jednym nieograniczonym strumieniu miłości. 

To jest ukoronowanie wszelkiej sadhany (duchowej praktyki). Rywalizację, pragnienie 

by pokonać czy zniszczyć inną osobę w jakikolwiek sposób, który przyczyni się do 
jej/jego upadku; chciwość by zdobyć dobrobyt, sławę, przewagę – to wszystko musi 

być dzisiaj wyrzucone z lampy miłości w ludzkim sercu. Podejmij postanowienie, aby w 

to święto zapalić tę lampę ponownie. Kiedy zaczynasz wielbić Boga w pokoju modlitw, 
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zaczynasz od zapalenia lampy, czyż nie? Bez zapalenia lampy nie rozpocznie się żadna 

uroczystość. Gdy świeci się lampa miłości, Bóg się przejawia. Niech lśni jasno. Bóg 

nalega. Pozwól, aby każdy zapalił swoje światło od niego. Bóg obficie udziela łaski. 

SSS 10.31, 29 października 1970 

Strach 

 Wypełnij oddech – w trakcie wdechu i wydechu – miłością. Wypełnij każdą 

chwilę miłością. Miłość nie zna strachu. Miłość odrzuca fałsz. Lęk wciąga w fałsz, 

niesprawiedliwość i to, co niewłaściwe. Miłość nie pragnie pochwały, to jest jej siłą. 

Tylko ci, którzy nie mają miłości w sobie, pragną nagrody i sławy. Nagrodą za miłość 

jest ona sama. Kiedy chcesz coś ofiarować Panu, zamiast ulotnych materialnych rzeczy 
ofiaruj miłość. Miłość jest samym światłem miłości. To jest kompletny kodeks 

postępowania. 

SSS 9.16, 29 lipca 1969 

Pragnienie 

 Módl się do Boga z czystym sercem, z umysłem pozbawionym pragnień. Nie 

módl się o spełnienie błahych pragnień. Kochaj Boga sercem bez pragnień. Dlaczego 
Shabari zdobyła łaskę Ramy, który ofiarował jej wyzwolenie? Dlaczego Jatayu cieszył 

się przywilejem umierania na kolanach Pana? Nie modlili się o błahe rzeczy. Zamiast 

prosić o jakiś rodzaj pierścionka lub łańcuszka, proś o złoto. Możesz z niego zrobić 

każdą biżuterię. 

SSS 31.14, 20 kwietnia 1998 

 Dlaczego Boskość przyciąga? Aby oszukiwać czy zwodzić? Nie, aby 
transformować, odbudowywać, reformować – proces saṃskary (nagromadzone 

tendencje). Jaki jest cel transformacji? Uczynienie osoby użyteczną i służącą 
społeczeństwu, wymazanie jego ego i utrwalenie w jej wnętrzu jedności wszystkich  

w Bogu. Osoba, która przeszła ten proces staje się pokornym sługą tych, którzy 

potrzebują pomocy. To jest stan paropakara (pomagania innym). Służba tego rodzaju, 

wykonywana z szacunkiem i bez egoizmu przygotowuje do urzeczywistnienia jedności, 

która przenika wielość. Ostatnim stanem jest sakshatkara (samorealizacja). Wedy 

głoszą nieśmiertelność – stan, w którym człowiek łączy się z tym, co nie ma narodzin 
ani śmierci, Uniwersalnym Bytem – osiągalny poprzez wyrzeczenie i pozbycie się 

przywiązań, a nie poprzez rytuały, potomstwo czy bogactwo. Gdy człowiek wyrzeka się 

egoistycznych pragnień, jego lub jej miłość rozprzestrzenia się w najdalsze regiony 

wszechświata do czasu, aż on lub ona nie staną się świadomi kosmicznej miłości, która 

żywi cztery wspomiane powyżej procesy. Ważne jest, aby wiedzieć, że ta podstawowa 

potrzeba jest w każdym z nas.  

SSS 13.25: 23 listopada 1976 

Dualizm 

 Każdy człowiek powinien być ucieleśnieniem miłości. Gdy człowiek zostanie 

wypełniony miłością, cały świat zostanie zmieniony w świat wypełniony miłością. Świat 

stanie się boski. Wszechświat jest przeniknięty Boskością. Ale to można uświadomić 

sobie tylko wtedy, gdy człowiek jest wypełniony miłością. Tak długo, jak ktoś jest 
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wypełniony nienawiścią, świat będzie wydawał się pełen nienawiści. Tylko gdy rozwija 

się miłość, dualizm dobra i zła może zostać przekroczony oraz można doświadczyć 

radości płynącej z jedności z Boskością.   

SSS 24.25: 18 października 1991 

 Zrozumcie, że ta sama zasada miłości jest w tobie i innych. Prawdziwy 

wielbiciel jest tym, który rozumie zasadę jedności i działa stosownie do niej. 

Niedwoistość jest prawdziwym oddaniem. Dzielcie się swoją miłością z innymi bez 

żadnych oczekiwań. Kochajcie wszystkich dla samej miłości. Gdy rozszerzacie swoją 

miłość na innych możecie osiągnąć stan niedwoistości. Miłość, której doświadczacie na 

fizycznym i ziemskim planie, w życiu codziennym nie jest w ogóle prawdziwą miłością. 
Prawdziwą miłością, jest ta, która jest skupiona na jednej postaci, jednej ścieżce  

i jednym celu. Wielkim błędem jest dzielić miłość i kierować ją w różnych kierunkach. 

Miłość jest Bogiem. Bóg jest miłością. Żyjcie w młości. Tylko wtedy możecie 

uświadomić sobie zasadę jedności i osiągnąć spełnienie w życiu. Prema mudita manase 

kaho Rama Rama Ram (śpiewaj słodkie imie Ramy z sercem wypełnionym miłością). 

Możecie wybrać dowolne imie, które lubicie, ale powiniście je wymawiać z całą miłością. 
Miłość jest najbardziej święta, słodka i niedualistyczna. Wielkim błędem jest dzielić taką 

miłość i łączyć ją z wielością. Wasza miłość powinna pozostać niezmienna  

w przyjemności i bólu. Miłość i oddanie nie powinny zostawiać miejsca dla różnic. 

Wszystkie różnice są wymysłem waszych umysłów. Rozwijajcie poczucie jedności, że ja 

i ty jesteśmy jednym. Nigdy nie myślcie, że ja i ty jesteśmy różni. To jest znakiem 

prawdziwego oddania. 

SSS 38.9: 13 kwietnia 2005 

 Uważajcie wszystko za boskie i podchodźcie ze spokojem do dwoistości życia, 

takich jak przyjemność i ból, strata i zysk. Sukhadukhe samekrutwa labhalabhau 

jayajayau (należy pozostać niewzruszonym przez szczęście i smutek, zysk i stratę, 

wygraną i porażkę). Nigdy niech nie zwodzą was kaprysy umysłu. Gdy podążacie  

za umysłem, widzicie jedynie materię, a nie rzeczywistość. Umysł odnosi się do materii. 

Nie powinniście mieć niczego wspólnego z materią. Gdy utożsamiacie się z umysłem, 
nigdy nie możecie wyobrazić sobie jedności. Nie możecie rozwijać prawdziwej miłości  

i oddania, dopóki nie porzucicie dwoistości. 

SSS 38.9: 13 kwietnia  2005 

Wiele osób Mnie pyta “Swami kiedy mogę urzeczywistnić prawdę? Proszę obdaruj 

mnie samorealizacją”. Moja odpowiedź brzmi „zostaniesz wyzwolony w momencie, gdy 

‘ja’ odejdzie”. Nie proś o wyzwolenie „mnie”. „Ja” powinno odejść. „Ja” i „moje” 

powinno odejść. To jest wyzwoleniem. To „ja” zostało stworzone, ochraniane i 
wzrastało przez twoją własną ignorancję. Dziecko nie ma poczucia „ja czy moje”. Łatwo 

wypuszcza wszystko ze swojego uścisku. „Ja” twardnieje wraz ze wzrostem inteligencji, 

a nie rozstaje się z lalką lub zabawką. Nie pozwalajcie, aby oddzielone „ja” zniszczyło 

strumień miłości i poświęcenia w waszych sercach.  

SSS 11.21: 18 kwietnia 1971 

Miłość nie może się pojawić tam, gdzie jest poczucie dwoistości. Ekatma prema 
(niedualistyczna miłość) jest prawdziwą miłością. Relacja oparta na dawaniu i braniu 

nie odzwierciedla prawdziwego ducha miłości. Należy dawać i dawać bez oczekiwania 

czegokolwiek w zamian. To jest prawdziwa miłość. 
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SSS 38.9: 13 kwietnia 2005 

Egoizm 

Ludzie zachowują się dzisiaj z mniejszą wdzięcznością niż zwierzęta, a nawet 

drzewa. Ludzie nie są wdzieczni rodzicom, nauczycielom, społeczeństwu, a nawet 
Bogu. Obnoszą się przestrzeganiem prawdy, prawości, spokoju, miłości i 

niekrzywdzenia, ale nie praktykują tego. Dlaczego tak się dzieję? Ze względu na duży 

egoizm i pochłonięcie własnymi troskami i sprawami. Tylko gdy ktoś odrzuca egoizm, 

może zwrócić umysł do Boga. Miłość Boga rozproszy ignorancję i zarozumiałość, tak jak 

słońce rozprasza poranną mgłę. Serce jest siedliskiem miłości. Ta miłość musi sama się 

ujawniać, zaczynając od domu. Stamtąd musi się rozszerzać - do własnej wioski lub 
miasta, do województwa, kraju a ostatecznie do całego świata.  

SSS 19.1: 19 stycznia 1986 

Pytania do analizy: Przeszkody na drodze do miłości 

Pytania dla grupy: 

1. W jaki sposób sześciu wrogów stoi na drodze miłości? 

2. W jaki sposób krytycyzm blokuje miłość? 
3. Jak miłość pomaga przekroczyć dualizm? 

Pytania do osobistej introspekcji: 

Czy przypominasz sobie moment, kiedy twoja miłość została zablokowana? Jak to się 

stało i jak to wpłynęło na ciebie i inne osoby? Czy możesz wyobrazić sobie, w jaki 

sposób przeszkoda na drodze do miłości mogłaby zostać usunięta przez pełne miłości 

działania lub pełną miłości zmianę w twoim postrzeganiu? 
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Rozdział V - Miłość i ludzkie wartości 

Wstęp 

Swami upraszcza nasze rozumienie zasady miłości przy pomocy aforyzmu: 

„Miłość w myślach to sathya. Miłość w działaniu to dharma. Miłość w uczuciach to 

śanthi, a miłość w zrozumieniu to ahimsa”. Miłość jest podstawą wszystkich ludzkich 

wartości. Gdy mówimy z miłością to sathya, a gdy nasza praca jest wypełniona 
miłością, to dharma. Życie przeżyte zgodnie z tymi wartościami daje nam spokój 

(śanthi). Miłość emanująca ze spokojnego serca przynosi błogość, a Swami mówi, że 

Bóg jest błogością. Ten rozdział pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób miłość jest 

podstawą wartości i cnót oraz jak powinna prowadzić nasze myśli, słowa i czyny.  

Kluczowe pojęcia w tym rozdziale to:  

 Pięć ludzkich wartości 

 Miłość i sathya 
 Miłość i dharma 

 Miłość i śanthi 

 Miłość i ahimsa 

Pięć ludzkich wartości 

Miłość jest atmą. Miłość jest mądrością. Miłość jest prawdą. Miłość jest 

prawością. Miłość jest spokojem i niekrzywdzeniem. Tam, gdzie jest miłość, nie ma 
miejsca dla nieprawdy, przemocy i niepokoju. Ludzkie serce to jednoosobowe krzesło, 

nie podwójna sofa czy gorące krzesło1. Więc jak tylko wypełnisz swoje serce miłością, 

nie będzie w nim miejsca na złe uczucia. Wszystko jest zawarte w miłości. Miłość jest 

zasadą życia. Ale ludzie zapomnieli o tej zasadzie miłości i marnują życia na ziemską 

miłość. 

SSS 31.35: września 1998 

Prawda jest jednością myśli, słów i czynów. Gdy działania są wypełnione prawdą, 

stają się dharmą (prawością). Gdy wszystkie działania są prawe, pokój króluje, a umysł 

jest wolny od śladów przemocy. Miłość podtrzymuje wszystkie cztery wartości. Miłość  

w myślach to sathya. Miłość w działaniach to dharma, w uczuciach - to śanthi (spokój) 

w zrozumieniu - to ahimsa (niekrzywdzenie). Gdy te cztery podstawowe wartości, które 

podnoszą człowieka nawet do boskiego poziomu, będą praktykowane i propagowane, 

wtedy szkoła za szkołą, wioska za wioską, wtedy Bharat uzasadni znaczenie swojej 
nazwy: Bhā (światło), rat (radość) – czerpanie radości ze światła. 

SSS 18.13: 1 czerwca 1985 

Aby doświadczyć premy (miłości) ludzie poszukują różnych metod. Jeżeli 

naprawdę chcemy doświadczać premy, musimy zrozumieć, co oznacza spokój (śanthi). 

Jeżeli chcemy podążać ścieżką spokoju, musimy przyjąć ścieżkę dharmy. Jeżeli chcemy 

podążać ścieżką dharmy, musimy przyjąć ścieżkę prawdy. Oto mały przykład. Załóżmy, 
że prema jest jasnym światłem. Jeżeli chcemy mieć jasne światło powinniśmy mieć 

żarówkę. Jeżeli chcemy, aby żarówka świeciła i dawała światło powinna być 

                                                             
1 Znana na całym świecie gra w gorące krzesła, w której ustawia się ilość krzeseł mniejszą o jeden od liczby graczy.  
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podłączona. Ale przez samo połączenie kabla do żarówki, żarówka nie będzie świeciła. 

W tym kablu powinien być prąd elektryczny. Ten prąd elektryczny może być 

porównany do prawdy, kabel może być porównany do dharmy, a żarówka może być 

porównana do spokoju. Gdy mamy wszystkie te trzy wartości, to wtedy otrzymujemy 
premę, światło. Możemy mieć dobrą, nową żarówkę. Możemy mieć kabel. Czy to da 

światło? Jeżeli nie ma prądu w kablu, żarówka nie będzie świeciła. 

SS 1977.6 

Gdy twoje myśli wypływają z umysłu oczyszczonego miłością, przyniosą prawe 

działanie, które jest dharmą. Gdy miłość staje się częścią twojego doświadczenia, myśli 

i czynów otrzymujesz śanthi. Kiedy dobrze rozumiemy miłość, ahimsa (niekrzywdzenie) 
pojawi się automatycznie. Więc miłość jest niewidoczną podstawą łączącą wszystkie 

cztery wartości. Można podsumować to następująco: miłość plus myśli to sathya. 

Miłość plus uczucia to śanthi. Miłość plus działania to dharma. A miłość plus 

zrozumienie to ahimsa. Miłość jest wspólnym mianownikiem wszystkich tych czterech 

wartości. Jest formą Boga, ponieważ Bóg jest miłością. Ten, kto daje miłość jest 

człowiekiem, a ten, kto nie karmi tej miłości jest zwierzęciem. Miłość lub brak miłości 
czyni kogoś zwierzęciem, człowiekiem lub Bogiem. 

SSS 18.2: 25 stycznia 1985 

Miłość i sathya 

Powinniście ograniczyć rozmowy do minimum. Gdy rozmawiacie za dużo, 

możecie odbiegać od prawdy. To dlatego starożytni praktykowali zasadę „mów mniej, 

pracuj więcej”. Miłość jest konieczną podstawą waszych rozmów i pracy. Mówienie z 

miłością jest prawdą, a wykonywanie pracy z miłością jest prawością. To da wam 
spokój.  

SSS 30.16: 18 lipca 1997 

Wasza miłość nie powinna opierać się na fizycznych postaciach. Ciała ulegają 

zepsuciu i są nietrwałe. Oprócz biologicznych rodziców, są wieczni rodzice, którym 

powinniście służyć. To są prawda i miłość. Mimo, że ciało może odejść, prawda 

pozostaje jako wieczny ojciec. Podobnie miłość jest wieczną matką. Wzrasta wraz z 
upływem czasu i nigdy jej nie ubywa. Prowadźcie godne życie uznając prawdę i miłość 

za swoich rodziców, za podstawę waszej egzystencji - tak jak oczy czy, dla ptaka, dwa 

skrzydła lub dwa koła dla wozu. W tym świętym dniu pamięci, mocno wdrukujcie w 

wasze serca szacunek dla prawdy i miłości i uwznioślijcie swoje życie z oddaniem 

służąc bliźnim. 

SSS 18.10: 6 maja 1985 

Miłość i dharma 

Po to by przekazać ludzkości prawdę o boskiej miłości, miłość ta inkarnuje się na 

ziemi w ludzkiej postaci. Pisma święte głoszą, że Boskość zstępuje na ziemie, aby 
uczyć ludzkość o dharmie, sprawiedliwości i prawdzie. „Dharma saṃsthāpanārthāya 

saṃbhavāmi yuge yuge” (Inkarnuje się na ziemi od czasu do czasu, aby ponownie 

ustanowić dharmę). To jest deklaracja Krisznny z Bhagawad Gity. Gdy ludzie są 

wypełnieni miłością, wypełni ich też cała dharma, cała sprawiedliwość i cała prawda. 

Bez miłości prawość staje się tylko mechanicznym rytuałem. Jaka może być prawość 
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bez miłości? Jaka może być sprawiedliwość? To byłoby tylko ciało pozbawione życia. 

Miłość jest życiem. Bez miłości nikt nie może istnieć nawet przez chwilę. 

SSS 24.23: 2 września 1991 

Możecie zdobyć różne rodzaje wiedzy i podróżować po całym świecie. Ale mimo 
wszystkich ziemskich osiągnięć możecie nie być w stanie zrozumieć zasady miłości. Jak 

tylko posmakujecie miłości, zobaczycie świat w jego prawdziwej postaci. Dlatego 

stańcie się prawdziwymi ucieleśnieniami miłości. Pozwólcie, aby miłość płynęła 

nieustannie z waszych serc. Zanurzcie się w strumieniu miłości. Z miłości wypływa 
prawda i prawość. Sathyaṃ wada. Dharmaṃ chara (Mów prawdę. Praktykuj dharmę). 

Prawda i prawość są filarami, na których spoczywa dom ludzkiego życia. To miłość 

sprawia, że te dwie zasady rozwijają się. Nie ma wiedzy większej niż wiedza o miłości. 
Możesz przeczytać dużo pustaka (książek), ale miłości z tych książek nie zdobędziesz. 

Jaki jest użytek z czytania pustaka (książek), gdy mastaka (głowa) jest wypełniona 

„brudem”? To z powodu tego „brudu” stajesz się zwierzęciem tracącym umiejętność 

rozróżniania. 

SSS 36.15: 17 października 2003 

Miłość i śanthi 

Ludzkie wartości nie są widoczne gołym okiem. Jaka jest postać prawdy? Nikt nie 

widział tej postaci. Raczej nie ma postaci. Wypływa z serca. Czym jest dharma? 

Dharma to podążanie za nauczaniem własnego serca. Gdzie jest śanthi (spokój)? Czy 

na zewnątrz. Nie, tam jest tylko aśanthi (niepokój). Człowiek dzisiaj pragnie pokoju  

i tylko pokoju, mimo posiadania wszystkich rodzajów bogactw. Zapytajcie milionera. 

Odpowie „mam pieniądze, domy i wszelkiego rodzaju bogactwa, ale nie mam spokoju”. 

Dlatego spokoju nie otrzyma się od zewnętrznego świata. Musi płynąć z wnętrza. Gdzie 
jest spokój, tam jest miłość. Światło miłości świeci we wszystkim. To miłość oświetla 

cały wszechświat. Dlatego jeżeli wzmacniasz miłość nie będzie w ogóle miejsca na 

nienawiść. Tylko gdy rozwijasz w sobie poczucie oddzielenia rodzi się nienawiść.  

Z drugiej strony, gdy rozwijasz uczucie jedności, czy może być uczucie nienawiści 

między tobą a innymi osobami? 

SSS 40.4: 11 lutego 2007 

Nasi starożytni riszi (mędry) przestrzegali ciszy jako część duchowej dyscypliny. 

Zachowywanie milczenia pomaga osiągnąć postęp na duchowej ścieżce. Gdy ćwiczysz 

milczenie, łatwo doświadczysz spokoju umysłu. Miłość przejawia się poprzez spokój. 

Gdy jesteś wypełniony miłością, nie będziesz miał wrogów. Dlatego żyj z miłością. 

Tylko poprzez miłość możesz ustanowić pokój na świecie. 

SSS 41.13: 22 lipca 2008 

Osiągnęliśmy ludzkie narodziny. Nie ma nic wspanialszego niż to. Jantunām 
narajanma durlabhaṃ (ze wszystkich żyjących istot, ludzkie narodziny są najrzadsze). 

Narodziłeś się i zostałeś wychowany w społeczeństwie. Dlaczego więc nie pracujesz dla 

dobra społeczeństwa? Wszelkie bogactwo, jakie zdobyłeś, pochodzi od społeczeństwa. 

Powinieneś okazywać wdzięczność społeczeństwu. Nigdy nie zaniedbuj społeczeństwa. 

Dobrobyt społeczeństwa jest także twoim dobrobytem. Ale czy ktokolwiek dba  

o dobrobyt społeczeństwa? Nie. Wszędzie wkoło jest tylko egoizm. Porzuć egoizm  
i pracuj dla dobra społeczeństwa. Świat będzie cieszył się spokojem i bezpieczeństwem 
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jedynie gdy będziesz służył społeczeństwu i będziesz oddany Bogu. Jeżeli chcesz, aby 

pokój zapanował na świecie powinieneś najpierw rozwinąć pokój w sobie. Gdzie jest 

pokój? Pochodzi z serca. Nasze serce jest źródłem spokoju, prawdy, prawości i miłości. 

Zapomniałeś o sercu i szukasz spokoju w świecie zewnętrznym. Nie kupisz spokoju na 
targu. Dostaniesz jedynie kawałki czegoś.2 Pokój jest tylko w twoim sercu. Wypełnij 

serce miłością. Jakąkolwiek pracę wykonujesz, rób to z pełną miłością. 

SSS 34.10: 1 czerwca 2001 

Człowiek stawia granice wokół transcendentalnej i nieskończonej miłości oraz 

używa jej do błahych celów. To dlatego świat stał się bardzo chaotyczny. Ludzie mogą 

uznawać, że są różne przyczyny braku pokoju i bezpieczeństwa. Ale głównym 
powodem jest to, że ludzie nie umieją rozwijać w sobie miłości. Nie podejmują żadnego 

wysiłku, aby urzeczywistnić w sobie nieskończoną, nieśmiertelną miłość. Dzisiaj  

w ludzkim sercu nie ma miejsca na miłość, ponieważ stało się ono siedliskiem pragnień. 

Gdzie jest miłość, tam jest pokój. Gdzie jest pokój, tam jest prawda. Gdzie jest 

prawda, tam jest Bóg. Więc rozwijaj wiarę w Boga. 

SSS 32.pt2.2: 28 lipca 1999 

Zdobądź miłość, która przyciąga wszystko do Jednego. W ten sposób możesz 

przezwyciężyć lęki, niepokoje, chciwość i zazdrość, nienawiść i wyniosłość, które dzisiaj 

skaziły ludzi na świecie i ustanowić erę pokoju i radości. „Niech wszystkie światy będą 

szczęśliwe”. To jest modlitwa, która wypływa naturalnie z każdego ludzkiego serca.  

To jest cel, do którego prowadzi Sanātana dharma. Każdy musi podjąć ten cel, żyć  

w dźwiękach tej pieśni i połączyć się poprzez te dźwięki z Paramātmą (Najwyższą 

Jaźnią). 

 SSS 14.55: 19 listopada 1980 

Miłość i ahimsa 

Nie szukaj różnic między ludźmi. Szukaj raczej sposobów i środków do 

wzmocnienia więzów braterstwa poprzez miłość. Frakcje i walki pojawiają się u osób  

z tej samej rodziny, ponieważ nie nauczyli się kochać. Z takich umysłów wypływa wiele 

sprzecznych uczuć. Dlaczego? Miłość nie była w nich pielęgnowana i nie wzsrastała. 
Musicie zasadzić i pielęgnować miłość oraz zniszczyć chwasty lęku i nienawiści, które 

rozprzestrzeniły się na całym świecie. Uczyńcie świat szczęśliwym domem miłości. 

SSS 14.55: 19 listopada 1980 

Nie zawsze możesz się zobowiązać, ale zawsze możesz mówić zobowiązująco. 

Rany cielesne mogą zostać wyleczone z pomocą lekarstw. Ale rany spowodowane 

mową mogą nigdy nie zostać wyleczone. To dlatego nieustannie powtarzam wam, aby 

pielęgnować miłość i mówić z miłością. 

SSS 33.19: 20 listopada 2000 

Milczenie jest jedynym językiem oświeconego. Praktykuj ograniczanie mówienia. 

To pomoże ci w wielu rzeczach. Rozwinie miłość, ponieważ większość nieporozumień  

                                                             
2 Gra słów w języku angielskim słowo pokój (peace) i kawałek (piece) brzmią bardzo podobnie.  
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i rozłamów pojawia się z nierozważnie wypowiedzianych słów. Gdy stopa się poślizgnie, 

rana może być wyleczona, ale gdy język się poślizgnie, to rana, którą zrobi w sercu, 

będzie jątrzyć się przez całe życie. 

SSS 1.10: 22 lipca 1958 

Pan Krishna przenika każdy atom we wszechświecie. Sarvatāḥ pāñipādaṃ tat 

sarvatokshi shiromukhaṃ. Sarvatāḥ shrutimalloke sarvamāvrutya tishṭhati (Dłońmi, 

stopami, oczyma, głową, buzią i uszami obejmującymi wszystko, On przenika cały 

wszechświat). On jest uosobieniem miłości. Można doświadczyć Go tylko przez miłość. 

Można zdobyć Jego łaskę tylko przez miłość. Miłość można zdobyć tylko przez miłość. 

Gdy jest miłość, w ogóle nie pojawia się wojna. Miłość przynosi pokój, dobrobyt, 

sukces, pomyślność i błogość. One nie są oddzielne. Są różnymi aspektami miłości. 
Zasada miłości jest obecna w każdym pod postacią atmy. Atma jest nieskończona  
i wieczna. To dlatego Wedy głoszą Sathyaṃ jnānaṃ anaṇtaṃ Brahmā (Brahman jest 

ucieleśnieniem prawdy, mądrości i wieczności). Gdzie jest Bóg? On jest wszędzie pod 

postacią atmy. On jest obecny w każdym. Wszystkie imiona i formy są Jego. On jest 

ucieleśnieniem prawdy i błogości. 

SSS 37.9: 15 kwietnia 2004 

Pytania do dociekania: Miłość i ludzkie wartości 

Pytania dla grupy: 

1. W jaki sposób miłość jest podstawą wszystkich ludzkich wartości? 

2. Jak praktykowanie dowolnej z ludzkich wartości pomaga przejawiać się miłości? 

Pytania do osobistej introspekcji:  

Pomyśl o przypadku, gdy czysta miłość przejawiała się przez twoje życie. Lub pomyśl  

o sytuacji, w której otrzymałeś czystą miłość. Jak w tej sytuacji wyrażały się pozostałe 

cztery ludzkie wartości? 
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Rozdział VI – Moc miłości 

 

Wprowadzenie 

 Miłość nawet przez chwilę nie może istnieć bez miłości. Bóg jest miłością. Moc 
miłości sprawia, że stajemy się świadomi jedności istnienia. Swami mówi, że boska 

wola działa tak, jak miłość w nas. Na poziomie fizycznym moc miłości nas chroni  

i podtrzymuje. Może nas uzdrowić z chorób fizycznych i pomóc nam pokonać 

chwiejność naszych umysłów. Miłość ma moc jednoczenia ludzi, społeczności i narodów 

tego świata. Swami mówi, że świat osiągnie pokój jedynie przez miłość, a nie przez 

wojnę. 

Oto najważniejsze pojęcia zawarte w niniejszym rozdziale: 

 Miłość przekracza przestrzeń i czas 

 Miłość uzdrawia 

 Miłość obdarza błogością 

 Miłość chroni 

 Miłość niszczy zło 

 Miłość dokonuje transformacji 
 Miłość jednoczy 

Miłość przekracza przestrzeń i czas 

Zgodnie z Wisznu Sahasranama Stotrą (pieśnią wychwalającą tysiąc imion 

Wisznu), cały wszechświat jest postacią Wisznu (Wiśwam Wisznu-swarupą). Nawet 

gdyby człowiek podróżował z szybkością światła, to potrzebowałby 22000 krorów  

(22 miliardy) lat świetlnych, by okrążyć Pana Wisznu. Kto może tak długo żyć? 
Wskutek fatalnych następstw epoki kali ludzie nie mogą dożyć 100 lat, a co dopiero 22 

miliardy lat. Jednak Wiśwa-swarupę (Boga w postaci kosmosu)  można okrążyć  

w sekundę. Jest to możliwe dzięki miłości. Prędkość miłości jest taka, że może okrążyć 

wszechświat w ciągu jednej sekundy. Prędkość światła można obliczyć, lecz nie da się 

oszacować prędkości miłości. 

SSS 32.pt2.2: July 28, 1999 

Miłość uzdrawia 

 Porzućcie ignorancję. Zapalcie w sobie lampę mądrości i ostatecznie połączcie się 

z Bogiem. Takie jest dzisiaj przesłanie Swamiego dla was. Rozwijajcie miłość. Jedynie 

dzięki miłości możecie pokonać umysł i wyleczyć się z każdej choroby. Tylko miłość 

może wykorzenić z was złe cechy. Dlatego kochajcie wszystkich. Kochajcie hridaję 

(serce), a nie ciało fizyczne. Kochajcie Boga mieszkającego w waszym sercu. Ciało, 

umysł, intelekt i zmysły to tylko instrumenty. Ty jesteś panem. Dlatego zapanuj nad 
umysłem i bądź panem umysłu. Nigdy nie stań się niewolnikiem własnego umysłu. Cały 

czas rozmyślajcie o Bogu. Możecie intonować dowolne imię, kontemplować dowolną 

formę, lecz zrozumcie tę prawdę, że Bóg jest jeden i tylko jeden. 

SSS 33.10: July 16, 2000 
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 Starożytni hinduscy mędrcy praktykowali samokontrolę, mieli dobre myśli  

i prowadzili życie pełne błogości. Kiedy wewnętrzna jaźń człowieka jest pełna miłości, 

jego życie staje się pełne błogości, a on jest zawsze w doskonałej formie. Dzisiaj ludzie 

cierpią na liczne dolegliwości, których główną przyczyną jest chory umysł. Umysł nie 
podlega śmierci, a jednak gdy ciało dotyka śmierć, umysł myśli, że umiera. Zostało 

powiedziane, że umysł jest przyczyną naszego zniewolenia lub wyzwolenia. Złe myśli 

powodują zniewolenie. Dobre myśli prowadzą do wyzwolenia. Dlatego każdy powinien 

pielęgnować dobre myśli i wypełniać prawe czyny. Takie dobre uczucia wypływają 

wyłącznie z miłości. Obecnie wszystkimi działaniami ludzi kierują doczesne pragnienia. 

Aby osiągnąć wyzwolenie, człowiek musi wyjść poza kaprysy umysłu. Powinien 
postępować zgodnie z antahkaraną (wewnętrznym sumieniem).  

SSS 30.26: October 7, 1997 

 Jest jeden sposób na pokonanie skutków karmy. Jeśli zdobędziecie łaskę Boga, 

będziecie mogli obrócić w pył nawet góry grzechu. Tylko Bóg ma moc obdarzania taką 

łaską. Iskra ognia może spalić górę bawełny. Jak iskra może dostać się na „górę” 

ludzkich kłopotów? Tylko dzięki miłości. Rozwijajcie miłość. Służcie wszystkim  
z miłością, zawsze wspominajcie imię Pana. Bez imienia Pana na ustach, wasz umysł 

będzie biegał tu i tam. Umysł jest miejscem narodzin niestałości. Dlatego angażujcie 

się w działania, koncentrując swoje myśli na Bogu. 

SSS 20.29: November 23, 1987 

Miłość obdarza błogością 

 Imię Pana na waszych ustach, myśli o Bogu w waszym umyśle, widzenie Pana 

przez wasze oczy i medytowanie o Panu z miłością – te cztery działania obdarzą was 
nieopisaną błogością. Starajcie się doświadczać tej błogości. 

SSS 26.20: May 22, 1993 

Miłość chroni 

 W duchowości moc jest nieograniczona. Moc miłości znacznie przewyższa moc 

bomby atomowej. Dokonuje transformacji nawet tych, którzy nienawidzą. Rozwijajcie 

taką świętą miłość. 

SSS 31.43: November 23, 1998 

 Pewnego razu, gdy udałem się do Bombaju, ówczesny przewodniczący Bharatija 

Widja Bhawan, Śri K. M. Munszi zwołał konferencję intelektualistów. Poprosił mnie, 

abym do nich przemawiał. Jedna osoba z audytorium zadała mi pytanie: „Swami, 

Ameryka i Rosja produkują coraz więcej broni, lecz Indie pod tym względem pozostają 

daleko w tyle. Czy Indie nie powinny także wytwarzać broni?”. Powiedziałem temu 

człowiekowi: „Mój drogi, to, czego Bharat (Indie) dzisiaj potrzebuje, to nie broń  
i amunicja. Bharat musi podtrzymywać dharmę (prawość).  Dharmo rakszati rakszitah 

(Jeśli podtrzymujesz dharmę, w zamian dharma będzie cię chronić). Nie możemy tracić 

pieniędzy na produkcję broni. Niektóre państwa wydają duże sumy na obronność,  

a w rezultacie tych wydatków mieszkańcy cierpią na brak właściwego pożywienia. 

Naród chroni jedynie boska miłość i łaska, a nie broń. Być może czytałeś  

w Mahabharacie, że Bhima, Ardżuna, Nakula i Sahadewa bezwarunkowo przestrzegali 
nakazów Dharmadży, ucieleśnienia dharmy. Podobnie, Indie, Amerykę i Rosję można 
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porównać odpowiednio do Dharmadży, Ardżuny i Bhimy. Tak jak Ardżuna i Bhima 

słuchali Dharmadży, tak też Ameryka i Rosja pójdą śladem Indii, o ile Indie będą 

podtrzymywały dharmę. To, co Indie muszą mieć, to satjastra i dharmastra, oręż 

prawdy i prawości. Obie są właściwe dla zasady miłości. Tak jak wielkie drzewo wyrasta 
z małego nasionka, podobnie cały świat zrodził się z miłości”.  

SSS 32.pt2.2: July 28, 1999 

 Dzisiaj ludzie nie podejmują żadnego wysiłku, aby zrozumieć zasadę miłości. 

Jedynie moc miłości może zmazać przekleństwo lub grzech. Tylko miłość może usunąć 

wszystkie przykre uczucia i napełnić życie słodyczą. 

SSS 32.pt2.2: July 28, 1999 

 Jeśli modlicie się do Boga z całego serca i duszy, skutki wszelkiej karmy rozpłyną 

się jak mgła. Oddanie uwolni człowieka od konsekwencji własnych czynów. Jeśli oddsna 

osoba poświęca na rozważania o Bogu choć niewielki ułamek z ogromnej ilości czasu, 

jaki przeznacza na myślenie o bogactwie, rodzinie i pozycji, nie musi bać się pana 

śmierci. Jeśli ktoś nie myśli o Bogu nawet przez chwilę, czyż może mieć nadzieję na 

spokój umysłu? 

SSS 24.13: May 27, 1991 

Miłość niszczy zło 

 Miłość jest najpotężniejszą bronią służącą do zniszczenia szerzących się dzisiaj 

na świecie sił zła. Niestety, ludzie nie podążają właściwą drogą, aby zdobyć tę świętą 

miłość. Miłość to nasiono miłości. Ma także gałęzie, kwiaty i owoce. Aby cieszyć się 

owocami miłości, należy praktykować miłość. Zamiast starać się poznać prawdziwą 

naturę miłości, człowiek zaangażował się w pogoń za majątkiem i władzą. Niewątpliwie 
majątek i władza są potrzebne, ale tylko w pewnych granicach. 

SSS 29.52: November 23, 1996 

Miłość dokonuje transformacji 

 Jeśli główny włącznik światła jest wyłączony, wszystkie pokoje będą pogrożone  

w ciemności i jeśli poszczególne włączniki są wówczas włączone, żarówki nie będą się 

świeciły. Jaki jest główny włącznik w człowieku? To boska miłość. Gdy ten włącznik 
boskiej miłości jest włączony, miłość zamanifestuje się w każdej - części ciała. Wasze 

słowa będą pełne miłości. Wasze czyny wypełnią się miłością. Wasze oczy będą 

promienieć miłością. Swoimi uszami będziecie słuchali słów pełnych miłości. Światło 

miłości zajaśnieje w każdej części ciała. Jeśli jesteście przepełnieni egoizmem  

i interesownymi czynami, to bez tej miłości każda część waszego ciała pogrąży się  

w ciemności. Dlatego miłość jest najważniejsza. 

SSS 22.20: June 28, 1989 

Dzisiaj to ciało zaczyna 71. rok życia. To ciało składa się z pięciu żywiołów  

i w gruncie rzeczy jest nietrwałe. Nie przywiązujcie dużego znaczenia do ciała. Weźcie 

sobie do serca zasadę miłości, która została wam przekazana. Całe moje życie jest 

wypełnione miłością. Nigdy nikomu, w żadnym czasie nie przysporzyłem jakichkolwiek 

cierpień. Nigdy nikomu nie wyrządziłem żadnej krzywdy. Nikogo nie nienawidziłem.  
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Do nikogo nie żywię niechęci. Jaka jest tego przyczyna? To moja miłość dokonuje 

transformacji  innych. Mam teraz 71 lat. Jednak nikt nie wie, jak wytłumaczyć moją 

dobrą kondycję. W niektórych sytuacjach mogę zachowywać się tak, jakbym był 

rozgniewany, ale ta złość nie pochodzi z serca, lecz ogranicza się do języka. Od stóp do 
głowy jestem przepełniony wyłącznie miłością. To ta miłość przyciągnęła cały świat.  

SSS 29.52: November 23, 1996 

 Miłość jest jak kompas, który zawsze wskazuje północ. Miłość powinna kierować 

was ku Bogu w każdym działaniu, jakie wykonujecie. Nie ma wspanialszej drogi ani 

celu. Wiedza ani rytualne oddawanie czci nie posłużą do transformacji waszej 

duchowości. Wypełnijcie swoje serca miłością do Boga. Wtedy naród będzie cieszył się 
spokojem. Wasze widzenie świata zależy od koloru okularów, jakie nosicie. Jeśli wasza 

wizja jest pełna miłości, całe stworzenie będzie jawiło się jako brahmamajam 

(przepełnione boskością). Właśnie tego najbardziej potrzebuje dzisiejsza młodzież. 

SSS 25.21: May 30, 1992 

 Na tym świecie nie ma nic, czego miłość nie może osiągnąć. Może skruszyć 

nawet najtwardsze skały. Gdy zasada miłości zharmonizuje się w każdym człowieku, 
staje się kosmiczną miłością (wiśwapremą). Czy chcecie ugasić swoje pragnienie 

miłości? Pragnijcie Jego łaski i oddawajcie Mu cześć. Rozwijajcie coraz bardziej miłość, 

aby doświadczyć błogości. Im bardziej rozwiniecie miłość, tym więcej doświadczycie 

błogości. Błogości (anandy) nie można osiągnąć bez miłości. W rzeczywistości to miłość 

przyjmuje postać błogości. 

SSS 32.pt2.2: July 28, 1999 

Miłość jednoczy 

 W tym zgromadzeniu znajdują się ludzie z wielu krajów mówiący wieloma 

językami, należący do wielu ras. Wszyscy są w pełni zjednoczeni w miłości do Sai  

i w miłości od Sai, pomimo różnic narodowości, rasy, wyznania, koloru skóry i ubrania. 

Oto moje prawdziwe zadanie. Jest to spełnienie pragnień starożytnych proroków  

i mędrców tego kraju. Rozwijajcie tę jedność, tę harmonię w miłości. Utrzymujcie ją 

zawsze przed sobą jako wzór. 

SSS 14.55: November 19, 1980 

 Jako ucieleśnienia miłości nie możecie kogoś nienawidzić. Tylko dzięki miłości 

możecie osiągnąć nieśmiertelność. Miłość jest obecna w każdym, lecz wykorzystuje się 

ją w wypaczony sposób. Z miłością można osiągnąć wszystko. Można nawet 

kontrolować pięć żywiołów. Gdy zapanujecie nad pięcioma żywiołami, będziecie mieli 

pod kontrolą cały świat. To z powodu ignorancji uważacie się za słabych.  

W rzeczywistości wszystkie moce są w was. Jedynie miłość może rozproszyć ciemność 
ignorancji. Miłość jest Bogiem. Bóg jest miłością. Miłość może zjednoczyć cały świat. 

Jaki związek istnieje między wami a mną? To ciało przyszło na świat w odległej wiosce 

w stanie Andhra Pradesz. Wy należycie do stanu Maharastra. Jakie jest połączenie 

między wami a mną? Jest to tylko i wyłącznie miłość. Wszyscy zebraliście się tutaj 

tylko z miłości do Swamiego. Wasza miłość sprawiła, że jestem bardzo szczęśliwy. Jak 

duża jest moc miłości? Ona jest nieskończona. Nikt nie może pojąć jej głębi.  

SSS 34.14: July 16, 2001 
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Pan jest miłością, Jego kształtem jest miłość. Wszystkie istoty są miłością. Miłość 

chroni i pomaga. Jedynie z miłości rodzi się dobro. Miłość jest przejawem Boga we 

wszystkich. Miłość wiąże jedną osobę z drugą. Miłość łączy jedną rzecz z drugą. Bez 

miłości wszechświat jest niczym. Najwyższa miłość powoduje, że stajemy się świadomi 
Pana w każdym. Pan jest w takim samym stopniu obecny we wszystkich. Życie jest 

miłością. Miłość jest życiem. Nikt i nic nie może istnieć bez Boga i pozbawione Boga. 

Żyjemy dzięki boskiej woli. To Jego wola działa jako miłość w każdym z nas. To On 

podpowiada nam modlitwę: „Niech wszystkie światy będą szczęśliwe”. Albowiem to On 

uświadamia nam, że Bóg, któremu oddajemy cześć, którego kochamy, dzięki któremu 

żyjemy, mieszka w każdej istocie jako miłość. W ten sposób miłość rozprzestrzenia się  
i obejmuje wszelkie stworzenie. 

SSS 15.37: December 25, 1981 

 Rozwijajcie poczucie duchowej jedności ze wszystkimi istotami. Moc miłości jest 

niezmierzona. Zgromadziło się was tutaj tak wielu. Co was wszystkich tu przywiodło? 

Główną przyczyną jest sama miłość. Zebraliście się tutaj w tak dużej liczbie z powodu 

swojej miłości do Swamiego i miłości Swamiego do was. Wszyscy przybyliście tutaj  
z własnej woli. Czynnikiem wiążącym jest miłość. 

SSS 29.28: July 5, 1996 

 

Pytania do analizy: Moc miłości 

Pytania dla grupy: 

1. Opiszcie moc miłości? 

2. Jakie sugestie zawiera stwierdzenie Śri Sathya Sai Baby, że moc miłości jest większa 
niż moc bomby atomowej? Wyjaśnijcie, w jaki sposób to stwierdzenie jest prawdziwe, 

jak to się dzieje, że jest ono czymś więcej niż zwykłą metaforą? 

3. Jak miłość prowadzi do jedności, transformacji i czystości?  

Pytania do osobistej introspekcji:  

Pomyśl o przykładzie, w którym moc miłości dokonała transformacji znaczącego 

aspektu lub sytuacji w twoim własnym życiu. Proszę opisz to doświadczenie? 
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Rozdział VII - Cechy osoby, która kocha Boga 

Wstęp 

Osoba kochająca Boga widzi go wszędzie. Im większa jest miłość do Boga, tym 

większej błogości się doświadcza. Swami mówi, że osoba z taką miłością do Boga jest 
tak zanurzona w Bogu, że ona lub on widzi we wszystkim Boga. 

Swami wyjaśnia dalej używając wersu z Bhagawad Gity, że Bóg kocha tych, którzy 

nie mają pragnień, mają czyste serce, są wytrwali w postanowieniach; stali, bez 

przywiązań i mają spokojne usposobienie; pozostają niewzruszeni wobec wzlotów  

i upadków życia. Ci, którzy kochają Boga, angażują się w działania, które wypełniają 

Pana radością. 

Kluczowe pojęcia uwzględnione w tym rozdziale to: 

 Brak pragnień 

 Czystość 

 Determinacja 

 Pozbycie się przywiązań 

 Wolność od smutku 
 Wyrzeczenie 

 Brak nienawiści 

 Błogość 

 Wolność od lęku 

 Pragnienie zadowolenia Pana 

 Niezachwiany spokój 

 Stałość 
 Całkowite oddanie 

 Zawsze dawanie, nigdy branie 

Anapekshaḥ Shuchirdaksha 

Udāsino Gatavyataḥ 

Sarvaraṃbhā Parityāgi 

Yo Madbhaktaḥ Same Priyaḥ 

Ten, który jest w pełni pozbawiony pragnień, całkowicie czysty, wytrwały  

w determinacji, całkowicie wolny od przywiązań, odporny na gry czasu i odrzucił 

wystawność oraz ostentację – ten jest Mi drogi. 

 (Bhagavad-Gita 12.16) SSS 2000.11 

Brak pragnień 

Anapekszā oznacza wielbiciela, który jest ponad apekshā, pragnieniem lub 

oczekiwaniem. Czy w ogóle jest możliwe, aby osoba przywiązana do ciało ze zmysłami 

nie miała pragnień? Prawie nie. Takie czy inne pragnienie zawsze będzie miała. 

Jednakże musi być kontrola nad pragnieniami, które się ma. Jakie pragnienia są 
dozwolone? Przypomnijcie sobie, co Kriszna powiedział w tej sprawie. Powiedział, że 

wszelkie prawe czyny są boskie. Stąd wśród dopuszczalnych pragnień najlepsze jest 

pragnienia tjagi (poświęcenia). Pragnienie dharmy jest także ważne. Pragnienie Boga 

jest obowiązkowe. 
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SS 2000.11  

Czystość 

Drugą cechą, którą musi posiadać wielbiciel jest shuchiḥ (czystość). Jakiego 

rodzaju czystości oczekuje od nas Pan? Czy chodzi o zewnętrzną czy wewnętrzną 
czystość? Obie są wymagane. Bóg kocha czystość. Czystość jest boska. Jednak nie 

można ograniczyć się tylko do zewnętrznej czystości. Wewnętrzna czystość jest także 

bardzo ważna. Bóg jest wszechobecny. Jest obecny zarówno na zewnątrz jak  

i wewnątrz. Musicie jednak na początku starać się rozpoznać wewnętrzną boskość . Oto 

przykład. Gdyby miedziane naczynie, którego używacie do przygotowania zupy nie było 

ocynowane, zupa zepsułaby się, a nawet stałaby się trująca. Nasze serce jest jak 

miedziane naczynie. To naczynie musi być pokryte wewnątrz premą (miłością). Gdy te 
środki zapobiegawcze zostaną podjęte, wnętrze będzie czyste. Wewnętrzna czystość 

jest kluczowa dla osiągnięcia zewnętrznej czystości. Co dokładnie oznacza zewnętrzna 

czystość? Nie oznacza mycia się mydłem i wodą, ale wykonywanie bezinteresownej 

służby dla społeczeństwa i działanie dla przyjemności Boga. 

SS 2000.11 

Determinacja 

Trzecią cechą, którą wielbiciel musi mieć jest daksha czyli silna i niewzruszona 

determinacja. Jaki rodzaj determinacji należy mieć? Musisz powiedzieć „Niech będzie, 

co ma być, nie spocznę póki nie zrealizuję tego lub nie osiągnę tego”. Takie 

postanowienie musisz mieć. Co oznacza determinacja? Oznacza silne postanowienie: 

“Powinienem stanowczo widzieć, mieć Boga i zapewnić sobie Jego łaskę”. Bóg kocha  

z całego serca wielbicieli z taką silną determinacją. 

SS 2000.11 

Pozbycie się przywiązań 

Następna jest udāsina, która oznacza pozbycie się przywiązań. Musisz być 

całkowicie wolny od przywiązań, ale zachowując szacunek do tego, co robisz. Możesz 

wykonywać dowolny rodzaj pracy. Możesz na przykład angażować się w służenie. 

Jednak nie powinieneś mieć żadnych oczekiwań (włącznie z dochodem), ani szukać 

nagrody, pochwały, docenienia za to, co robisz. Zwłaszcza pracując dla organizacji 
służebnej powinieneś być bardzo ostrożny. Nie możesz mieć żadnego pragnienia sławy 

i rozgłosu. Nie możesz szukać pochwały i szacunku. Nie powinieneś lamentować, że 

„tak ciężko pracuję, tak dużo robię, a nie ma o mnie nawet wzmianki w gazecie!”. 

Jeżeli wykonujesz pracę z takim pragnieniem i oczekiwaniem, wtedy dobro, które 

możesz wykonać jest niweczone, a świętość pracy niszczeje. Dlatego musisz 

wykonywać pracę służebną szczerze, będąc odpornym na sukces i porażkę, pochwałę, 
jak i krytykę.  

SS 2000.11 

Wolność od smutku 

Następna jest gatavyataha, która  oznacza odporność na wzloty i upadki 

pojawiające się z upływem czasu. Zdobycie tej konkretnej cnoty także wymaga silnej 

determinacji. Nie powinieneś ani rozpamiętywać przeszłości, ani martwić się  
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o przyszłość. Nie martw się o przyszłość, ale koncentruj się na teraźniejszości. Gdy 

odpowiednio dbasz się o teraźniejszość, przyszłość będzie jasna. Tego możesz być 

pewien. 

SS 2000.11  

Wyrzeczenie 

Na końcu, sarvaraṃbhā parityāgi - całkowite wyrzeczenie. Kim jest prawdziwie 

wyrzeczona osoba? Osoba, która zachowuje perfekcyjny spokój w każdej sytuacji jest 

tą, która zasługuje na takie miano. Taka osoba nie jest pompatyczna ani ostentacyjna. 

Bóg oddala się od osób działających na pokaz. W rzeczywistości ekshibicjonizm jest 

pierwszą rzeczą jakiej należy się wyrzec. Unikaj pompy, pokazywania się i rozgłosu. 

Kriszna zadeklarował, że taki pustelnik jest mu drogi. 

SS 2000.11 

Brak nienawiści 

W miłości są trzy poziomy. Pierwszy jest najlepszym i najwyższym poziomem 

(uttama). Człowiek na tym poziomie ma pełną wiarę i przekonanie, że Bóg, który jest 

ucieleśnieniem wiecznej błogości jest obecny w każdej istocie bez wyjątku. Mają 

uczucie, że Iśwara (Bóg) jest obecny w każdym i we wszystkim w formie miłości. Dla 
takich ludzi podstawowym uczuciem jest adweshtā sarvabūtānāṃ” (wolność od 

nienawiści i niechęci wobec kogokolwiek). Oni widzą tylko miłość w każdej istocie. Nie 

widzą różnic pomiędzy ich „własnymi” ludźmi a innymi. Osoby wypełnione taką 

najwyższą miłością doświadczą błogości. 

SSS 15.40: 23 styczna 1982 

Błogość 

Im większa miłość do Boga, tym większa błogość jakiej się doświadcza. Gdy 
miłość się zmniejsza, radość zmniejsza się w równym stopniu. Wielbiciel Boga widzi 

wszędzie Boga. Dlatego serce człowieka musi być wypełnione miłością do Boga. Miłość 

nie wejdzie do serca, które jest wypełnione egoizmem i zarozumiałością. Dlatego 

należy zapomnieć o małym ja i skoncentrować myśli na Bogu. Miłość Boga sprawia, że 

człowiek zapomina o własnym istnieniu. Miłości staje się rodzajem upojenia. Miłość 

sprawia, że wielbiciel i Bóg tańczą w ekstazie i stają się jednym. Prowadzi do 

zapomnienia o sobie. Tworzy ekstazę, w której wszystko się zapomina. 

SSS 24.23: 2 września 1991 

Tam gdzie jest wiara, jest też miłość. Gdzie jest miłość, tam jest spokój. Gdzie 

jest spokój, jest też prawda. Gdzie jest prawda, tam jest błogość. Gdzie jest błogość - 

jest Bóg. Pragnienie błogości jest najlepszym dowodem na naszą świętą naturę. 

Człowiek jest błogością. On lub ona pragnie błogości. Błogość jest błogosławieństwem 

dla człowieka. Dlatego Bóg jest błogością, szczęście jest jednością z Bogiem. Nic więcej 
nie może dać takiej radości, która jest niewzruszona w obliczu wszystkiego, co się 

wydarzy lub nie wydarzy. 

SSS 15.59: 25 stycznia 1982 
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Wolność od lęku 

Wypełnijcie wasze serca miłością. Zdradzicie siebie jeżeli będziecie pełni złych 

myśli, a na zewnątrz udawać pełnych miłości. Nikt, kto ma boską miłość nie poniesie 

porażki  okazując ją w dowolnym czasie i miejscu. Studenci, którzy dobrze zachowują 
się w Instytucie, powinni podtrzymywać takie samo zachowanie gdziekolwiek będą żyć 

czy pracować po opuszczeniu Instytutu. Nie powinno być miejsca na żadne zewnętrzne 

towarzystwo lub okoliczności, które by zmieniły ich postępowanie. Miłość powinna być 

solidnie zaszczepiona w ich sercach. Osoba wypełniona boską miłością nie będzie miała 

lęku, nie będzie oczekiwać niczego od innych i będzie spontaniczna w bezinteresownym 

wyrażaniu swojej miłości. 

SSS 29.22: 20 czerwca 1996 

Pragnienie zadowolenia Pana 

Oddanie Panu jest jedyną formą praktyki, zapewniającą osiągnięcie celu życia. 

Osoba na ścieżce duchowej nie może zatrzymać się, gdy pojawi się u niej oddanie. Nie 

należy tak bardzo zwracać uwagę na miłość, jaką ma się do Boga, ale na miłość i łaskę, 

jaką Bóg obdarza. Osoba na ścieżce duchowej musi zawsze poszukiwać odpowiedzi, 
jakie zachowania, jaki działania najbardziej spodobają się Panu, wypełnią Pana 
ānandaṃ (błogością). Dociekaj tego. Pragnij tego. Wykonuj te rzeczy, które zapewnią 

to. Angażuj się w działania służące do osiągnięciu tego celu. To jest prawdziwe bhakti 

(oddanie). Ale ludzie w większości nie przestrzegają ideałów bhakti ani nie myślą o 

znaczeniu tych ideałów. Zwracają uwagę jedynie na miłość, jaką wielbiciel ma dla 

Pana; a nie zwracają uwagi na dharmę (prawość) i karmę (działanie), które Pan 

pochwala i docenia. 

GV 21 

Niezachwiany spokój 

To miłość daje sercu spokój. Gdy serce jest wypełnione spokojem, cała 

atmosfera będzie wypełniona spokojem. Byliście świadkami tego, co wydarzyło się 

wczoraj. Całe niebo pokryło się czarnymi chmurami. O 7:30 rano wydawało się, że 

ulewa nadciąga, ale zamiast niej chmury odpłynęły. Gdy macie dobre myśli i uczucia, 

natura odpowiada w ten sam sposób. 

SSS 23.35: 24 listopada 1990 

Każdy może twierdzić, że kocha Boga. Ale ledwo jeden na milion jest 

prawdziwym wielbicielem Boga. Prawdziwa miłość powinna pozostać niewzruszona 

mimo wzlotów i upadków. Szydzenie z Boga w chwilach trudności i wychwalanie go  

w dobrobycie nie może być nazwane prawdziwą miłością Boga. Boska miłość nie cofa 

się w obliczu trudności i nie napawa się dobrobytem, ale pozostaje jednakowo spokojna 
w każdych okolicznościach. Życie jest pełne przeciwności losu, które przemijają. Tylko 

Boska Miłość jest niezmienna i trwała.  

SSS 24.25: 18 października 1991 

Czy może być coś bardziej nadającego się do miłowania niż Bóg, który jest 

pięknem, siłą, chwałą, sławą, splendorem, mądrością w ich najpełniejszym rozkwicie? 

Miłość do Boga wyzwala w człowieku miłość do przejawów Jego majestatu, Jego 
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miłosierdzia, Jego wspaniałości, Jego różnorodności. Ramakrishna widział w kwiecie 

Jego urok. Widział wszędzie Jego wielkość, słyszał Jego dźwięk z każdego gardła, pieśń 

Jego fletu. Nawet brud i słabość są miłowane, ponieważ Bóg pozwolił im być. 

SSS 7.9: 19 marca 1967 

Myśli, słowa i spojrzenia powinny być wypełnione miłością. To jest boska miłość. 

Ten, kto jest wypełniony tą miłością, nigdy nie cierpi. Dzisiaj na ludzi wpływa pochwała 

lub nagana. Ale ten, kto jest wypełniony boską miłością przekracza pochwałę czy 

krytykę. Pozostaje nieporuszony przez krytycyzm lub pochlebstwo. Taka osoba traktuje 

tak samo radość i smutek, zysk i stratę, zwycięstwo i porażkę. Nie jest łatwo 

doświadczać takiej miłości. Łatwo jest winić Boga, ale trudno urzeczywistnić Go. Ludzie 
dzisiaj wolą łatwiejszą ścieżkę od wyboistej. Powinni uświadomić sobie, że nie ma 

przyjemności bez bólu. 

SSS 28.38: 25 grudnia 1995 

Stałość 

Mimo, że są różne formy duchowych praktyk, ale nie ma z nich żadnego pożytku 

bez miłości. Miłość musi być niezmienna we wszystkich okolicznościach. Wiara 
najstarszego z braci Pandawów – Dharmaradży była stała. Zarówno na wygnaniu  

w lesie, jak i jako władca, nawet gdy Draupadi na dworze Durjodhany była rozbierana  

z sari,  gdy Abhimaju został zabity w bitwie czy w trakcie rzezi Upapandawów (dzieci 

Draupadi - przez Aswatthamę), wiara w Krisznę była niezachwiana. Silnie wierzył, że 

Kriszna jest jego jedynym zbawieniem. Przez cały czas kontemplował tylko imię 

Kriszny. Zarówno, gdy jako władca rządził ogromnym królestwem, jak i wtedy, gdy 

stracił wszystko w grze w kości, nie był ani dumny z sukcesu ani przygnębiony 
porażką. Główną cechą Pandawów była niezachwiana wiara w Boga. 

SSS 24.23: 2 września 1991 

Całkowite oddanie 

Osobę, która nie jest w stanie rozpoznać swojej wrodzonej boskości i zapomina  

o swojej prawdziwej siedzibie Bhagawad Gita uczy, że boską błogość i doskonałą miłość 

można osiągną poprzez całkowite oddanie i poświęcenie. Brak zaufania trawi człowieka 
niepokojem i troską. Ktoś, kto podróżując zatrzymuje się w domu przyjaciela, nie może 

czuć się swobodnie, gdy chce zwiedzać zabytki tego regionu, jeżeli brakuje mu 

pewności czy może zostawić cenne rzeczy w tym domu. Podobnie, nie mając ufności i 

wiary we Wszechmogącego, który jest naszym najbliższym przyjacielem, oddajemy się 

niekończącym się zmartwieniom, trudnościom i lękom. 

SS 1979.25 

Nawet żywiąc miłość do zwykłej osoby napotkasz wiele trudności i kłopotów. Więc 
nie ma co się dziwić, że gdy chce się zdobyć miłość Boga doświadcza się wiele 

trudności i przeszkód. Z tego powodu gopiki mówiły, że napotykały wiele trudności 

próbując zdobyć miłość Boga. To samo opisywał Wjasa mówiąc, że gdy się chce zdobyć 

miłość Boga należy porzucić miłość do innych rzeczy. Gdy porzuca się miłość do innych 

rzeczy, łatwo jest zdobyć miłość Boga i nie popadać w żadne tarapaty. Gdy jesteś 

związany kilkoma formami miłości, napotkasz wiele trudności w drodze do zdobycia 
miłości Boga. Ten proces został określony jako oddanie.  
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Gdy owady patrzą na jasne światło, przyciąga je blask, a nawet tracą życie. Sarna, 

która zostaje przyciągnięta przez muzykę, podchodzi bliżej i wpada w pułapkę. Pszczoły 

przyciągnięte przez miód wewnątrz lotosu, zostają uwięzione. W podobny sposób, gdy 

chcesz miłości Pana, powinieneś być przygotowany, aby całkowicie oddać się Panu. Nie 
powinieneś mieć przywiązania do ciała ani zwracać uwagi na honor czy szacunek. 

Powinieneś całkowicie odwiązać się od tych rzeczy. Tylko wtedy możesz przybliżyć się 

do Pana. Twój umysł powinien w pełni być skoncentrowanym na Panu. Dopóki nie 

wzniesiemy się na wyższy poziom oddania, powinniśmy uczestniczyć w świętych 

działaniach jak badżany (nabożne śpiewy) lub dhjana (medytacja) oraz rozwijać premę 

(miłość). Gdy jesteś w stanie błogości i gdy twoja miłość do Boga przynosi owoce, 
wtedy Jego łaska będzie z tobą. 

SS 1978.15 

Zawsze dawanie, nigdy branie 

Cechą prawdziwej miłości jest dawanie, a nie branie. Jak wiele jest osób na 

świecie, które lubią dawać? Nawet ojciec waha się czy podzielić swoją własność, aby 

dać ją swoim dzieciom. Tylko Bóg jest nieskończonym dawcą. Dlatego miłość jest 
boską cechą. Mimo że wrodzona miłość jest obecna w każdej komórce człowieka, nie 

przejawia się z powodu zanieczyszczenia serca. Człowiek bez miłości w sercu jest 

niczym trup. 

SSS 29.29: 27 lipca 1996 

Myślenie tylko o własnej przyszłości jest egoistyczne. Skupianie się tylko na 

własnej błogości, jest także samolubne. Tylko człowiek, który odrzuca zainteresowanie 

sobą i uważa szczęście innych za swoje własne i poświęca się dla ich dobra, jest 
prawdziwie bezinteresowną osobą. Pan będzie kochał tych, którzy miłują innych. Gdy 

chcesz zyskać miłość Boga musisz kochać innych. Nie możesz zyskać miłości innych 

gdy nie kochasz ich. Nie martwiąc się o przeszłość ani nie niepokojąc się o przyszłość, 

zabiegaj, aby najlepiej wykorzystać teraźniejszość przekazując miłość i służąc. 

SSS 18.22: 17 listopada 1985 

Pytania do analizy: Cechy osoby, która kocha Boga 

Pytania dla grupy: 

1. Jakie są cechy osoby, która kocha Boga według opisu w Bhagawad Gicie? 

2. Wybierz jedną z tych cech i opisz ją szczegółowo. Wyjaśnij, co to znaczy, kiedy 

mówi się, że taka cecha sprawi, że będziemy drodzy dla Boga 

Pytania do osobistej introspekcji: 

Pomyśl o trudnej sytuacji w Twoim własnym życiu. Wyobraź sobie, jak boska miłość 

może przynieść korzyść lub rozwiązanie tego problemu. 

 

 



66 
 

Rozdział VIII – Miłość – droga do samorealizacji 

Wprowadzenie 

 Urzeczywistnienie następuje wtedy, gdy człowiek widzi, rozpoznaje i doświadcza 

wszystkiego jako Boga. Swami uczy nas na przykładzie gopik (pasterek) z Brindawanu, 
które doświadczały obecności  Kriszny w każdym pyłku kurzu i w każdym źdźble trawy. 

Były przepełnione najwyższą miłością do Kriszny i zaprzeczały istnieniu czegokolwiek 

innego niż Kriszna. Miłość Kriszny sprawiła, że cały świat stał się dla nich Kriszną. 

Swami mówi, że w tym doświadczaniu jedności wszystkiego stracimy nawet naszą 

własną tożsamość. Mówi nam, że musimy praktykować i kontemplować taką 

nieustannie szerzącą się miłość oraz stać się jednym z Bogiem, który jest czystą 
miłością. 

Oto najważniejsze pojęcia zawarte w niniejszym rozdziale: 

 Miłość Boga 

 Miłość bez rozróżniania 

 Poznaj samego siebie 

 Doświadczajcie jedności 

 Stańcie się czystą miłością 

Miłość Boga 

Wykorzystujcie każdą sekundę, aby oczyścić swoje serce i wypełnić je miłością. 

Wtedy uświadomicie sobie, że Bóg jest wasz, a wy jesteście miłością. Sposobem na 

urzeczywistnienie boskości jest prawdziwe oddanie. Oddanie oznacza miłość do Boga 

bez żadnego  pragnienia nagrody. Takie oddanie można rozwinąć tylko przez prawe 

postępowanie. Oddanie nie może istnieć bez prawości. Czystość umysłu jest niezbędna 
do tego, by cieszyć się boską błogością, podobnie jak czystość ciała jest niezbędna dla 

zdrowia ciała. 

SSS 16.32: December 31, 1983 

 Cieszenie się miłością Boga (który jest bezinteresowny) w sposób egoistyczny  

i ograniczanie tej miłości do siebie nie jest właściwe. Jednak dopóki nie osiągniemy 

pewnego poziomu, powinniśmy się starać i doświadczać Pana w sposób ograniczony. 
Nie można doświadczać tej miłości w pełni, gdy nasz punkt widzenia jest ograniczony  

i gdy nasze życie nie jest dostatecznie otwarte. Oto mały przykład. Weźmy małe 

kadzidełko. W tym małym kadzidełku widzimy ogień. Jeśli palicie papierosa, także  

w tym papierosie znajdziecie ogień. Jeśli na wzniesieniu jest pożar lasu, również tam 

widzimy wielki ogień. Ogień, który widzimy w kadzidełku, w papierosie i w pożarze lasu 

jest ten sam. Jeśli tkwiąc w przekonaniu, że wszystkie te przypadki przedstawiają ten 

sam ogień, przyniesiecie kilka klocków drewna i położycie je na papierosa lub 
kadzidełko, ogień zgaśnie, drewno się nie zajmie. Z drugiej strony, jeśli weźmiemy 

nawet delikatne zielone liście i wrzucimy je w szalejący pożar lasu, te zajmą się  

i spłoną. Podobnie, jeśli ogień waszej miłości nie jest wystarczająco mocny, nie 

będziecie w stanie znieść wielkiego ognia miłości  Boga. Jeśli zaczniecie opowiadać  

o wszechprzenikającej i wszechobejmującej premie (miłości)  Pana, istnieje zagrożenie, 

że wasz słabiutki ogień miłości zgaśnie. Zanim doświadczycie takiej równowagi i takiej 
miłości w każdym, najpierw powinniście rozwinąć miłość w sobie i wznieść ją na 

dostatecznie wysoki poziom. 
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SS 1976.14 

 Bhakti (oddanie) może płynąć dwiema drogami – saguna bhakti (posiadające 

formę i atrybuty) oraz nirguna bhakti (pozbawione formy i przekraczające atrybuty). 

Gdy uważacie, że Bóg jest o wiele dalej, wyżej i znacząco was przewyższa oraz gdy 
błagacie o litość, prosicie o łaskę i modlicie się o błogosławieństwo, jest to saguna. 

Oddajecie Mu cześć jako Bogu i Panu, jako Opiekunowi i Zbawcy. Wykonujecie 

ceremonie wysławiania, przebłagania i czołobitności, akty oddania i służenia. Lecz gdy 

dostrzegacie Go we wszystkich istotach jako źródło każdej komórki lub atomu, żywych  

i świadomych oraz doświadczacie jedności z wszelkim stworzeniem – albowiem 

stworzenie jest Jego ciałem, również wy – wówczas jest to nirguna. Nirguna to 
kontemplacja cukru. Saguna to uwielbienie dla lalki z cukru, która wam się spodobała  

i zyskała waszą miłość i lojalność. Niech każdy wasz czyn świadczy o was, gdy 

opuszczacie ten świat. Niech ani jeden wasz czyn nie będzie przeszkodą ani 

obciążeniem. Zatapiajcie się w każdej chwili w miłości, czyli w Bogu. Jaki jest pożytek 

ze spędzania godzin na dhjanie (medytacji), skoro gdy tylko wstaniecie i pójdziecie 

między ludzi, szerzycie gniew i wywołujecie niezadowolenie swoimi słowami i czynami? 
Bhagawadgita prosi, abyście byli Satatam joginah – zawsze opanowani, zawsze 

powściągliwi, zawsze zjednoczeni z Bogiem. Dlatego bądźcie uważni, bądźcie 

niewzruszeni, bądźcie szczerzy. Człowiek opanowany zdobywa mądrość. Przez brak 

należytej staranności, iskra może rozwinąć się w wielki pożar. Dzięki zachowaniu 

bacznej uwagi nawet pożar można stłumić do jednego płomienia. 

SSS 12.21: November 23, 1973 

 Bóg jest sat-czit-anandą. Razem z sat (wiecznym uczuciem) powinniście szukać 
czit (mądrości duchowej). Wtedy zdobędziecie anandę (błogość). Anandę możecie 

uzyskać tylko z anandy, a nie ze stanu przygnębienia. Powinniście oddawać cześć Panu 

z miłością, ponieważ miłość jest Bogiem, a Bóg jest miłością. Dzisiaj ludzie udają, że 

kochają, natomiast ich  uczucia nie są pełne miłości. Jad bhawam tad bhawati – jakie 

są wasze uczucia, taki będzie rezultat. Obecnie odkrywamy, że uczucia różnią się od ich 

wyrażenia. Musicie poddać się Panu. Od świtu do zmierzchu człowiek jest 
zaangażowany wyłącznie w poszukiwanie środków na napełnienie brzucha. W ten 

sposób ludzie marnują swoje życie, nie podejmując wysiłku, aby dostąpić wizji Boga. 

Długo stoją w kolejce, aby kupić bilet na film lub na podróż autobusem, lecz nie chcą 

stać w kolejce po darszan Boga, który może obdarzyć ich tak wielką błogością, jakiej 

nie da nic innego.  

SSS 31.14: April 20, 1998 

Miłość bez rozróżniania 

 Kochajcie wszystkich. Przekazujcie swoją miłość nawet tym, którzy nie posiadają 

miłości. Miłość jest jak kompas marynarza. Niezależnie od tego, gdzie możecie go 

trzymać, wskazuje drogę do Boga. Okazujcie miłość w każdym działaniu, w codziennym 

życiu. Z tej miłości wypłynie boskość. Jest to najprostsza droga do urzeczywistnienia 

Boga. Ale dlaczego ludzie na nią nie wkraczają? Dzieje się tak dlatego, że są owładnięci 

błędnym przekonaniem odnośnie sposobów doświadczania Boga. Uważają Boga za jakiś 
odległy byt osiągalny jedynie dzięki żmudnym praktykom duchowym. Bóg jest 

wszędzie. Nie ma potrzeby szukać Boga. Wszystko, co widzicie, jest przejawem 

boskości. Wszyscy ludzie, których widzicie są formami boskości. Skorygujcie swoje 

wypaczone widzenie, a doświadczycie Boga we wszystkim. 
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SSS 29.28: July 5, 1996 

Poznaj siebie 

Ważniejsza od wszelkiej wiedzy, jaką można zdobyć na świecie, jest atma-

dżniana (wiedza o jaźni). Nic nie może równać się z błogością, która wypływa  
z samorealizacji. Można ją osiągnąć tylko wtedy, gdy zniweczy się poczucie ego  

i pobożnie podda się Bogu. Modlitwy muszą płynąć nie z ust, lecz z serca. Modlitwy 

płynące z ust są jak rozmowa z dowolnie wybranym numerem telefonu. Nigdy nie dotrą 

do osoby, do jakiej chcecie. Modlitwy płynące z serca są jak rozmowa telefoniczna  

z określoną osobą. Trafiają prosto do Boga. 

SSS 16.32: December 31, 1983 

 Często zwracam się do was jako „Ucieleśnienia miłości”, gdyż miłość jest waszą 

prawdziwą postacią, która jest czysta, nieskażona, wieczna, pradawna, bezforemna  

i niedwoista. Kochacie swoją matkę, ponieważ macie wiarę w to, że ona jest waszą 

matką. Zatem wiara jest podstawą miłości. Gdzie jest wiara, tam jest miłość. Gdzie jest 

miłość, tam jest pokój. Gdzie jest pokój, tam jest prawda. Gdzie jest prawda, tam jest 

błogość. Gdzie jest błogość, tam jest Bóg.  

SSS 33.10: July 16, 2000 

 Mówcie z miłością. Postępujcie z miłością. Myślcie z miłością i wypełniajcie każdy 

czyn z sercem pełnym miłości. Nie ma potrzeby liczyć koralików ani siedzieć  

w medytacji, jeśli wasz umysł jest pochłonięty doczesnymi sprawami. Dżapa (recytacja 

imion Boga), jaką musicie wykonywać, ma nieustannie przypominać wam o obecnej  

w was boskości. To najważniejsze przesłanie Wed. Zrozumcie, że droga boskiej miłości 

jest najłatwiejszą, najsłodszą i najpewniejszą drogą do Boga. 

SSS 29.28: July 5, 1996 

Doświadczajcie jedności 

 Adi Śankara propagował adwajta dżnianę (mądrość niedwoistości), a wszystko za 

pomocą słynnych wersetów „Bhadża Gowindam”. Powiedział, że zwykła wiedza nie 

przyjdzie nam na ratunek w momencie śmierci. Trzeba modlić się i oddawać cześć 

Bogu, aby uwolnić się z niewoli narodzin i śmierci. Prema tattwa (zasada miłości) jest 
niezbędna do wyzwolenia każdego człowieka. Adwajta (niedwoistość) służy do 

dostrzegania jedności w różnorodności. 

SSS 31.14: April 20, 1998 

Religii jest wiele, ale cel jest jeden. 

Klejnotów jest wiele, ale złoto jedno. 

Gwiazd jest wiele, ale niebo jest jedno. 

Krów jest wiele, ale mleko jest jedno. 
Istot jest wiele, ale oddech jest jeden. 

Narodów jest wiele, ale ziemia jest jedna. 

Kwiatów jest wiele, ale oddawanie czci Bogu jest jedno. 

SSS 33.10: July 16, 2000 
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 Ta sama zasada miłości jest obecna we wszystkich. Wszyscy ludzie są w swej 

istocie jednym. Różnica leży jedynie w uczuciach. Dlatego ludzie muszą zmienić swoje 

uczucia i spróbować poznać prawdę, że ta sama boskość mieszka we wszystkich. 

Dopiero wtedy w człowieku nastąpi przemiana. 

SSS 33.19: November 20, 2000 

 Wielbiciel jest zawsze świadomy, że wszechświat jest przejawem boskości  

i  przenika go boskość. Podstawą jego życia jest rozpoznanie obecności Boga we 

wszystkim. Ten stan umysłu nazywa się prema adwajtam (jedność w miłości). Dzięki 

tej miłości wielbiciel doświadcza jedności z Bogiem. Ciesząc się błogością tego 

doświadczenia, wielbiciel nawet nie pragnie mokszy (wyzwolenia od narodzin i śmierci). 
Niesłabnąca miłość do Pana jest dla niego wszystkim. Takie oddanie jest znane jako 

ananja bhakti (całkowite i wyłączne oddanie dla Jedynego). 

SSS 19.1: January 19, 1986 

 Miłość to słowo, które oznacza dążenie do uświadomienia sobie fałszu wielości  

i prawdziwości Jednego. Miłość jednoczy. Nienawiść dzieli. Miłość przenosi własne 

poczucie „ja” inną osobę, a wówczas obie myślą, mówią i działają jak jedna. Gdy miłość 
obejmuje coraz więcej osób, wtedy coraz więcej osób stanowi jedność. Jeśli kochacie 

mnie, kochacie wszystkich, albowiem zaczynacie odczuwać, wiedzieć i doświadczać, że 

ja jestem we wszystkich. Dzięki dhjanie (medytacji) możecie uświadomić sobie, że 

jestem mieszkańcem wszystkich serc, inspiracją, motywem, przewodnikiem i celem. 

Pragnijcie takiej wizji, takiej świadomości i uczyńcie ją swoim bezcennym skarbem. 

Wtedy otrzymacie to, o co mnie często prosicie – sakszatkarę (bezpośredni obraz 

rzeczywistości). Aby wasza miłość mogła zatopić się we mnie, musi być tak czysta  
i wolna od śladów ego, jak moja. 

 Oczywiście jest to trudna sadhana (dyscyplina duchowa). Obecnie znajdujecie się 

pod zbyt silnym wpływem umysłu. Trzeba zanegować i zaprzeczyć licznym 

oczekiwaniom oraz wyrzec się ich, zagłębić się w sobie, płynąć w górę, pod prąd 

pokoleniowych przywiązań do doczesnych przedmiotów, łącznie z ciałem, które się 

nosi. Gopiki (pasterki) były tak przepełnione najwyższą miłością, że widziały  
i doświadczały zasady Kriszny w każdym pyłku kurzu i źdźble trawy. Miłość do Kriszny 

sprawia, że cały świat staje się Kriszną. Zaprzeczanie wszystkiemu innemu to metoda 

wizualizacji Kriszny we wszystkim. Istnieje tylko jedno wszechobecne „ja”. Gdy się je 

powtórzy, wtedy mamy dwa „ja”. Wielość stworzenia to tylko On, On i On powtarzane 

tak często. Pyłek i liść, kropla i kropka – wszystko to On, On i tylko On. A wy nie 

jesteście wyjątkiem. Wy także jesteście Nim. Zrozumienie tej prawdy, tej tożsamości, 

tej jedności – oto sakszatkara.  

SSS 11.15: February 24, 1971 

Stańcie się czystą miłością 

 Miłość jest owocem, który rośnie na drzewie boskiego imienia. Zasada miłości 

głosi jedność imienia i formy. Brahman (najwyższa jaźń) jest formą miłości. Brahman 

jest przepełniony miłością. Miłość łączy się z miłością – taka jest zasada. Gdy ktoś jest 

mocno ugruntowany w miłości, zyskuje sobie prawo do zjednoczenia się z Bogiem, aby 
stać się z Nim jednym. 

SSS 24.25: October 18, 1991 
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Uwielbiajcie miłość. Żyjcie w miłości. Nie ma większej nauki niż ta. Podążajcie 

ścieżką miłości. Raczcie się pokarmem miłości. Nie wystarczy, jeśli tylko żywicie się 

miłością, powinniście również przyswoić ją sobie i przetrawić. Tylko wtedy esencja 

miłości dotrze do każdej komórki waszego ciała, dając wam ogromną siłę i mądrość. 
Współczesna edukacja prowadzi do niepokoju. Prawdziwe nauczanie polega na 

przyjęciu i przetrawieniu zasady miłości. Jesteście ucieleśnieniami miłości. Jesteście 

przepełnieni miłością. Być może nie wiecie o tym, ale ja widzę w was miłość - od stóp 

do głów. 

SSS 36.15: October 17, 2003 

 Dzisiaj waszym najważniejszym obowiązkiem jest ukoronować tjagę 
(poświęcenie). Miłość zapewni pomyślność tylko wtedy, gdy zapanuje poświęcenie. 

Wówczas uwidoczni się wasz cały ukryty potencjał. Odniesiecie sukces we wszystkich 

swoich prawych przedsięwzięciach. Smutek i rozczarowanie zniknie, gdy obowiązującą 

zasadą stanie się miłość. Dlatego Wedy głosiły, że jedynie poświęcenie jest kluczem do 

wiecznej błogości. „Bóg jest miłością. Jak możecie mieć nadzieję na urzeczywistnienie 

Boga bez miłości?”.  

SSS 29.52: November 23, 1996 

 Pippalada (wielki mędrzec) powiedział uczniom: „Najważniejszym elementem 

jest prana (zasada życia). Musicie zatopić się w umyśle. Połączcie umysł z atmą. 

Niezależnie od tego, co robicie, czyńcie to w duchu poświęcenia dla atmy. Możecie 

wykonywać swoje poszczególne zajęcia. Gdy będziecie je wypełniać w duchu 

poświęcenia, praca zamieni się w oddawanie czci. Gdy życie prowadzi się w taki 

sposób, nie następuje odrodzenie”. Poświęcenie dla Pana nie powinno wyrażać się 
jedynie w słowach, lecz musi wypływać z serca. Gdy ofiarę składa się w słowach, 

odpowiedź także zawiera się w słowach. Jeśli ktoś mnie pyta: „Swami, dlaczego nie 

przyjdziesz do naszego domu?”, mówię mu: „Przyjdę do waszego domu”. Na 

zaproszenie przekazane jedynie słowami, także odpowiedź wyraża się w samych 

słowach. Jeśli zaproszenie jest z całego serca, przyjdę z całego swojego serca. Jakie 

uczucie, taki rezultat. Wasze myśli są zharmonizowane z waszymi pragnieniami. 
Stosownie do waszych myśli powstają rezultaty. Dlatego, cokolwiek robicie, róbcie to  

z całego serca. U człowieka niezliczona ilość nerwów przenika serce i całe ciało. Zatem, 

gdy serce pełne jest dobrych myśli, przepełniają one całe ciało. Wszystko wypływa  

z serca. Nie mówimy tutaj o sercu fizycznym. Jest to serce duchowe. Jeśli wasze serce 

wypełniają myśli pełne miłości, zdobędziecie wolność od ponownych narodzin. 

SSS 24.13: May 27, 1991 

 Prema (miłość) to słowo składające się z dwóch liter w języku telugu. 
Tymczasem w tym krótkim i małym słowie zawarty jest akszaja dżagat (cały 

wszechświat). Niestety, dzisiaj świadomość mocy tej miłości jest bardzo mała. Pełni 

pospolitych przywiązań, ludzie lekceważą moc tej nieskończonej, świętej  

i wszechogarniającej boskiej miłości. Miłość wiąże się z nieśmiertelnością. Na świecie 

nie ma nic, co można porównać z miłością. 

SSS 24.23: September 2, 1991 
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Pytania do analizy: Miłość – droga do samorealizacji 

Pytania dla grupy: 

1. Jak wasza miłość do Boga pomaga wam w dążeniu do samorealizacji? 

2. Jak można kochać bez rozróżniania? 
3. Jak miłość pomaga wam doświadczać jedności w różnorodności? 

 

Pytania do osobistej introspekcji: 

 

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś jedności w różnorodności? Czy miłość odegrała rolę w 

tym doświadczeniu? Jeśli tak, proszę opisz to doświadczenie. 
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Rozdział IX - Przykłady miłości do Boga 

 

Wstęp 

 
Swami mówi, że jest ucieleśnieniem miłości i że jego narzędziem jest miłość. 

Niniejszy rozdział prezentuje epizody ukazujące miłość w działaniu, zaczerpnięte  

z życia Ramy, Kriszny, Buddy, Jezusa i Awatarów Sai. Rozdział zawiera również 

anegdoty z żywotów świętych i wielbicieli, takich jak gopiki z Brindawanu, Mira i inni, 

którzy uosabiają najwyższą miłość do Pana. Swami mówi, że znaczenie tych 

wzorcowych postaci polega na inspirowaniu nas do kontemplacji i pogłębiania naszej 
praktyki miłości, co ostatecznie doprowadzi nas do urzeczywistnienia najwyższego celu 

naszego życia. 

 

Kluczowe zagadnienia omawiane w tym rozdziale: 

 

- Miłość do matki 
- Miłość do Boga Miry, Wibhiszany i Rukmini; historia Dżajadewy i Bhaktidewy 

- Najwyższe oddanie gopik – Radhiki i Niradży 

- Historia Dhruwy 

- Przykład świętego Kulashekhara Alwara 

- Pan Budda 

- Jezus Chrystus 

- Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 
 

Miłość do matki 

 

Waszym obowiązkiem jest uczynić waszą matkę szczęśliwą. Dopiero wtedy na 

świecie zapanują pokój i szczęście. Bezwartościowe jest wielbienie Boga przy 

jednoczesnym braku szacunku do własnych rodziców. Przede wszystkim oddawajcie 
cześć swojej matce, ponieważ to dzięki niej narodziliście się. Tylko wtedy, gdy serce 

matki stanie się pełne słodyczy, cały świat będzie słodki. Boskość Ramy rozkwitła pod 

czułą opieką matki Kauszalji. Ponieważ Rama narodził się z łona Kauszalji, nabył jej 

cnót. To dlatego czci się go jako Boga. Król Śiwadżi mógł tak bardzo poświęcić się 

swemu krajowi, ponieważ narodził się z nieskazitelnej kobiety imieniem Dzidżabai. To 

szlachetność matki powoduje, że dzieci cieszą się w życiu pomyślnością. Nie istnieje 

nic, co by przewyższało miłość. Tylko miłość jest siłą sprawczą całego waszego 
powodzenia w życiu. Człowiek pozbawiony miłości jest martwy. Dlatego powinniście 

wielbić i czcić matkę, która jest ucieleśnieniem miłości. 

 

SSS 34.10: 1.06.2001 

 

Boska miłość jest niczym nieskończony i bezkresny ocean. Po prostu dlatego, że 
jest ona nieskończona i bezkresna, nie możesz zabrać jej całej ze sobą. To, ile możesz 

jej unieść, zależy od wielkości naczynia, jakie posiadasz. Tak więc pierwszą rzeczą, 

jaką należy zrobić, to powiększyć rozmiar twojego naczynia, a tego można dokonać 

przez duchową praktykę -  sadhanę. Pierwszym stopniem tej sadhany jest 

poszanowanie matki. Bhakti (oddanie) lub miłość do matki powinny polegać na tym, że 

zdajecie sobie sprawę, z jak wielką miłością i czułością was wychowywała. Musicie 
odwzajemnić się matce wdzięcznością wyrażającą się w miłości i bhakti. Również matka 

okaże swe bhakti w postaci watsalji (uczucia matki do potomka) w odpowiedzi na 

miłość dziecka. Będzie je kąpać, ubierać, przymilać się do niego i układać je do snu. 

Jednocześnie będzie wykonywała wszystkie swoje domowe obowiązki. W ten sposób 
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rozwija się przywiązanie i głębokie uczucie między matką a dzieckiem. Jeśli będzie się 

rozwijać prawidłowo, przekształci się w bhakti skierowane ku Bogu. 

SS 1976.14 

 
Ta Śiwamata (Matka Śiwa), ta Sai Mata (Matka Sai, matka wszystkich), kocha swe 

dzieci miłością tysięcy matek. To dlatego okazuję tak wiele czułości (lalana) i tak 

bardzo was chronię (palana). 

 

Wielbiciele 

 
Mira 

 

Potęgi miłości nie da się porównać z niczym. Ona jest poza zasięgiem ludzkiego 

pojmowania. Miłość można zrozumieć tylko przez miłość. Rana, małżonek Miry, 

wybudował mandir (świątynię) dla Kriszny. Mira była oddaną wielbicielka Pana i cały 

swój czas spędzała w mandirze na ekstatycznym śpiewaniu jego chwały. Ranę zaczęło 
to złościć. Nakazał jej opuścić świątynię. Słowa męża wstrząsnęły Mirą. Pomyślała: 

„Skoro Kriszna przenika wszystko i nie jest ograniczony jedynie do tej świątyni, jak 

może Rana zabrać mnie od niego?”. Opuściła swój dom i rodzinę i udała się do 

Mathury. Gdzie leży Mathura? To nie jest jakiś punkt geograficzny. Mathura to serce 

przepełnione słodyczą miłości. Mira śpiewała: Czalo re man Ganga Jamuna tir – och 

umyśle, podążaj do zbiegu rzek Gangi i Jamuny. Tutaj Ganga i Jamuna symbolizują idę 

i pingalę (kanały nerwowe, lewy i prawy, które przenoszą duchowe prądy). Punkt 
pomiędzy brwiami, w którym łączą się ida i pingala, stanowi Mathurę. Takie jest 

sekretne znaczenie tej pieśni. Mira wyruszyła do Mathury nieustannie śpiewając imię 

Kriszny. Ze śpiewem na ustach pokonywała rzeki, góry, doliny i lasy. Kiedy w końcu 

dotarła do Brindawanu, zastała drzwi do świątyni Kriszny zamknięte. Pomimo jej 

gorących i nieustających modlitw drzwi nie otworzyły się. Powiedziała wtedy: „Och 

Kriszno, moje serce jest twoją świątynią. Umieściłam cię na ołtarzu mego serca”. 
Uderzyła głową w drzwi świątyni wzywając Krisznę. Doznała wizji Kriszny i połączyła się 

z nim. Król Rana pożałował, że wygnał Mirę z mandiru. Modlił się do Kriszny błagając o 

przebaczenie. 

 

Obecnie ludzie nie badają wewnętrznego znaczenia słów, jakich używają. Dają 

się porwać doczesnym znaczeniom i przyziemnym interpretacjom. Powinniście brać pod 

uwagę te uczucia płynące z waszych serc, które są prawdziwe i wieczne. To dzięki temu 
Mira doświadczyła jedności z Kriszną. Jeśli ktoś chce podążać ścieżką oddania, 

powinien mocno trzymać się pierwiastka miłości. Zwykli śmiertelnicy nie posiadają tak 

silnej determinacji, ale prawdziwy wielbiciel nigdy nie zboczy ze ścieżki miłości, w 

żadnych okolicznościach. Poza ścieżką miłości żadna inna droga nie doprowadzi was do 

Boga. Rozwijajcie miłość mocniej i mocniej. Gdziekolwiek się znajdziecie, miłość będzie 

waszym jedynym schronieniem. 
 

SSS 38.9: 13.04.2005 

 

Wibhiszana 

 

Przykład Wibhiszany ukazuje, w jaki sposób miłość do Boga przejawia się  
w wielbicielu. Wibhiszana był młodszym bratem Rawany. Z powodu swej miłości do 

Ramy, Wibhiszana doznał wielu upokorzeń ze strony Rawany. Podczas pierwszych 

dwóch dni bitwy przeciwko rakszasom, jaka rozegrała się na Lance, Rama i Lakszmana 

zabili wielu wybitnych wojowników przeciwnika. Trzeciego dnia stanął przed nimi 

potężny, budzący grozę wojownik. Wibhiszana powiedział wtedy do Ramy: „Jeśli 

pokonasz go, cała Lanka będzie twoja. On przewyższa swoimi umiejętnościami nawet 
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Rawanę”. Rama walczył z tym potężnym rakszasą cały dzień, lecz nie mógł go 

pokonać. W końcu Rama zaczął myśleć o przerwaniu walki. W tym momencie odezwał 

się stojący za plecami Ramy Wibhiszana: „Nie możesz teraz przerwać walki. Musisz bić 

się z całych sił i zniszczyć wroga. Nie powinieneś tracić tej szansy. Mówię to z miłości 
do ciebie”. Podjudzony przez Wibhiszanę Rama kontynuował bój i zniszczył 

przeciwnika. 

Straszliwy wojownik legł na polu bitwy. W chwili, gdy wieść o jego śmierci 

dotarła do Wibhiszny, on również osunął się na ziemię. Kiedy odzyskał siły dzięki 

śpiewaniu imienia Ramy, Wibhiszana wstał i zwierzył się Ramie: „Swami! To jest wynik 

mojej słabości. Nigdy nie powinienem ulec takiej niemocy. Skoro wypełnia mnie twoja 
miłość, jak mogłem utracić siły?”. Rama powiedział: „To wszystko prawda. Zatem 

dlaczego tak nagle zasłabłeś?”. Wibhiszana odparł: „Swami! To stało się z powodu 

przywiązania do ciała. To skutek ojcowskiego uczucia. Ten wielki wojownik był moim 

synem”.To był syn Wibhiszny. Zobaczcie, jak zachował się Wibhiszana. Aby zapewnić 

zwycięstwo Pana, Wibhiszana nie wahał się nawet utracić w bitwie własnego syna. 

Rama zapytał Wibhisznę: „Dlaczego to zrobiłeś? Czy nie zachowałeś się źle? 
Dlaczego od razu nie powiedziałeś mi, że to twój syn?”. Wibhiszana odpowiedział: 

„Kiedy stajesz na polu bitwy twarzą w twarz z wrogiem, nie powinieneś przejmować się 

jakimkolwiek pokrewieństwem z nim. W tej wojnie nie ma miejsca na rozpatrywanie 

związków rodzinnych. Kiedy ktoś podnosi rękę na ciebie, przestaje być krewnym. 

Niezależnie czy jest to matka, ojciec, syn czy ktokolwiek inny, jeśli specjalnie staje 

przeciwko Bogu jako Jego wróg, w takiej sytuacji kwestia pokrewieństwa nie istnieje. 

Całkowicie poddałem się tobie. Jestem twym sługą. Ponad wszystko muszę interesować 
się twoim zwycięstwem, a nie przemijającymi związkami z ludźmi. Dla mnie prawdziwa 

jest tylko twoja wola”. 

To niewyczerpana miłość Wibhiszany zapewniła Ramie zwycięstwo. Miłość do 

Boga powinna być więzią nie do rozerwania. Wszystkie inne doczesne przywiązania są 

nietrwałe. Więzy tamasowe (wynikające z lenistwa i bezczynności) są jak łańcuchy  

z żelaza. Więzy radżasowe (pełne pasji) są podobne do łańcuchów z miedzi. Więzy 
sattwiczne (czyste) są niczym łańcuchy ze złota. Jednak niezależnie, czy są to łańcuchy 

żelazne, miedziane czy złote, wszystkie są łańcuchami. Metale mogą różnić się 

właściwościami, tym niemniej łańcuchy zniewalają. Wibhiszana oświadczył: „Nie mam 

żadnego pożytku z tych więzów. Zadowala mnie czysta miłość Ramy”. Wibhiszana 

zachował się w ten sposób, aby ukazać światu najwyższą cnotę absolutnej, 

bezwarunkowej miłości do Boga. 

 
SSS 29.29: 27.07.1996 

Rukmini 

 

Kiedy Krisznę posadzono na wadze, wszystkie klejnoty Satjabhamy nie mogły 

zrównoważyć jego ciężaru. Wtedy zjawiła się Rukmini i oświadczyła, że samo 

recytowanie imienia Kriszny będzie ważyć tyle samo, co on. Po dołożeniu w ofierze 
liścia, kwiatu lub odrobiny wody szala przechyli się. To mówiąc położyła na szali liść 

tulasi (świętej bazylii). I oto szala opadła! Liść tulasi zawierał w sobie cały ciężar 

bezgranicznej miłości  Rukmini do Kriszny. Wszystkie klejnoty Satjabhamy były 

bezużyteczne. Za to recytacja imienia Kriszny i ofiarowanie przez Rukmini liścia bazylii 

z sercem wypełnionym miłością, nie tylko zrównoważyło wagę Kriszny, ale przeważyło 

szalę. Taka jest potęga boskiego imienia i ofiary złożonej z miłością do Pana. 
 

SSS 29: 23.11.1996 
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Dżnianadewa i Bhaktidewa 

 

Dwaj bracia, Dżnianadewa i Bhaktidewa wyruszyli w podróż. W drodze poczuli 

pragnienie. Bhaktidewa odezwał się do Dżnianadewy: „Chce mi się pić, ale nigdzie nie 
widzę wody”. Dżnianadewa odparł: „Rozejrzyjmy się, czy nie ma tu gdzieś studni”.  

W pewnej odległości napotkali starą studnię. Głęboko na jej dnie była woda. 

Dżnianadewa stwierdził: Dżnianat ewa tu kajwaljam, co znaczy: Szczęście 

można osiągnąć jedynie dzięki mądrości. Natychmiast przyjął postać ptaka, sfrunął na 

dno studni, ugasił swe pragnienie i powrócił. Dżnianadewa posiadał zdolność 

przyjmowania dowolnej postaci, ponieważ zgłębił najwyższą wiedzę o jaźni. 
Bhaktidewa nie potrafił opuścić się na dno studni. Usiadł przy studni i zaczął  

z wielką miłością modlić się do Boga. Po pewnym czasie woda w studni podniosła się do 

poziomu jego stóp. Czując wilgoć na stopach, otworzył oczy i zobaczył, że woda 

przelała się ze studni.   

Dżniana (wiedza) wymaga przemiany czyjejś formy. Bhakti (oddanie) nie 

potrzebuje takiej przemiany. Wystarczy intensywne, pełne miłości oddanie. Wtedy 
wszystko, czego wielbiciel potrzebuje, w te pędy przybędzie do niego. Nie ma nic 

wyższego nad oddanie. 

 

SSS 29.37: 21.08.1996 

 

Najwyższe oddanie gopik – Radhika i Niradża 

 
Spośród gopik, największymi wielbicielkami Kriszny były Radhika i Niradża. 

Zanim Uddhawa odjechał, usłyszał jak one wciąż zwracają się czule do Kriszny i błagają  

o ujrzenie go, aby ukoić swe zbolałe serca. Uddhawa zapytał Radhikę, która leżała bez 

zmysłów na piasku, czy chce coś przekazać Krisznie. Odzyskawszy przytomność 

Radhika myślała wyłącznie o Krisznie. Załkała: 

 
Gdybyś był drzewem wznoszącym się w górę, ja oplotłabym ciebie jak pnącze. 

Gdybyś był kwitnącym kwiatem, unosiłabym się nad tobą niczym pszczoła. 

Gdybyś był górą Meru, spływałabym z ciebie wodospadem jak strumień. 

Gdybyś był niezmierzonym niebem, trwałabym w tobie jak gwiazda. 

Gdybyś był bezdenna głębiną, rozpłynęłabym się w tobie jak rzeka. 

Gdzie jesteś, Kriszno? 

Dokąd odszedłeś, Kriszno? Czy nie masz litości? Kriszno, Kriszno! 
 

Widząc Radhikę w tak żałosnym stanie, Uddhawa poczuł, że mięknie mu serce. 

Zrozumiał, że Kriszna wysłał go z misją do gopik, aby nauczył się prawdziwego bhakti 

(oddania). Dotarło do niego, że Kriszna zainscenizował to przedstawienie, aby pokazać 

mu, że nawet ci, którzy biegle opanowali śastry (święte pisma), muszą nauczyć się 

wewnętrznej prawdy o oddaniu. I że najlepszym wzorem jest całkowicie skupione, 
niezmącone oddanie gopik Panu Krisznie. Miłość do Boga jest drogą i celem. Na tym 

polegał sekret, który odsłoniły gopiki. Widziały miłość we wszystkim – w muzyce fletu 

Kriszny, który napełnił świat miłością i zalał nią wyschniętą ziemię. 

Bóg przebywa w każdym. Jednak jest tylko jeden sposób, żeby to zrozumieć. 

Należy rozwijać intensywną miłość do Boga. Dniem narodzin Kriszny jest tylko ten 

dzień, kiedy staracie się rozwinąć taką miłość do Boga. Kriszna nie rodzi się w każde 
święto Gokulasztami (Urodziny Kriszny). Kriszna rodzi się w nas, kiedy próbujemy 

rozwijać boską miłość jako środek do przezwyciężenia zniewalających nas pęt. Życie 

zgodne z naukami Kriszny jest właściwym sposobem świętowania jego Urodzin. 

 

SSS 16.23: 31.08.1983 
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Pewnego dnia teściowa Niradży dostała gorączki. Poproszono Niradżę, żeby 

zapaliła lampę i przyniosła ją. Powiedziano jej również, żeby nie wchodziła do domu 

Nandy [przybranego ojca Kriszny] i nie próbowała nawet spojrzeć na Krisznę. Niradża 

poczuła się bardzo szczęśliwa, że będzie miała okazję zbliżyć się do domu Nandy  
i przynajmniej spojrzeć na święte domostwo, w którym mieszkał Kriszna. Jednak kiedy 

Niradża tam dotarła, cała jej uwaga i wszystkie jej myśli zatopione były w Krisznie; 

miała nadzieję, że Kriszna w tym samym czasie wyjdzie z domu. 

Była całkowicie zatopiona w myślach o Krisznie; nie zdawała sobie sprawy, że 

knot lampy już płonie i że ogień obejmuje jej dłoń. Z domu wyszła Jaśoda i zobaczyła 

Niradżę. Stwierdziła, że Niradża jest najwyraźniej nową osobą we wiosce. Zaskoczył ją 
widok dłoni palącej się w płomieniu lampy i to, że dziewczyna nie była tego świadoma. 

Słysząc Jaśodę, Niradża ocknęła się i zaczęła błagać, aby nic nie mówiła o tym 

incydencie jej teściom, ponieważ gdyby się dowiedzieli, mogliby wyrządzić jej krzywdę. 

Wytłumaczyła Jaśodzie, że zatopiła się w wizji Kriszny, ujrzawszy go  w płomieniu 

lampy. 

Kiedy to mówiła, przybiegły inne gopiki i otoczyły ją. Potem jednak nie potrafiły 
zachować wydarzenia w sekrecie, lecz szybko rozniosły wieść o tym incydencie po całej 

wiosce. Kiedy gopiki śpiewały o wypadku, Niradża bardzo niepokoiła się o 

konsekwencje, jakie ją spotkają i obawiała się, co powie jej teściowa. Jednak czuła się 

tak szczęśliwa, że wszystkie negatywne konsekwencje nie były nawet w połowie tak 

ważne, jak darszan Kriszny, którego doświadczyła. Była gotowa ponieść skutki tego 

zdarzenia. Taka miłość to najlepszy sposób na zbliżenie się do Pana. W tym przypadku 

gopiki cały czas rozmyślały o postaci Kriszny. 
 

SS 1976.14 

 

Święci 

 

Dhruva 
 

Musicie rozwijać miłość do Boga stosując dżapę (recytację), dhjanę (medytację)  

i sewę (bezinteresowną służbę). Niech przykładem będzie Dhruwa. Modlił się  

i podejmował surowe wyrzeczenia, aby skłonić Boga, by obdarzył go władzą nad 

królestwem. Jednak kiedy Bóg objawił się przed nim jako Wisznu, Dhruwa powiedział: 

„Panie! Nie pragnę królestwa. Chcę ciebie i tylko ciebie”. Podobnie, na początu człowiek 

modli się o doczesne korzyści i materialne zyski, ale gdy jego myśli nabierają czystości, 
zaczyna pragnąć tylko jednego daru od Pana – Jego samego. 

SSS 15.37: 25.12.1981 

 

Kulaszekhara Alwar 

 

Kiedy pojawia się taka miłość, wielbiciel wypełnia się niewypowiedzianą ekstazą. 
To właśnie będąc w takiej ekstazie Kulaszekhara Alwar, król i święty, zawołał: „Och 

Panie! Ludzie mówią o mokszy (wyzwoleniu) jako środku do odkupienia życia  

i uwolnienia się od narodzin i śmierci. Nie proszę o takie odkupienie. Zadowoli mnie 

kochanie ciebie i służenie tobie w niezliczonych żywotach. Pozwól mi kochać ciebie  

i służyć ci – to jedyne błogosławieństwo o jakie cię proszę, nie chcę mokszy. 

 
SSS 19.1: 19.01.1986 
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Awatarzy 

 

Pan Budda 

 
Kiedyś Budda napotkał kobietę, która zazdrościła mu jego wielkiej popularności. 

Kiedy Budda zbliżył się do niej, wyraziła zamiar zaatakowania go i zabicia przy użyciu 

noża. Jednak Budda z uśmiechem powiedział: „Ciebie również kocham, demonico”. 

Zaskoczyło to demonicę, gdyż myślała, że nikt jej nie pokocha. Jej serce momentalnie 

doznało przemiany. Zamieniła się w gołębicę i w poddaniu spoczęła u jego stóp. Gniew 

rodzi gniew, a zazdrość wywołuje zazdrość. Jedynym środkiem na pokonanie ich jest 
poczucie jedności i miłość. 

 

SSS 27.1: 1.01.1994 

 

Jezus Chrystus 

 
Każdy człowiek jest potencjalnym wysłannikiem Boga. Dziś jednak ludzie stali się 

posłannikami Pana Śmierci. Zdradzili swój prawdziwy ludzki status. Człowieczeństwo 

wymaga, aby każdy przejawiał obecną w nim boskość. Każdy powinien być 

prawdziwym posłańcem Boga i starać się szerzyć pokój i poczucie bezpieczeństwa na 

świecie. Dla człowieka nie ma innej drogi. Przesłanie Boga jest święte i całkowicie 

bezinteresowne. 

Kiedy Chrystus narodził się, przybyli trzej królowie, żeby zobaczyć niemowlę. 
Pierwszy z nich stwierdził, że to dziecko będzie kochało Boga. Drugi powiedział, że 

ukocha je Bóg. Trzeci oznajmił, że jest ono Bogiem. Kochający Boga jest boskim 

wysłannikiem. „Synem Bożym” jest ten, którego Bóg kocha. Kiedy ktoś doświadcza obu 

stanów, staje się jednym z Bogiem. „Ojciec i syn są jednym”. 

Tak więc, na początek musicie przygotować się na to, by być wysłannikami Boga. 

To znaczy, że powinniście żyć zgodnie z boskim przesłaniem. To przesłanie wzywa do 
służenia wszystkim. Jego istotnymi elementami są współczucie, moralność i prawość. 

Propagując boskie przesłanie należy szerzyć wiarę w Boga. Dewizą powinna być miłość. 

Brak miłości wyzwala nienawiść. Obecnie nie ma jedności pośród ludzi. Jak może 

pojawić się błogość, jeśli brakuje jedności? Jak można doświadczyć Boga bez błogości? 

 

SSS 28.38: 25.12.1995 

 
Jezus podjął trzy postanowienia: pierwsze – że napełni się boską miłością  

i będzie dzielił się nią z innymi. To był najważniejszy cel jego życia. Drugim 

postanowieniem było nie ulegać pochwałom ani krytyce towarzyszącym jego misji. 

Trzecie zadanie polegało na rozbudzaniu w innych przekonania, że boskość obecna 

wewnątrz człowieka przenika wszystko i jest wszędzie. Dla Jezusa głoszenie ewangelii 

miłości było najważniejsze. Podczas wypełniania swej misji Jezus doświadczył wielu 
cierpień, lecz przyjmował je wszystkie jako wyzwania, którym należy stawić czoła. Był 

zdecydowany traktować przyjemność i ból, chorobę i niepowodzenie z jednakowo 

spokojnym umysłem. Nie mógł znieść, gdy widział czyjeś cierpienie. Sprzeciwił się 

handlowaniu ptakami w świątyni w Jerozolimie. Urażeni ludzie zwrócili się przeciwko 

niemu, jednak  ich wrogość nie powstrzymała Jezusa. W końcu poświęcił swoje życie 

dla dobra innych i z powodu miłości do wszystkich. 
 

SSS 28.38: 25.12.1995 

 

Choć Bóg przebywa wśród wszystkich ludzi, nic Go nie dotyka ani nie porusza. 

Zawistny lud obrzucił Jezusa obelgami. Zdradzili go i opuścili nawet niektórzy jego 

uczniowie. Ludzie samolubni stają się zawistni w obliczu wielkości i dobroci. Ponieważ 
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jednak prema, czyli najwyższa boska miłość Jezusa nie miała w sobie ani śladu 

egoizmu, Jezus nie obawiał się niczego. Ludzie pozbawieni miłości żyją omotani 

strachem. Miłość napełnia odwagą i  powoduje, że życie staje się przygodą. Miłość 

uwielbia śmiałość. Jeśli będziecie podążać za Mistrzem, stawicie czoła złu, będziecie 
walczyć do końca i zakończycie tę grę. 

SSS 15.37: 25.12 1981 

 

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 

 

List Swamiego do brata (25 maja 1947) 
 

Wielcy ludzie nie puszą się z dumy, kiedy się ich wychwala, ani nie kurczą  

w sobie, kiedy się ich wyśmiewa. W gruncie rzeczy, żadne święte pismo nie ustanawia 

zasad obowiązujących wielkich, nie nakazuje im żadnych zwyczajów ani postaw, które 

mieliby przyjąć. Oni sami znają drogę, którą mają iść; ich własna mądrość kieruje ich 

działaniami i uświęca je. Poleganie na sobie i dobroczynna działalność – oto dwie 
wyróżniające ich cechy. Mogą również dbać o pomyślność wyznawców i rozdzielać 

między nich owoce swoich czynów. Dlaczego wątpisz i martwisz się, skoro ja trzymam 

się tych dwóch zasad? Ostatecznie ani pochwała, ani potępienie pospólstwa nie dosięga 

atmy – rzeczywistości. Mogą one dotknąć jedynie zewnętrznej, cielesnej powłoki. 

Z pewnością znasz opowieści o życiu świętych i boskich istot. W książkach tych 

musiałeś chyba przeczytać o jeszcze gorszych kłamstwach i bardziej haniebnych 

pomówieniach, jakimi w nich rzucano. Jest to los mahatmów – wszędzie, we wszystkich 
czasach. Dlaczego więc bierzesz te rzeczy tak bardzo do serca? Czy nie słyszałeś  

o psach szczekających na księżyc? Jak długo mogą to robić? Prawda wkrótce zwycięży. 

Nie zaniecham mojej misji ani nie zmniejszę mojej determinacji. Wiem, że 

wszystko zrealizuję. Z równym spokojem patrzę na honory i zniesławienie, sławę  

i potępienie, które mogą się pojawić. Wewnętrznie jestem niewzruszony. Działam 

jedynie w zewnętrznym świecie. Mówię i pracuję dla dobra tego zewnętrznego świata  
i aby ludzie usłyszeli o moim przyjściu, ale nawet z tym nie jestem związany. 

Nie jestem przypisany do żadnego miejsca; nie jestem przywiązany do żadnego 

imienia. Dla mnie nie ma „moje” ani „twoje”. Odpowiadam na każde imię, jakie 

wypowiesz. Udaję się wszędzie tam, gdzie mnie potrzebują i przyzywają.  

Dla mnie świat jest czymś odległym, czymś z boku. Działam i poruszam się jedynie dla 

dobra ludzkości.Nikt nie zdoła pojąć mojej chwały, niezależnie od tego, kim jest, jakich 

metod badawczych użyje i jak długo będzie próbował. 
Sam ujrzysz pełną chwałę w nadchodzących latach. Wielbiciele muszą być 

cierpliwi i wyrozumiali. Nie zależy mi na rozgłaszaniu tych faktów. Nie miałem potrzeby 

pisania tych słów. Napisałem je, ponieważ czułem, że brak odpowiedzi sprawi ci ból. 

 

25 maja 1947 (tłumaczenie pochodzi z książki Prawda Dobro Piękno, t. 2, popr. JR) 

 
Moja wola musi się wypełnić; to, co planuję, musi zakończyć się sukcesem. 

Jestem prawdą, a prawda się nie boi, nie waha się ani nie ugina. „Chcenie” jest dla 

mnie zbyteczne, gdyż moja łaska jest zawsze dostępna dla wielbicieli, którzy 

przejawiają niezachwianą miłość i wiarę. Ponieważ poruszam się swobodnie między 

nimi, rozmawiając z nimi i śpiewając, nawet intelektualiści nie są w stanie uchwycić 

mojej prawdy, mojej mocy, mojej chwały ani mojego rzeczywistego zadania, które 
wypełniam jako awatar. Mogę rozwiązać każdy problem, nawet najbardziej zawiły. 

Jestem poza zasięgiem najbardziej intensywnych dociekań i najbardziej drobiazgowych 

pomiarów. Tylko ci, którzy rozpoznali moją miłość i doświadczyli jej, mogą powiedzieć, 

że przelotnie uchwycili moją rzeczywistość, ponieważ ścieżka miłości jest królewską 

drogą, która przyprowadzi do mnie całą ludzkość. 
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Nie próbujcie poznawać mnie zewnętrznymi oczami. Kiedy idziecie do świątyni  

i stoicie przed wizerunkiem Boga, modlicie się z zamkniętymi oczami, nieprawdaż? 

Dlaczego? Bo czujecie, że jedynie wasze wewnętrzne oko mądrości może objawić wam 

Boga. Dlatego nie proście mnie usilnie o trywialne przedmioty materialne, ale proście  
o mnie, a wtedy otrzymacie nagrodę. Nie chodzi o to, że nie powinniście otrzymywać 

ode mnie żadnych rzeczy. Ofiarowuję je jako znak łaski wypływający z pełni miłości. 

Powiem wam, dlaczego daję te pierścionki, talizmany czy różańce. Daję je po to, by 

przypieczętować więź pomiędzy mną i tymi, którzy je otrzymują. Kiedy spotyka ich 

nieszczęście, ów przedmiot pojawia się przede mną błyskawicznie i wraca do nich  

w okamgnieniu wraz z moją leczniczą łaską ochrony. Łaska ta jest też dostępna dla 
wszystkich, którzy wzywają mnie jakimkolwiek imieniem lub za pomocą jakiejkolwiek 

formy, nie tylko dla tych , którzy noszą te podarowane przedmioty. Więzią, która 

zdobywa łaskę, jest miłość. 

Rozważcie znaczenie imienia Sai Baba. Sa oznacza „boski”, ai lub ayi znaczy 

„matka”, a Baba znaczy „ojciec”. Zatem imię to oznacza boską matkę i ojca; podobnie 

jak imię Sambaśiwa, którego znaczeniem jest także jest boska matka i boski ojciec. 
Wasi fizyczni rodzice okazują wam miłość z domieszką egoizmu; jednak Sai „matka  

i ojciec” obsypuje was miłością lub karci jedynie po to, by poprowadzić was do 

zwycięstwa  

w walce o urzeczywistnienie jaźni. 

Albowiem Sai przyszedł, aby osiągnąć najwyższy cel, którym jest zjednoczenie 

całej ludzkości w jedną rodzinę za pomocą więzów braterstwa; aby potwierdzić  

i oświetlić atmiczną rzeczywistość każdej istoty, aby ujawnić boskość, która jest 
podstawą istnienia całego wszechświata i aby nauczyć wszystkich rozpoznawać to 

powszechne boskie dziedzictwo, które wiąże człowieka z człowiekiem tak, by człowiek 

mógł wyzwolić się z cech zwierzęcych i wznieść się na poziom Boga, który jest jego 

celem. 

Jestem ucieleśnieniem boskiej miłości; miłość jest moim narzędziem. Nie istnieje 

takie stworzenie, które byłoby pozbawione miłości; najniższe stworzenia kochają 
przynajmniej siebie. A tym ich jestestwem jest Bóg. Tak więc nie ma ateistów, choć 

niektórzy mogą czuć niechęć do Boga lub odrzucać Go, jak chorzy na malarię, którzy 

odczuwają wstręt do słodyczy lub chorzy na cukrzycę, którzy odmawiają jedzenia 

wszystkiego, co zawiera cukier. Ci, którzy mienią się ateistami, pewnego dnia, gdy ich 

choroba minie, będą rozkoszować się Bogiem i czcić Go. 

Musiałem powiedzieć wam tak wiele o mojej prawdzie, ponieważ pragnę, abyście 

rozmyślali nad nią i czerpali z niej radość; by natchnęła was ona do przestrzegania 
dyscypliny, którą ustanowiłem i byście podążali do celu, jakim jest urzeczywistnienie 

jaźni, urzeczywistnienie Sai, który promienieje w waszych sercach. 

 

SSS 12.38: 19.06.1974 (tłum. Agata Sapkowska-Phillips, SR 59, popr. JR) 

 

Przybyłem, aby zapalić lampę miłości w waszych sercach, aby widzieć, jak z dnia 
na dzień świeci coraz jaśniejszym blaskiem. Nie jestem to po to, by przemawiać w imię 

jakiejś konkretnej dharmy (wiary lub religii), na przykład hinduizmu. Moją misją nie 

jest propagowanie jakiegokolwiek odłamu religijnego, wyznania czy sprawy. Nie 

przybyłem też, żeby przysparzać zwolenników jakiejkolwiek doktrynie. Nie zamierzam 

gromadzić wyznawców dla siebie ani dla kogokolwiek. Przybyłem, by powiedzieć wam  

o atmicznym pierwiastku, który ma wymiar zarówno kosmiczny jak i jednostkowy;  
o ścieżce miłości, o życiu w miłości i obowiązku miłości. 

 

SSS 8:22: 4.07.1968 
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Pytania do analizy: Przykłady miłości do Boga 

 

Pytania dla grupy: 

 
1. Dlaczego miłość matki jest czysta i bezinteresowna? 

2. Jaki jest najważniejszy przekaz historii o Wibhiszanie? 

3. Czego uczy historia Rukmini? 

4. Porównaj potęgę miłości z mocą wiedzy na podstawie historii Dżnianadewy  

i Bhaktidewy. 

 
Pytania do osobistej introspekcji: 

 

Czy potrafisz wyobrazić sobie konkretne sposoby, dzięki którym twoje rozpoznanie 

miłości obecnej wewnątrz każdego napotkanego człowieka, niezależnie od jego 

zachowania, będzie przyczyniać się do nadejścia Złotego Wieku? Jeśli tak, proszę to 

opisać. 
 

Skróty: 

 

DV Dhyana Vahini 

GV Gita Vahini 

PV Prema Vahini 

SR Summer Roses 
SS Summer Showers 

SSS Sathya Sai Speak 
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Najwyższa miłość 

 

Dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai Baby wygłoszony 25 grudnia 1981 r. z okazji 

świąt Bożego Narodzenia w audytorium Purnaczandra 
 

Pan jest miłością, Jego formą jest miłość, 

Wszystkie istoty są miłością; 

Miłość chroni i pomaga, 

Jedynie z miłości rodzi się dobro; 

Miłość jest przejawem Boga we wszystkich.  
 

Miłość łączy jedną osobę z drugą. Miłość wiąże jedną rzecz z drugą. Bez miłości 

wszechświat jest niczym. Najwyższa miłość uświadamia nam Pana mieszkającego  

w każdej istocie. Pan jest w równym stopniu obecny we wszystkich. Życie jest miłością. 

Miłość jest życiem. Nikt i nic nie może istnieć bez Boga. Żyjemy dzięki boskiej woli.  

To Jego wola działa jako miłość w każdym z nas. To On podpowiada nam modlitwę: 
"Niech wszystkie światy będą szczęśliwe". Albowiem to On uświadamia nam, że Bóg, 

któremu oddajemy cześć, którego kochamy, dzięki któremu żyjemy, mieszka w każdej 

istocie jako miłość. W ten sposób miłość rozprzestrzenia się i obejmuje wszelkie 

stworzenie. 

 

Przyglądając się nieco uważniej, odkrywamy, że życie samo w sobie jest 

miłością. Nie są to dwie kategorie, lecz jedna. Miłość jest prawdziwą istotą życia, 
podobnie jak żar jest istotą ognia, wilgotność - wody, a słodycz - cukru. O roślinę 

dbamy, dopóki ma zielone liście; kiedy usychają i roślina zamienia się w pozbawiony 

życia badyl, przestajemy ją kochać. Miłość trwa tak długo, jak długo istnieje życie. 

Matkę kochamy, dopóki żyje; gdy odchodzi z tego świata, zakopujemy jej ciało bez 

najmniejszych skrupułów. Miłość jest związana z życiem. W rzeczywistości miłość jest 

życiem. Osoba która nie dzieli się miłością z innymi, jest równie brzydka jak martwa. 
Dlatego miłość rozrasta się, jak wciąż powiększający się krąg. 

 

Miłość jest owocem życia. Owoc ma trzy składniki: skórkę, soczysty miąższ  

i pestkę. Aby zakosztować owocu, musimy najpierw usunąć skórkę. Skórka symbolizuje 

egoizm, poczucie "ja", wykluczający, ograniczający pierwiastek osobowy. Pestka 

oznacza egoizm, poczucie "moje", pierwiastek zachłanności, chciwości i pożądliwości. 

Ją również trzeba odrzucić. Tym, co pozostaje, jest słodki sok (rasa), który Upaniszady 
określają jako boską najwyższą miłość. Parama prema jest dżjoti, amrutą i brahmanem 

- Apo dżjoti raso amrutam brahma, czyli najwyższa miłość to światło, nieśmiertelność, 

brahman. Każdy ma prawo raczyć się tym nektarem premy i dzielić się nim z innymi. 

Nikogo nie odrzuca się ze względu na rasę, kastę, wyznanie lub pochodzenie. Liczy się 

tylko to, czy usunięto skórkę i pestkę? 

 
Ofiarujcie miłość Bogu i uwolnijcie się od zmartwień 

 

Gdy człowiek pozna i będzie praktykował zasadę miłości, uwolni się od niepokoju 

i lęku. Wyobraźcie sobie, że odwiedzacie przyjaciela w mieście i planujecie zostać  

u niego przez dziesięć dni. Wzięliście ze sobą trochę pieniędzy i obawiacie się nosić je 

przy sobie. A teraz, jeśli oddaliście swój portfel przyjacielowi na przechowanie, możecie 
szczęśliwie zwiedzać wszystkie miejsca w mieście i na przedmieściach, które 

pragnęliście zobaczyć. Bez cienia strachu możecie spacerować po najbardziej 

zatłoczonym targowisku. Portfel, który mieliście, to miłość; oddajcie ją Bogu. On uwolni 

was od zmartwień, niepokoju i lęku. 
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Przez dżapę, dhjanę, sewę i sadhanę musicie pielęgnować swoją miłość do Boga. 

Za przykład weźcie Dhruwę. Modlił się i prowadził surowy tryb życia, aby nakłonić Boga 

do powierzenia mu władzy nad królestwem. Jednak kiedy Bóg pojawił się przed nim  

w postaci Wisznu, rzekł: "Panie! Nie pragnę królestwa. Pragnę ciebie i tylko ciebie". 
Podobnie w początkowych etapach człowiek modli się o dobra doczesne i korzyści 

materialne, lecz gdy jego myśli oczyszczą się i uszlachetnią, pragnie tylko jednego daru 

od Pana - Jego samego! 

 

Bóg jest bowiem istotą najbliższą i najdroższą człowiekowi. Wasi rodzice mogą 

znajdować się nieco dalej, natomiast Bóg przebywa bezpośrednio z wami i w was. 
Nawet jeśli Go nie kochacie, nie opuści was, ani od was nie odejdzie. Wedy mówią: 

Anoranijan - Bóg jest mniejszy od atomu. Staje się Mahato mahijan - tym, który 

rozciąga się poza kosmos i wypełnia wszystko łaską. Będzie obecny w was, w każdej 

komórce waszego ciała. Tę świadomość możecie osiągnąć dzięki najwyższej miłości. 

 

Dobre czyny zawsze wywołują złość u niegodziwych 
 

Jezus był współczuciem (karuną), które pojawiło się w ludzkiej formie. Szerzył 

ducha współczucia oraz niósł pocieszenie strapionym i cierpiącym. Kiedy spostrzegł 

męki ptaków i zwierząt w świątyni w Jerozolimie, zganił handlarzy i wypędził ich poza 

miasto. Ściągnął na siebie gniew kapłanów. 

 

Dobre czyny zawsze wywołują złość u niegodziwych. Jednak w obliczu 
przeciwności nie należy się załamywać ani lękać. Podjęcie wyzwania przynosi radość, 

budzi ukryte źródła siły, sprowadza łaskę wspierającą człowieka w wysiłku. 

Przyjemność pojawia się w czasie przerwy między jednym a drugim cierpieniem. 

Człowiek musi zmagać się z trudnościami, aby zakosztować rozkoszy zwycięstwa. Jezus 

mierzył się z wieloma potężnymi przeszkodami i wszystkim stawił czoła. W rezultacie, 

jego imię, historia i przesłanie promieniują obecnie wspaniałym blaskiem na całym 
świecie. 

 

Nie tylko Jezus, ale każdy prorok, wysłannik Boga, nauczyciel prawdy  

i przywódca duchowy musiał narażać się na szyderstwa, lekceważenie  

i prześladowania. Choć diament zostanie wrzucony do kosza, zachowa swój blask,  

a jego cena nie spadnie. Mimo że słodka dynia wyrosła na kolczastym płocie, ma taki 

sam smak i tak samo wzbudza apetyt. Jeśli z pawiego jaja, wysiedzianego na kurzej 
grzędzie, wylęgnie się paw, jego urok pozostanie taki sam, a natura nie zmieni się. 

 

Chociaż Bóg porusza się między różnorodnością wszystkich ludzi, zawsze 

pozostaje nieporuszony i nie zbacza z drogi. Zawistni ludzie obrzucali Jezusa obelgami. 

Nawet niektórzy spośród jego uczniów zdradzili go i opuścili. Ludzie owładnięci 

egoizmem stają się zawistni widząc wielkość i dobroć. Jednak od kiedy prema (miłość) 
Jezusa nie miała w sobie śladu poczucia ja, Jezus był nieustraszony. Ludzie pozbawieni 

miłości są pogrążeni w strachu. Miłość dodaje odwagi i skłania do podjęcia ryzyka. 

Rozkoszuje się śmiałością. Jeśli podążacie za mistrzem, możecie stawić czoła złu, 

walczyć do końca i skończyć grę. 

 

Miłość musi połączyć wszystkich wierzacych 
 

Jezus był miłością. Satya Sai również jest miłością. To wyjaśnia zgromadzenie 

chrześcijan wszystkich odłamów, które tutaj widzimy. W Rzymie zbierają się dziś 

katolicy, aby świętować przyjście Jezusa. Protestanci sami obchodzą adwent w swoich 

kościołach. Żydzi są wszędzie niemile widziani. Natomiast w obecności Sathya Sai 

wszyscy są tak samo mile widziani. Żydzi oskarżyli Jezusa i domagali się ukarania Go.  
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W obecności Sai, Żydzi temu samemu Jezusowi oddają cześć. Prema Sathya Sai 

przemieniła i przekroczyła te wspomnienia. Uświadomiła im, że jest tylko jedna kasta, 

kasta ludzkości, że jest tylko jedna religia, religia miłości. 

 
Kilka chwil temu Al Drucker mówił do was o Jezusie Chrystusie. Zdobył się na 

odwagę i mądrość, aby złożyć hołd Jezusowi pod wpływem obecności Swamiego.  

On rozumie, że jest tylko jeden Bóg i że jest On wszechobecny. Imiona i formy 

oczywiście różnią się, ale wszystkie są przejawami Jedynego. Miłość musi łączyć 

wszystkich wierzących. Trzeba kochać i pomagać nie tylko wierzącym, ale także 

niewierzącym, którzy stanowią Jego odbicie. 
 

Miłość musi przejawiać się jako służba (sewa). Sewa musi przybrać formę 

pokarmu dla głodnych, pociechy dla opuszczonych, ukojenia dla chorych i cierpiących. 

Jezus dał z siebie wszystko, wypełniając taką sewę. Serce pełne współczucia jest 

świątynią Boga. Jezus błagał o współczucie. Współczucie było jego przesłaniem. Widok 

ubogich przepełniał go wielkim smutkiem. Obecnie oddaje się cześć Jezusowi, ale 
ignoruje się jego nauki. Wielbi się Sai, lecz lekceważy się jego nauki. Wszędzie tylko 

pompa, przepych, próżna wystawność! Wykłady, wykłady, wykłady! Żadnego działania, 

żadnej miłości, żadnej sewy. Bohaterowie w czasie wykładów, zera podczas 

praktykowania zasłyszanych słów [gra słów w jęz. ang.: hero - zero]. Rozwijajcie  

w sobie współczucie. Żyjcie w miłości, czyńcie dobro i dostrzegajcie dobro. Oto jest 

droga do Boga. 

 
Boże Narodzenie, 1981, audytorium Purnaczandra  

 

Bóg zesłał ci głód i dostarczył pożywienie. 

Dał ci chorobę i wyhodował specyfik, którego potrzebujesz. 

Twoim obowiązkiem jest dostrzec, że 

głód jest czymś właściwym i właściwą jest choroba 
oraz że należy spożyć odpowiedni pokarm lub zażyć właściwe lekarstwo. 

 

Sathya Sai Baba 

 

tłum. Fryderyk Listwan 

red. Dawid Kozioł, Zuzanna Pilch 

 
Źródło: www.sathyasai.org ; Sathya Sai Speaks, vol. 15, 37/1981 
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Miłość to Bóg - żyj w miłości 

 

 

Dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai Baby wygłoszony 15 grudnia 2007 r.  
w Prasanthi Nilayam 

 

Ucieleśnienia miłości! 

Ludzie uważają, że na świecie jest dużo problemów, trudności i smutków. 

Dlatego przepełnia ich niepokój i zmartwienie. Ale naprawdę tak nie jest; wszędzie jest 

tylko błogość. 
 

Brahmanandam, parama sukhadam, kewalam dźnianamurtim, dwandwatitam, 

gagana sadrisam, tattwamasjadi lakszjam, ekam, nitjam, wimalam, aczalam, sarwadi 

saksibhutam, bhawatitam, trigunarahitam - człowiek jest ucieleśnieniem boskiej 

błogości, mądrości absolutnej, jest ponad przeciwnościami, jest ekspansywny  

i przenikający jak niebo, jest celem wskazywanym przez sentencję (mahawakję) "Ty 
jesteś Tym" (tat twam asi), jest jednym bez drugiego, jest wieczny, czysty, 

niezmienny, jest świadkiem wszystkich funkcji intelektu, jest ponad wszelkimi 

uwarunkowaniami umysłu, posiada trzy atrybuty: czystości (sattwa), niepokoju 

(radżas) i ociężałości (tamas). 

 

Świat jest stworzeniem Boga. Wszystkie inne istoty - zwierzęta, ptaki, a nawet 

insekty, są na równi z człowiekiem stworzeniem Boga. Ponieważ są stworzeniami 
boskimi, pochodzą bezpośrednio z błogości. Wszystkie trudności i problemy są tylko 

imaginacją człowieka. 

 

Przyjemność jest jedynie przerwą między jednym bólem a drugim. Bez trudności 

nie istniałoby szczęście. Trudności są po to, aby dać wam szczęście, a nie po to, 

abyście żyli w przygnębieniu i smutku. Dlatego cokolwiek się dzieje, powinniśmy 
potraktować to jako dar od Boga i być szczęśliwi. Nie traktujmy tych zdarzeń jako coś, 

co jest nam dane, abyśmy cierpieli. 

 

Załóżmy, że boli cię brzuch. Co zrobi wtedy lekarz? Jeśli przeprowadzi operację, 

to nie po to, aby zadać ci ból. Ten ból ma przynieść ci ulgę. Tak więc, powinniśmy 

znosić trudności i pokonywać smutek. 

 
Na świecie żyją miliony istot. Wszystkie pochodzą od Boga. Dlatego ten sam Bóg 

jest obecny w nich wszystkich. Ludzie nazywają Boga różnymi imionami: Rama, Allach, 

Jezus itp., ale Bóg jest tylko jeden. Innym imieniem Boga jest Atma. Ona jest  

w każdym z nas. Prawdziwe imię atmy to miłość. Miłość jest tylko jedna, ale jest 

wszędzie i może złagodzić każde cierpienie. Ten, kto ma wsparcie w miłości, jest wolny 

od wszelkiego cierpienia. 
 

Przybyliście tu z dalekiego kraju, jakim jest Ameryka. Po co? Przybyliście tu, 

ponieważ mnie kochacie (głośne oklaski). Jeśli jest w was miłość, możecie osiągnąć 

wszystko. Bóg nie ma jakiegoś szczególnego imienia. Istnieje w człowieku jako atma. 

 

Co znaczy atma? Atma znaczy tylko miłość. To miłość, która łączy nas 
wszystkich. Kiedy wchłoniecie ten pierwiastek jedności, wszyscy staniemy się jednym. 

Gdy osiągniecie tę jedność, osiągniecie czystość. Kiedy osiągniecie czystość, 

zamanifestuje się w was atma tattwa (zasada Ja). Tak więc, musicie zyskać jedność, 

aby zrealizować boskość. 
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Ja i ty to jedno. Bóg i ty to jedno. Bóg nie jest oddzielony od ciebie. Musisz 

rozwinąć w sobie poczucie, że ty sam jesteś Bogiem. Kiedy mówisz "ja", oznacza to 

jedność. Szczęśliwości, którą czerpie się z jedności, nie da się wycenić. Wszyscy są 

jednym. To rozbiegany umysł jest niestabilny i wędruje tam, gdzie chce. 
 

Tylko jedna rzecz jest stała. To miłość, miłość, miłość. Miłość to Bóg; żyj  

w miłości. Oto lekcja, jakiej musimy się dziś nauczyć. Ta sama miłość jest obecna we 

wszystkich. Matka kocha swoje dzieci dzięki uczuciu miłości. Wszyscy są dziećmi Boga. 

Dlatego też Bóg kocha wszystkich. Bóg nie zna nienawiści. Bóg nie jest przyczyną 

twojego bólu i cierpienia. Bóg nie jest od ciebie oddzielony. Gdziekolwiek będziesz, Bóg 
też tam będzie. Bóg cię nie opuszcza. Nie ma takiego miejsca, gdzie by Go nie było. 

Gdziekolwiek spojrzysz, Bóg tam jest. (Swami wskazał na różne rzeczy i powiedział) To 

jest Bóg. To jest Bóg. 

 

Wszyscy jesteście ucieleśnieniami Boga. Macie tylko dwoje oczu, ale one 

pozwalają wam widzieć tysiące ludzi. Podobnie, Bóg jest jeden, ale może widzieć 
wszystko. Gdzie jest Bóg? On jest w tobie, z tobą, nad tobą i pod tobą. Nie musisz Go 

szukać. 

 

Postrzegamy różnice, ponieważ nasz wzrok jest ograniczony do poziomu 

fizycznego. Nie polegajcie na ciele fizycznym. Ciało jest jak bańka na wodzie. Umysł 

jest jak szalona małpa. W jednej chwili umysł jest tu, a za chwilę odlatuje gdzie indziej. 

Manas, buddhi, ćita, ahamkara (umysł, intelekt, pamięć, ego) - są nietrwałe jak 
przepływające po niebie chmury. Jest tylko jedna trwała wartość. Ty nią jesteś. 

 

Gdzie jest Bóg? Rozwijaj w sobie poczucie, że ty jesteś Bogiem. Oto poprawna 

odpowiedź na pytanie, gdzie jest Bóg. Możesz stosować różne praktyki duchowe, takie 

jak bhadżany (nabożne śpiewanie), dżapa (modlitwy) czy tapa (pokutę). Jednak 

podłożem tych wszystkich praktyk powinna być miłość. Tak naprawdę, jeśli masz 
miłość, nie musisz wykonywać żadnych praktyk duchowych. Na nic się one zdadzą, jeśli 

nie masz miłości. 

 

Napełnij umysł miłością. Prema mudita manase kaho Ram Ram Ram - śpiewaj 

imię Ramy z sercem pełnym miłości. Najważniejsza jest miłość. Miłość to Bóg. Żyj  

w miłości. Oto duchowa praktyka, którą powinniśmy spełniać. 

 
Związki ziemskie są nietrwałe jak chmury, które przychodzą i odchodzą. Są 

waszą mentalną reakcją, odbiciem i oddźwiękiem. (Swami pokazuje chusteczkę.) Co to 

jest? To materiał. To nie zwykly kawałek materiału, ale połączenie nici, a właściwie 

bawełny, która jest kreacją Boga. Wszystko powstało z Boga, tak jak te nici. Możecie je 

tkać według waszego upodobania. Lecz to nie wasze upodobanie jest ważne, ale 

upodobanie Boga. 
 

Ciało i umysł można zmieniać, ale miłość jest niezmienna. Jest trwała. Wszystko 

rodzi się i umiera, zaś miłość nie zna narodzin ani śmierci. Pozbawiona narodzin i 

śmierci miłość jest tylko jedna. Ona pochodzi z prawdy. Prawda jest tylko jedna. 

Prawda jest Bogiem. Bóg pod postacią miłości jest obecny wszędzie, gdziekolwiek 

spojrzycie. 
 

Bóg objawia się w człowieku jako jego oddech. Kiedy bierzecie oddech, skąd on 

pochodzi? Pochodzi z wnętrza. Sam oddech jest twoim Bogiem. Jaka jest Jego forma? 

Jest obecny w formie Soham, która ukazuje twoją boską istotę. "So" znaczy "ten", zaś 

"ham" znaczy "Ja". Tak więc Soham znaczy "Ten, który jestem". "Ten" odnosi się do 
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Boga, który jest obecny w człowieku pod postacią miłości. Tak więc, człowiek powinien 

troszczyć się o skarb miłości, ukryty bezpiecznie w jego sercu. 

 

Inne myśli przychodzą i odchodzą jak przepływające chmury na niebie. Tylko 
miłość jest trwała i wieczna. Każde zadanie wykonuj z miłością. Nawet kiedy mijasz 

swojego wroga, powinieneś obdarzyć go miłością i pozdrowić. On wtedy też ci odpowie. 

To jest właśnie reakcja, odbicie i oddźwięk twoich uczuć. 

 

Czegokolwiek doświadczacie, dobra czy zła, jest to wynik waszych własnych 

działań. Wszystko pochodzi od was samych. Dlatego zawsze pozostawajcie zanurzeni  
w miłości. Dzięki niej możecie osiągnąć wszystko i wykonać każde zadanie. To dzięki 

miłości powstało wszystko i dzięki niej wszystko działa. Nie ma większego Boga niż 

miłość. Miłość to Bóg. Jeśli czynicie cokolwiek bez miłości, będzie to tylko pustym 

ćwiczeniem. Dlatego pielęgnujcie miłość w swych sercach. Będzie ona wszystkich do 

was przyciągać. Da wam wszystko. To miłość stwarza, podtrzymuje i niszczy. 

 
Kiedy patrzycie na świat fizycznymi oczami, dostrzegacie różnorodność 

stworzenia. Jednak tak naprawdę wszystko jest miłością. Ona się nie zmienia. 

Powinniście być wypełnieni miłością. Jeśli będzie za nią podążać, da wam owoce 

wszystkich duchowych praktyk. 

 

Ludzie nazywają Boga różnymi imionami: Rama, Kriszna, Jezus, Allach itd. Lecz 

wszystkie te imiona dotyczą jednego Boga. Jeśli wezwiecie Allacha, On odpowie. 
Podobnie, jeśli wezwiecie Jezusa albo Zaratustrę albo Ramę, On odpowie. 

 

Wszystkie imiona nadał Bogu człowiek. Bóg nie urodził się z tym imieniem. 

Pierwsze imię Boga jest miłość. Możecie sprawdzić w słowniku; miłość jest tylko jedna, 

nie ma dwóch. 

 
Człowiek może mieć fizycznie różne relacje. Możesz uważać, że ktoś jest twoim 

mężem, ktoś jest twoim synem, a jeszcze ktoś twoją córką. Wszystkie te związki są 

fizyczne i ziemskie. Kto je ustalił? Ty sam. Ponieważ zostały one ustalone przez ciebie, 

podlegają one zmianom. 

 

Jednak miłość pozostaje zawsze ta sama. Z tą miłością możecie śpiewać każde 

imię Pana: Rama, Kriszna, Gowinda, Narajana, Jezus, Allach. Wszystkie te imiona 
dotyczą tej samej boskości. Możecie zemleć ryż i przygotować z niego różne potrawy 

jak dosa, idli i inne. Możecie zmieszać ryż z cukrem i przygotować pajasam (słodki 

pudding). Ale ryż będzie ciągle ten sam, we wszystkich potrawach. Podobnie, w całym 

stworzeniu obecny jest tylko jeden Bóg i On jest miłością. Każde zadanie, każdą 

czynność wykonujcie z miłością. 

 
Mówimy do innych "bracie i siostro". Na poziomie fizycznym są oni oddzielni.  

Te relacje są waszym własnym wytworem. Lecz nie dostrzegajcie nigdy różnorodności. 

Bracia, siostry i wszystkie inne relacje są jednym. Niezależnie od tego, czy patrzysz na 

starca, czy dziecko, są oni przede wszystkim boskością. Bóg jest ponad wiekami  

i formami. Prawdziwą Jego formą jest miłość. Ta sama miłość jest obecna we 

wszystkich formach, które postrzegasz. Dlatego każdy z was powinien rozwijać w sobie 
miłość. 

 

Możecie zwracać się do Boga imieniem Ramy, Kriszny czy Sai. Lecz są to jedynie 

różne imiona. Bóg jest tylko jeden (głośne brawa). Kochaj każdego całym sercem. 

Tylko wtedy doświadczysz błogości. Dopóki będziesz pielęgnować miłość, błogość cię 

nie opuści. 
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Ludzie dzisiaj postrzegają różnice między sobą. Są trzy aspekty osobowości:  

(1) - jesteś tym, kim wydaje ci się, że jesteś; (2) - jesteś tym, za kogo uważają cię 

inni; (3) - jesteś tym, kim naprawdę jesteś. Na poziomie fizycznym możesz 
identyfikować się ze swoim nazwiskiem, formą i miejscem zamieszkania. Ale tak 

naprawdę jesteś tylko jeden. To powinienieś zrozumieć. Rozpoznaj jedność całego 

stworzenia. Kiedy to zrozumiesz, twoje ziemskie relacje również nabiorą wartości. 

 

Możesz dodawać nieskończenie dużo "0" za liczbą "1", a wartość będzie 

wzrastać. Lecz kiedy usuniesz jedynkę, wartość zniknie. Podobnie, możesz śpiewać 
jakiekolwiek imię Pana, aby urzeczywistnić jedność Boga. Ekam sath wiprah bahudha 

wadanthi - prawda jest jedna, ale mędrcy nazywają ją różnymi imionami. Wedy uczą 

tej samej prawdy. Z miłością w sercu możesz pojechać do jakiegokolwiek kraju, 

śpiewać jakiekolwiek imię Pana i wykonywać jakąkolwiek praktykę duchową. 

 

Nie odczuwaj nienawiści. Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź. Oto co powinni 
czynić wielbiciele (głośne brawa). Jeśli nazywasz siebie wielbicielem, nie dostrzegaj 

różnic. "Ty nie jesteś mój, on jest mój". To nie jest dobre. To jest równoznaczne  

z nienawiścią do Boga. Powinieneś myśleć: "Bóg jest we mnie, ze mną, wokół mnie, 

nade mną i pode mną". Gdziekolwiek spojrzysz, wszędzie obecny jest Bóg. Rozwijaj to 

uczucie jedności. Wtedy osiągniesz najwyższą błogość. 

 

Przybyliście tu z różnych krajów, macie różne imiona i formy. Ponieważ 
przybyliście tutaj, jesteście jednym (głośne brawa). Od dziś możecie na zawsze 

pozostawać w błogości. 

 

Ludzie mówią: "Dziś są moje urodziny". Co to są urodziny? To dzień narodzin 

ciała. Dziś się narodziło, jutro umrze. Ale ty jesteś wieczny. Nie rodzisz się i nie 

umierasz. 
 

Zawsze bądź szczęśliwy. To jest moim pragnieniem. Nie dopuszczaj do siebie 

podziałów na moje i twoje. Wszyscy jednym głosem śpiewaliście chwałę Pana. Jedność 

to boskość. Gdzie brak jedności, tam są podziały. Rozwijajcie w sobie jedność. Gdzie 

jest jedność, tam jest czystość. To czystość przyciąga Boga. Białe stroje, które 

założyliście dziś, są symbolem czystości. Dostrzegacie różnice, kiedy wkładacie ubrania 

w różnych kolorach. Przestańcie dostrzegać różnice, nie tylko w strojach. Dostrzegajcie 
jedność  

i czystość w swym umyśle, w uczuciach i myślach. Wszystko jest jednym. Kiedy 

wrócicie do swoich domów, prowadźcie życie w jedności, miłości i błogości. Wasz śpiew 

uczynił mnie szczęśliwym. 

 

(Bhagawan zaśpiewał bhadżan Hari bhadżana bina sukha śanti nahin, po czym 
kontynuował swój dyskurs.) 

 

Bhadżan to wasz bhodżan (pokarm), który syci wasz duchowy głód. Dzielcie się 

pokarmem bhadżanowym każdego dnia. Od świtu do zmierzchu, przez cały czas 

czuwania śpiewajcie bhadżany. Oto nauka Swamiego. Wykonujcie swoje zadania 

równocześnie kontemplując wewnętrznie imię Boga. Bóg jest w tobie, z tobą, nad tobą, 
pod tobą i za tobą. Jestem bardzo szczęśliwy. 

 

tłum. Anna Kołkowska 

red. Izabela Szaniawska
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