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Z miłością i czcią składamy tę publikację 

u boskich lotosowych stóp 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 

ucieleśnienia boskiej miłości   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten przewodnik stanowi jedną z trzech części zawierających wyjątki 

z boskich dyskursów Bhagawana Śri Sathya Sai Baby wygłoszonych 

z okazji święta Gurupurnima. 

 

W każdym przewodniku znajduje się inspirująca przypowieść i zestaw 

pytań do rozważań dla osób indywidualnych, rodzin i ośrodków Sai 

na całym świecie, abyśmy mogli zagłębić się w boskim przesłaniu 

Bhagawana, w oczekiwaniu na pierwsze światowe obchody 

Gurupurnimy w Internecie w dniach 4-5 lipca 2020 roku. 
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Inspirująca przypowieść 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 

Ostatnia deska ratunku 

 

 

Aspirant duchowy osiągnął duchowe spełnienie, po czym wyruszył do dżungli, 

gdzie przedzierał się przez gęste zarośla, w których roiło się od różnych stworzeń, 

gdy nagle usłyszał groźny ryk lwa. Wspiął się na drzewo, aby uciec przed 

drapieżnikiem, ale lew dostrzegł go wśród gałęzi i rozjuszony nieustannie chodził 

wokół pnia. 

Gdy aspirant siedział na drzewie, zaatakował go niedźwiedź, więc zsunął się w 

dół do korzeni drzewa banjanowego. Na szczęście z jego gałęzi zwisały dwa 

korzenie, których mógł się złapać w powietrzu i trzymać każdy w jednej ręce. 

Wtedy zobaczył dwa szczury – jednego białego, a drugiego czarnego. Przegryzały 

one podstawę korzeni, zagrażając życiu aspiranta z każdym jednym ugryzieniem. 

W tym niebezpiecznym położeniu, w jakim był ten człowiek, z plastra miodu, 

który znajdował się na jednej z najwyższych gałęzi drzewa, wyciekło kilka kropel 

słodkiego nektaru. Nieszczęśnik wyciągnął język, aby złapać jedną kroplę i 

spróbować pysznego miodu. Jednak ani jedna kropla nie spadła mu na język. 

Zrozpaczony i przerażony wezwał swojego guru: „Gurudżi, przyjdź i ocal mnie”. 

Przechodzący obok guru usłyszał wołanie aspiranta i pośpieszył mu z pomocą. 

Wziął łuk i strzały i zabił lwa i niedźwiedzia, odstraszył szczury i uratował ucznia 

od lęku przed śmiercią. Później zaprowadził go do swojego aszramu i nauczył 

podążać ścieżką wyzwolenia. 

To opowieść o każdym z was. Ten świat to dżungla, po której wędrujecie. Lęk to 

lew, który kieruje was na drzewo samsary (ziemskich działań). Niepokój to 

niedźwiedź, który was przeraża i tropi wasze kroki na drzewie samsary. Dlatego 

wikłacie się w przywiązania i czyny, które wiążą. Umożliwiają to dwa takie same 

korzenie – nadzieja i rozpacz. Dwa szczury to dzień i noc, które pochłaniają życie. W 

międzyczasie próbujecie złapać odrobinę radości zaczerpniętej ze słodkich kropli 

egoizmu i poczucia moje. 

Wreszcie odkrywacie, że słodkie krople są bezwartościowe i nieosiągalne i 

krzyczycie pogrążeni w cierpieniu wyrzeczenia, wzywając guru. Guru przybywa z 

wnętrza lub z zewnątrz i ratuje was przed lękiem i niepokojem.  

- Bhagawan Śri Sathya Sai Baba (Ćinna Katha) 
http://media.radiosai.org/journals/Vol_04/01SEP06/chinnakatha.htm  

 

 

 

http://media.radiosai.org/journals/Vol_04/01SEP06/chinnakatha.htm
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Wyjątki z boskich dyskursów 

wygłoszonych z okazji Gurupurnimy  

do samodociekania 

 

 

Ten, kto hoduje uprawy miłości na polu swojego serca, 

jest prawdziwym chrześcijaninem, prawdziwym sikhem,  

prawdziwym hinduistą i prawdziwym muzułmaninem.  

W istocie jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym guru. 

Kim jest guru? 

Dzisiaj obchodzimy Gurupurnimę. Purnima oznacza dzień pełni księżyca. Zatem 

kto to jest guru? Współcześni guru szepczą na ucho jakąś mantrę i wyciągają rękę 

po pieniądze. Tacy ludzie nie zasługują na to, by nazywać ich guru. Gukaro 

gunatita, rukaro rupa wardżita – prawdziwym guru jest ten, kto nie ma cech ani 

postaci.  

Potrzebujesz guru, abyś mógł zrozumieć bezpostaciową i pozbawioną atrybutów 

boskość. Ponieważ trudno jest znaleźć takich guru, uważaj Boga za swojego guru.  

Gurur Brahma gurur Wisznu, gurur dewo Maheśwara; 

guru sakszat param brahma thasmai śri gurawe namaha. 

Guru to Brahma, guru to Wisznu, guru to Maheśwara. 

Guru to zaprawdę parabrahman. Kłaniam się guru. 

Na tym świecie wszystko jest przejawieniem boskości. Sarwam khalwidam 

brahma – zaprawdę wszystko to jest brahmanem. Wszyscy są ucieleśnieniem 

boskości. W rzeczywistości wszystko, co widzisz, jest wyłącznie kosmiczną formą 

Boga. Sahasra śirsza purusza sahasraksza sahasra pad – mając tysiące głów, stóp i 

oczu, boskość przenika wszystko. Oznacza to, że wszystkie głowy, stopy i oczy, jakie 

widzimy na tym świecie, należą do Boga.  

Gdy powstało wedyjskie stwierdzenie „Sahasra śirsza”, na świecie żyło zaledwie 

kilka tysięcy ludzi. Teraz żyje tutaj kilka miliardów ludzi. W tamtych czasach ludzie 

uważali, że każdy jest boski. Wierzyli bowiem w słowa wedyjskiej sentencji: Sarwa 

dżiwa namaskaram keszawam pratigaczati – pozdrowienia kierowane do 

wszystkich istot docierają do Boga. Iśwaram sarwa bhutanam – Bóg jest 

wewnętrznym mieszkańcem wszystkich istot. Iśawasja idam sarwam – Bóg 

przenika cały wszechświat. Boskość nie ogranicza się do określonego miejsca. Bóg 

jest tu, Bóg jest tam, On jest wszędzie. Powodowani złudzeniem, tworzycie różnice, 

lecz boskość jest jedna i tylko jedna. Obowiązkiem guru jest upowszechniać tę 

zasadę jedności. 
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Dzisiaj jest wielu dobrych uczniów, ale bardzo trudno jest znaleźć prawdziwego 

guru. Wśród naszych studentów mamy wielu dobrych chłopców. Jednak nawet 

jeśli jeden czy dwóch będzie postępowało niewłaściwie, wszyscy zdobędą złe imię i 

będą musieli ponieść tego konsekwencje. To mały przykład. Jeśli w nocy ukąszą cię 

jeden lub dwa komary, następnego dnia spryskasz się środkiem owadobójczym i 

zabijesz je wszystkie, a nie tylko te, które cię ukąsiły. Podobnie Bóg karze tych, 

którzy dołączają do złego towarzystwa. Dlatego mówi się: Tjadża durdżana 

samsargam, bhadża sadhu samagamam, kuru punjam ahorathram – odejdź od 

złego towarzystwa, przyłącz się do dobrego towarzystwa i wypełniaj chwalebne 

czyny w dzień i w nocy.  

Sathya Sai Speaks, tom 34, rozdz. 13; dyskurs z 5.07.2001 r. 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume34/sss34-13.pdf  

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=zTtYj7yVac4  

 

Jakie jest znaczenie Gurupurnima? 

Guru jest tym, który oświetla drogę do boskości. Purnima oznacza chłodną 

pełnię księżyca. Księżyc w pełni symbolizuje całkowitą iluminację umysłu. Jest on 

czysty, bez skazy. Jeśli w umyśle będzie nawet ślad skazy, doprowadzi on do 

ciemności. Nie obdarzy was pełną błogością. 

Ucieleśnienia miłości! 

Niech wasz umysł napełni się blaskiem boskiej miłości. Zdobywanie jedynie 

książkowej wiedzy jest bezwartościowe. To, czego się nauczyliście, to jedynie 

cząstka pełnej wiedzy. Jednak jesteście z tego dumni. Wasza doczesna edukacja jest 

nieistotna w porównaniu z boską mądrością. Nie osiągniecie Boga ze swoją 

edukacją, siłą i bogactwem. Można Go osiągnąć tylko i wyłącznie przez miłość. 

Doświadczycie Go tylko wtedy, gdy rozwiniecie miłość. Oddanie oznacza miłość do 

Boga z całego serca. 

Ucieleśnienia miłości! 

Co powinniście wiedzieć w ten dzień Gurupurnima? Musicie zrozumieć, że Bóg 

jest w was, z wami, wokół was, nad wami i pod wami. W rzeczywistości jesteście 

Bogiem. Przede wszystkim rozpoznajcie tę prawdę. Nie odczuwajcie nadmiernych 

pragnień i nie bądźcie żebrakami. Sumiennie wykonujcie swoje obowiązki. To jest 

prawdziwa sadhana. Gdy jesteście w biurze, wykonujcie tylko pracę biurową; nie 

myślcie o swoich sprawach rodzinnych. Podobnie, gdy przebywacie w domu, 

dbajcie o potrzeby żony i dzieci. Nie zamieniajcie swojego domu w biuro. Jednak 

obecnie z powodu zbyt dużego nakładu pracy w biurze ludzie zabierają papiery do 

domu, aby dokończyć pracę. W ten sposób napotykają trudności, ponieważ łączą 

pracę biurową, pracę domową, interesy i duchowość. 

Sathya Sai Speaks, tom 35, rozdz. 13; dyskurs z 24.07.2002 r. 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume35/sss35-13.pdf  

 

 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume34/sss34-13.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zTtYj7yVac4
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume35/sss35-13.pdf
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Idź drogą, jaką wskazał ci guru 

Gdy  w poprzednim ciele przebywałem w Śirdi, mieszkała tam kobieta imieniem 

Radhabai, która pragnęła otrzymać ode mnie mantropadeszę (inicjację w święte 

słowa, czyli formułę). Wtedy przypadał dzień Wjasa Purnima. Kobieta tak bardzo 

pragnęła otrzymać imię, że postanowiła nie jeść, dopóki to nie nastąpi. Minęły trzy 

dni, lecz  Sai Baba z Śirdi nie ustąpił. W końcu Szjam, który towarzyszył tamtemu 

ciału, wstawił się za Radhabai i poprosił Babę, aby spełnił jej pragnienie, 

obawiając się, że może nawet umrzeć z głodu. Szjam powiedział, że gdyby kobieta 

zmarła, odbiłoby się to niekorzystnie na opinii wielkodusznego, jaką cieszył się Sai 

Baba z Śirdi. Radhabai przyniesiono na miejsce w złym stanie. Baba poprosił ją, 

aby poszła do jakiegoś guru i otrzymała imię. Jednak kobieta oznajmiła: „Nie znam 

innego guru”. Baba zapytał ją o znaczenie wersetu Guru Brahma, guru Wisznu, 

guru dewo Maheśwara, guru sakszat param brahman tasmaj śri gurawe namaha. 

Później dodał: „Dlaczego sama nie wybierzesz imienia guru? Dlaczego prosisz o 

nadanie imienia guru? Skoro guru jest Bogiem, to przestrzeganie Jego zaleceń i 

podążanie drogą, jaką wskazał, jest równie skuteczne jak dżapam (powtarzanie 

boskiego imienia)”. 

Gdy tylko znajdziesz się pod opieką guru, pozostaw wszystko jemu, nawet 

pragnienie wyzwolenia. On zna cię lepiej niż ty samego siebie. Poprowadzi cię tak, 

aby było to dla ciebie dobre. Twoim obowiązkiem jest jedynie słuchać i tłumić 

skłonność do oddalania się od Niego. Możesz zadać pytanie, jak zarobię na 

jedzenie, jeśli przywiążę się do takiego guru? Bądź przekonany, że Pan nie pozwoli 

ci umrzeć z głodu. Zapewni ci nie tylko pieniądze, lecz nawet amritę, nie tylko 

pokarm, lecz nektar nieśmiertelności. 

Musisz odnieść jak największą korzyść od Guru, tak jak z Puttaparthi. Musisz 

zdobyć tutaj umiejętności osiągania śanti i santoszy (pokoju umysłu i błogości), 

łaskę Boga, przyswoić sobie lekcje sadhany i owoce satsangu (świętego 

towarzystwa); nie marnuj energii i czasu, dążąc do zaspokojenia zmysłów w 

bezbożnym towarzystwie. Modlisz się nie o łaskę, lecz o błahe, nietrwałe 

przyjemności; nie starasz się poznać zaleceń Boga i nie decydujesz się postępować 

zgodnie z nimi. 

Sathya Sai Speaks, tom 4, rozdz. 20; dyskurs z 24.07.1964 r. 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-20.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-20.pdf
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Pytania do rozważań 

1.  Jaka jest rola guru w naszym życiu? 

2.  Jaki wpływ ma nasze towarzystwo na nasze relacje z guru? Jakie jest dobre 

towarzystwo? 

3.  Jakie są cechy prawdziwego ucznia? 

4.  Jak możemy przestać koncentrować się na błędach innych ludzi? 

5. Co w istocie możemy ofiarować guru w ten dzień Gurupurnima? 

6. W jaki sposób umysł przeszkadza nam w zaufaniu guru i postępowaniu 

zgodnie z jego słowami? 

  

 

 

 


