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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 27 sierpnia 1996 r. 

 

 

 

BOSKOŚĆ NADAJE WSZYSTKIEMU WARTOŚCI 
 
 

Prawda jest matką, mądrość ojcem, prawość bratem,  

współczucie przyjacielem, pokój żoną, wyrozumiałość synem.  

Tych sześć cech to prawdziwi krewni człowieka. 

 

CAŁĄ SWOJĄ MIŁOŚĆ SKUPIAJCIE NA BOGU 

 

Ucieleśnienia miłości! 

o naturalne, że człowiek ma na tym świecie rodziców, braci i siostry, żonę i dzieci. Ale 

ważne jest, aby miał  tych krewnych, którzy są uduchowieni, święci, prawdziwi i wieczni. 

Kto jest twoją prawdziwą matką? Czy matka, która cię urodziła i wychowała? Ta matka 

może cię w dowolnym czasie opuścić. Twoją prawdziwą matką jest prawda. Trikalabadhjam 

sathyam (prawda pozostaje niezmienna w trzech okresach czasu - przeszłości, teraźniejszości i 

przyszłości). Pita dźnianam (mądrość jest ojcem). Co znaczy mądrość? Adwaita darśanam 

dźnianam (doświadczanie niedwoistości to mądrość).  To co jest jedno - bez drugiego - jest 

prawdziwą mądrością.  To jest twój ojciec. Dharmo bhrata (dharma jest bratem), daja sakha 

(współczucie jest przyjacielem), śantham patni (pokój jest żoną), kszama putraha 

(wyrozumiałość jest synem). Oto prawdziwi krewni człowieka.  

Sprawienie, żeby boska miłość płynęła ku twoim bliźnim, jest oznaką najwyższego oddania. 

Życie człowieka zostanie uświęcone, kiedy będzie on postępował ze świadomością, iż rodzi się po 

to, aby służyć społeczeństwu, a nie po to, żeby prowadzić samolubne życie. Spełnienie osiągnie, 

kiedy poświęci życie służeniu człowiekowi, zapominając o sobie. Jakiż pożytek z urodzenia się 

jako istota ludzka, jeśli człowiek nie napełnia serca nieskazitelną miłością i nie służy bliźnim? Cóż 

jeszcze można przekazać temu zgromadzeniu szlachetnych dusz! 

T 
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Uwolnij się od nie-jaźni 

Ucieleśnienia miłości! 

Człowiek podejmuje wiele ćwiczeń duchowych, żeby mieć wizję atmy, być w styczności z 

atmą i zaznawać atmicznej błogości atmy. Podąża dziewięcioma ścieżkami oddania, tj. 

srawanam (słuchania), kirtanam (śpiewania), Wisznusmaranam (rozmyślania o Wisznu), 

padasewanam (służenia Jego Lotosowym Stopom), wandanam (pozdrawiania), arćanam 

(nabożeństwa), dasjam (służenia), sneham (przyjaźni), atmaniwedanam (poddania się Boskości) 

i myśli, że idąc tymi dziewięcioma ścieżkami może dostąpić widzenia atmy. Ale jest to wielki 

błąd. Nie możesz dotrzeć do Boskości poprzez zaledwie podejmowanie duchowych ćwiczeń. Są 

one po to, aby pomagać ci uwolnić się od wszystkiego, co nie jest jaźnią. Kiedy będziesz wolny 

od nie-jaźni, jaźń wszędzie ci się przejawi. Ogień staje się widzialny, kiedy zdmuchnie się popiół, 

który go okrywa. Nie trzeba czynić żadnego szczególnego wysiłków, żeby zobaczyć słońce; widać 

je, kiedy odejdą zakrywające je chmury. Jesteś pod wpływem złudzenia, że wykonujesz 

ćwiczenia duchowe, żeby mieć widzenie atmy. W istocie nie są one po to, by zobaczyć atmę. Te 

ćwiczenia wykonujesz po to, żeby oddzielić się od nie-jaźni, a połączyć z jaźnią. Modlisz się do 

Pana, mówiąc:  

Twamewa mata ća pita twamewa, twamewa bandhusća sakha twamewa, 

Twamewa widja drawinam twamewa, twamewa sarwam mama dewa dewa. 

(wiersz sanskrycki) 

(O Panie! Tylko Ty jesteś moim ojcem i matką, przyjacielem i krewnym,  

mądrością i bogactwem. Jestem dla mnie wszystkim). 

Co czyni ta modlitwa? Jakiego rodzaju rezultaty przynosi? Modlitwa ta wyraża to, że jesteś 

różny od Boga i masz z nim ziemski związek. Taki doczesny związek jest przyczyną niewoli. Ojciec 

nie może stać się synem, a syn nie może stać się ojcem. Ojciec jest ojcem, a syn jest synem. Obaj 

nie mogą stać się jednym. Dlatego zwracanie się do Boga jako do twego ojca i matki jest oznaką 

niewiedzy. “Ty jesteś mną, a ja jestem Tobą” - to jest najlepsza modlitwa. Tattwamasi (Ty jesteś 

Tym). Jest to jedno z głębokich stwierdzeń Wed, obwieszczające twoją jedność z Bogiem. Kiedy 

to sobie uświadomisz, będziesz wolny od wszelkich związków, które cię wiążą. Codziennie 

doświadczasz takich ziemskich związków. Dlaczego więc miałbyś ustanawiać taki związek z 

Bogiem?   

Tylko Bóg jest obecny we wszystkim. Sarwatah panipadam tat sarwathokszi siromukham, 

sarwatah srutimalloke sarwamawruthja tiszthati (z rękoma, nogami, oczami, głową, ustami i 

uszami przenikającymi wszystko, przenika On cały wszechświat). Kiedy Bóg jest obecny we 

wszystkim, jak możesz mówić, że jest On twoim ojcem i matką? Powinieneś rozwijać ekatma 

bhawę (ducha jedności). Mamatma sarwa bhutantaratma (jestem obecny we wszystkich 
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istotach jako atma) - powiada Pan. Ta sama atma jest obecna w tobie, we mnie i w każdym. Dla 

atmy nie ma żadnych różnic kastowych i religijnych. Nie jest związana z czasem, przestrzenią i 

okolicznościami.   

Wszystkie imiona i postaci należą do Boga 

Bóg jest jeden i ten sam dla wszystkich narodów, dla wszystkich ludzi, dla wszystkich religii, 

dla wszystkich społeczności  we wszystkich czasach. To w związku z tym Wedy głoszą: Ekam sath 

wiprah bahudha wadanti (Prawda jest jedna, ale mędrcy określają ją różnymi nazwami). Bóg jest 

jeden, ale wy nazywacie Go wieloma imionami. Skąd wzięły się te różnice? To wy tworzycie te 

różnice i popadacie w złudzenie, widząc różnice w wyglądzie. Z każdym dniem popadacie w 

coraz większe złudzenie. Dopóki macie bhramę (jesteście pod wpływem złudzenia), nie możecie 

dotrzeć do Brahmy (Boga). Kiedy uwalniacie się od bhramy, stajecie się samym Brahmą. Ekoham 

bahusjam (wolą Jednego było, żeby stać się wieloma).    

Bóg jest jeden i wszyscy są jednym. Wszyscy są obecni w Bogu, a Bóg jest obecny we 

wszystkich. Wszystkie imiona i postaci są Jego. Oddajecie cześć Bogu, śpiewając mantry: 

Keśawaja namaha, Narajanaja namaha, Madhawaja namaha, Gowindaja namaha, 

Madhusudanaja namaha. Śpiewacie te różne imiona Boga, ale oddajecie cześć temu samemu 

posągowi. Aham Brahmasmi (jestem Brahmanem). Wyznawcy powinni rozwijać taką silną wiarę. 

Dzisiaj pomiędzy człowiekiem a człowiekiem jest tak wiele różnic! Jakże wielka jest różnica w 

myśleniu pomiędzy jednym człowiekiem a drugim. Jak więc możecie doświadczać jedności? 

Pomiędzy człowiekiem a człowiekiem mogą być różnice w postaci, ale w sposobie ich myślenia 

powinna być jedność.  

Brahman przenika cały świat. Naukowcy mówią, że cały świat jest złożony z atomów. Wielu z 

nich mówi też, że głupie jest przypisywanie Bogu jakiejś postaci i oddawanie Mu czci boskiej. 

Powinniście dociekać, czym jest rzeczywistość. Cały świat ma postać i każdy atom, który go 

stanowi, także ma jakąś postać. Anoranijan mahato mahijan (Brahman jest subtelniejszy od tego 

co najsubtelniejsze i większy od tego, co ogromne.)  Atom też ma kształt. Dlatego na tym świecie 

nie ma niczego, co nie miałoby postaci (kształtu).   

Wszystkie imiona i postaci są przejawieniami Najwyższego Bytu, który jest ucieleśnieniem 

pokoju i pomyślności. On jest Istnieniem, Wiedzą, Pełną Błogością i niedwoistością. On jest 

Sathyam, Siwam, Sundaram (Prawdą, Dobrem, Pięknem). 

To Bóg przybiera wszystkie postaci. Tę samą prawdę głosi "Purusza Sukta": Sahasra sirsza 

purusza sahasrakśa sahasra pad (kosmiczna istota ma tysiąc głów, oczu i i nóg).  Wszystkie 

postaci należą do Boga. Człowiek upada do poziomu zwierzęcia, jeśli nie uświadamia sobie tej 

prawdy. Pomiędzy jego myślami, słowami i czynami nie zachodzi żadna zgodność. To nie jest 

człowieczeństwo. Właściwym przedmiotem studiów ludzkości jest człowiek. W jego myślach, 
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słowach i czynach powinna być zupełna jedność. Na tym polega prawdziwe znaczenie 

człowieczeństwa.   

Bóg jest obecny we wszystkim 

Mówimy, że wszystkie postacie należą do Boga, ale mówimy też, że Bóg jest bezpostaciowy. 

Nirgunam, nirandźanam, sanathana niketanam, nitja, suddha, buddha, mukta, nirmala 

swarupinam (On jest bez właściwości, bez skazy, jest ostatecznym mieszkaniem, jest wieczny, 

czysty, oświecony, wolny i jest ucieleśnieniem świętości). Jakie jest tego wewnętrzne znaczenie? 

Różnorodność ma wartość tylko wtedy, gdy, kiedy łączy się z jednością. Jeśli do liczby 1 dodać 

zero, staje się ona liczbą 10. Jeśli dodaje się coraz więcej zer, to wartość dalej rośnie - do 100, 

1000, 10 000, 100 000 itd.  W jaki sposób zero nabiera wartości? Nabiera wartości, kiedy jest 

związane z jedynką. Stąd jeden jest bohaterem, świat jest zerem. Świat ma wartość jedynie z 

powodu Boga, który jest tym bohaterem. Tylko Boskość nadaje  wszystkiemu wartość. Bez Boga 

nie może być żadnego świata. Bóg jest przyczyną, a świat skutkiem. Stworzenie nie jest niczym 

innym, jak przejawem przyczyny i skutku. Jak to jest, że człowiek nie potrafi zdać sobie sprawy z 

tego boskiego pierwiastka, zdobywszy ludzkie narodziny? W każdym atomie wszechświata jest  

Boskość. Oto prawda, którą musisz sobie uświadomić. Jeśli zawsze utożsamiasz się ze swoim 

ciałem, umysłem i ćittą (materią umysłu), jak możesz zrozumieć, że jesteś Bogiem? Jesteś 

panem. To jest atma. Atma jest wszechprzenikająca [tj. wszystko jest Nią przeniknięte]. 

Brahman i Atma to jedno i to samo. Brahman oznacza przenikający wszystko i zawsze 

rozszerzalny pierwiastek boski. Tę samą prawdę dawno temu oznajmiło dziecko Prahlada. 

Prahlada był synem  Hiranjakasipu, a Wiroczana był synem Prahlady, zaś cesarz Bali, w imię 

którego obchodzimy dziś święto Onam, był synem Wiroczany. Cesarz Bali był ucieleśnieniem 

prawości i poświęcenia. Dobro poddanych uważał on za własne dobro. Minister, który 

przemawiał wcześniej, wspomniał w swoim wystąpieniu, że służba człowiekowi jest służbą Bogu. 

Cesarz Bali również stosował się do tej szlachetnej zasady.   

 Kiedyś przyszło do Buddhy paru ludzi i spytało:  “Od długiego czasu oddajesz się duchowym 

ćwiczeniom. Czy możesz  powiedzieć nam coś o Bogu?”. Buddha zachował wtedy ciszę. Oznacza 

to jedynie, że w sprawach związanych z Bogiem nie ma miejsca na argumenty i przeciw-

argumenty. W rzeczy samej, co wiesz o Bogu, żeby wdawać się w argumentację? Bóg jest 

obecny w "tak", jak również w "nie". Jest On obecny w prawdzie i prawości, jak również w 

nieprawdzie i nieprawości. Jak możesz spierać się na temat  Boga, który jest we wszystkim? Nie 

wdawaj się w żadne dyskusje na temat Boga. Jest to zwykłą stratą czasu i głupotą. 

Bóg to ucieleśnienie prawdy, prawości i niekrzywdzenia. Dlatego właśnie pisma święte uczą:  

Satjam wada, dharmam ćara (mów prawdę, postępuj zgodnie z prawością). Prawdziwymi 

postaciami Boga jest prawda, prawość i niekrzywdzenie.  
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 Kilku ludzi udało się do Ramakriszny Paramahansy i spytało:  „Mistrzu, zawsze jesteś w 

duchowej łączności z Bogiem. Czy widziałeś Boga?” Śmiejąc się serdecznie, powiedział: “Tak, 

widziałem Boga. W rzeczy samej, widzę was jako prawdziwe postacie Boga. Bóg jest obecny 

przed moimi oczami w waszej postaci. Wszyscy są ucieleśnieniami Boga. Jednak wasz pogląd na 

świat jest inny. Uważacie się za ludzkie istoty. To, co widzicie wokół siebie, uważacie za świat. 

.Paśjannapića na paśjati mudho (głupcem jest ten, kto widzi, ale nie rozpoznaje rzeczywistości). 

To, co widzicie wokół siebie, to jedynie Bóg. Jak możecie zaprzeczać Bogu, kiedy widzicie Go 

wszędzie i w każdym czasie? Jak to jest, że ludzie nie są w stanie widzieć Boga? Ludzie  domagają 

się żony, męża, władzy, pozycji, sławy. Ale czy rzeczywiście domagają się Boga? Nie. Jeśli 

będziesz domagać się Boga tak samo, jak domagasz się innych rzeczy materialnych, Bóg 

natychmiast przejawi się przed tobą".   

Macie oddanie na pół etatu dla Boga, podczas gdy dla świata macie oddanie na cały etat. Dla 

spraw doczesnych jesteście gotowi poświęcić wszystko. Wedy głoszą: Na karmana na pradźaja 

dhanena thjagenaike amrutatthwamanasu (Do nieśmiertelności nie dociera się przez działanie, 

potomstwo czy bogactwo - dociera się do niej tylko poprzez poświęcenie). Czego takiego trzeba 

się wyrzec? Nie ma potrzeby, żebyście wyrzekali się domu czy domowego ogniska. Potrzebne 

jest to, abyście uwolnili się od złudzenia.   

Wyrzeczenie nie polega jedynie na poniechaniu  swego majątku i rodziny, a pójściu do lasu. 

Prawdziwe wyrzeczenie leży w poniechaniu złych cech. To jest prawdziwa thjaga i joga.    

Przegoń ze swego umysłu złe cechy. To jest prawdziwe poświęcenie. Ale ilu ćwiczy się w 

tym? Rzeczywistości możesz doświadczać tylko wtedy, gdy wcielasz tę zasadę w życie. Jeśli ktoś 

staje na drodze twojego poświęcenia, powinieneś się go wyprzeć, kimkolwiek by nie był. 

Cesarz Bali, wchodząc na jadżniasalę (podwyższenie do wykonywania jadżni), zauważył 

Wamanę. Powitał go z szacunkiem, ofiarował mu miejsce do siedzenia i powiedział: „Swami, 

jakie jest twoje pragnienie, które mogę spełnić?”. Wamana odparł: “Nie chcę nic innego, jak 

tylko trzech kroków ziemi”. Cesarz Bali rzekł:  “Cóż to? Czyż trzeba było ci iść całą drogę dla 

trzech jedynie kroków ziemi, które dałby ci każdy inny?”. Wamana rzekł: „Chcę trzech kroków 

ziemi jedynie od ciebie”. Nauczyciel Balego, Sukraćarja, ostrzeł go: “Królu, on nie jest zwykłym 

człowiekiem. Nie popełnij błędu i nie spełniaj jego prośby”. Bali powiedział wówczas: “Czy jest 

większy błąd nad wycofanie się ze swojej obietnicy? Dałem już mu swoje słowo. Mogę nie 

usłuchać nawet swojego guru, ale ze swej obietnicy nie mogę się wycofać”. Stosownie do tego, 

cesarz Bali spełnił daną Wamanie obietnicę. Był ucieleśnieniem prawdy. Był człowiekiem, który 

nigdy nie wycofałby się z własnego słowa. Dlatego ludzie z Kerali przechowują w sercu pamięć o 

nim i co roku obchodzą święto Onam. Czemu musicie oddawać cześć? Musicie oddawać cześć 

prawdzie. Poza prawdą nic nie ma żadnej wartości.  
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Wyzuta z prawdy, prawości, pokoju i miłości, 

wartość waszego wykształcenia jest żadna; 

Wyzuta z prawdy, prawości, pokoju i miłości, 

Korzyść z waszych aktów miłosierdzia jest żadna 

Wyzuta z prawdy, prawości, pokoju i miłości 

użyteczność wszystkich waszych stanowisk władzy jest żadna. 

Pozbawiony prawdy, prawości, pokoju i miłości 

rezultat wszystkich waszych dobrych czynów jest żaden. 

Prawda, prawość, pokój i miłość są podstawą ludzkiego życia. 

Co jeszcze można przekazać temu zgromadzeniu szlachetnych dusz! 

Powinniście rozpoznawać znaczenie satji, dharmy, śanti i premy (prawdy, prawości, pokoju i 

miłości).  Są to prawdziwe wartości ludzkie. Prawda jest Bogiem. Prawość jest Bogiem.  

Powiedziano: Ramo wigrahawan dharma (Rama to uosobiona dharma). Dharma przybrała 

postać Ramy. Gdzie jest więc pokój? Nie znajduje się na zewnątrz. Na zewnątrz, na świecie są 

tylko kawałki, ale nie pokój [od tł.: nieprzetłumaczalna gra słów w j. angielskim: pieces [kawałki] 

i peace [pokój]). Pokój jest dla człowieka cenną perłą i ozdobą. Jesteście ucieleśnieniem pokoju.   

Jedynie Bóg jest twoim prawdziwym przyjacielem 

Miłość jest Bogiem. Żyjcie w miłości. Bez miłości nie ma życia. Miłość to główna siła życiowa 

w człowieku. Ludzie jednak czynią z miłości niewłaściwy użytek. Jest miłość między żoną i 

mężem, między matką i dziećmi, przyjaciółmi i krewnymi. W ten sposób ludzie dzielą miłość. 

Zbierzcie razem wszystkie te cząstki miłości i kierujcie całą swoją miłość ku Bogu.  

(Swami pokazuje Swoją chusteczkę). Widzicie, jak mocna jest ta chustka, ponieważ 

wszystkie nici złączyły się razem. Jeśli nici są oddzielnie, można je przerwać palcami. Dlatego 

skupiajcie całą swą miłość na Bogu. Matru Dewo bhawa, pitru dewo bhawa, aćarja dewo hava, 

atithi dewo bhava (czcij jak Boga swoją matkę, ojca, nauczyciela i gościa). Nawet przyjaciel jest 

Bogiem. W istocie jedynie Bóg jest twoim prawdziwym przyjacielem. Spośród dziewięciu ścieżek 

oddania, przyjaźń wyprzedza oddanie. Kiedy rozwiniesz przyjaźń z Bogiem, będziesz mieć 

wszystko. Jeśli chcesz całkowicie poddać się Bogu, to najpierw musisz rozwinąć z Nim przyjaźń. 

Rozwijanie przyjaźni z Bogiem oznacza poddanie Mu twoich trigun (trzech cech: sattwy, radźasu 

i tamasu). To jest maitri (przyjaźń).  

Ziemscy przyjaciele patrzą na twoją kieszeń i pozycję twego ojca.  Kiedy masz w kieszeni 

dużo pieniędzy, a twój ojciec zajmuje wysokie stanowisko, przyjdą do ciebie setki przyjaciół. Jeśli  
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twoja kieszeń będzie pusta, a twój ojciec będzie na emeryturze, każdy cię opuści nie mówiąc 

nawet "do widzenia". Czy możesz ich nazwać swoimi prawdziwymi przyjaciółmi? Nie, nie. Twoim 

prawdziwym przyjacielem jest Bóg. On zawsze jest z tobą, w tobie, wokół ciebie, pod tobą. On 

cię nigdy nie opuści. Twoi wszyscy przyjaciele i krewni pójdą za tobą tylko do cmentarza. Jedynie 

boskie imię nigdy cię  nie opuści. W razie nieszczęścia Bóg będzie jedynym twoim zbawicielem. 

Pójdzie za tobą, gdziekolwiek idziesz. Dlatego rozwijaj przyjaźń tylko z Bogiem.  

Cesarz Bali uważał Boga za przyjaciela i oddał się w Jego ręce. Na świecie jest wiele takich, 

co w ramach dobroczynności dają ziemię, złoto, jedzenie, ubrania, pieniądze i inne doczesne 

dobra. Ale czyn cesarza Balego był czynem najwyższego poświęcenia. Ofiarował Bogu siebie. Jest 

to najwyższa forma oddania.  Nie dał jedynie ziemi wielkości trzech kroków; dał siebie.  

Ofiarowuję Ci swoją rodzinę, majątek i wszystko, co mam.  

Poddaję się przed Tobą i ofiarowuję także siebie. Ochraniaj mnie. 

Ofiarowuję Ci siebie. Czyń, co chcesz czynić: 

O Panie! Ofiarowuję Ci serce, które mi dałeś. Czym jeszcze mogę oddawać  

cześć Twoim stopom? Proszę, przyjmij to wraz z moimi pokornymi pozdrowieniami. 

Bali rzekł: “Co jeszcze mogę Ci ofiarować? Jeśli chcę ofiarować Ci wodę z rzeki Ganga, 

uzmysławiam sobie, że Ganga jest Twoją postacią. Jeśli chcę wielbić Cię kwiatami, uświadamiam 

sobie, że jesteś tym, który je stworzył. Jeśli chcę kupić owoce z targowiska i ofiarować Tobie... 

czyż nie są Twoim własnym wytworem?”. Wedanta uczy wewnętrznego znaczenia 

ofiarowywania Bogu kwiatów i owoców. 

Pewnego razu Rukmini tak oto modliła się:    

Można Ci ofiarować kwiat, owoc czy nawet wodę, 

ale jeśli jest prawdą, że ofiarowujesz siebie temu, kto ma w sobie oddanie, 

Kriszno, czy mógłbyś sprawić, by liść tulasi przeważył Cię na szali wagi! 

Co oznacza ten liść? Czy oznacza liść bilwy czy liść tulasi?  Nie, tym liściem jest twoje ciało. 

Co jest kwiatem, jaki powinieneś ofiarować Bogu? Czy to kwiat jaśminu lub kwiat nagietka? Nie, 

nie. Powinieneś ofiarować kwiat swojego serca. Jaki więc owoc jest miły Bogu? Banan, guawa 

albo pomarańcza? Nie. To nie są te owoce, które powinieneś ofiarować. Powinieneś ofiarować 

owoc swego umysłu. Podobnie, Bóg nie oczekuje, żebyś ofiarowywał Mu wodę z Gangi, ani 

żadnej innej rzeki czy studni. Powinieneś ofiarowywać Mu łzy radości. Te kwiaty i owoce nie 

rosną na drzewie; rosną one na drzewie twego życia. Liściem jest twoje ciało, kwiatem jest 

serce, owocem jest umysł, a wodą są łzy radości. Dlatego właśnie cesarz Bali ofiarował Panu 

siebie. Żadna inna ofiara nie może dorównać ofierze złożonej przez Balego. Jeśli ofiaruje się 

jakąś ziemską rzecz, jest ona przemijająca. Jednak Bali ofiarował Panu coś, co nie zmarnieje  z 
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upływem czasu. Dlatego właśnie zdobył wielką sławę. Pochodził z rodu Dźaji i Widźaji, będących 

strażnikami u drzwi Pana Wisznu. Dźaja i Widźaja narodzili się jako Hiranjakśa i Hiranjakasipu. 

Prahlada był synem Hiranjakasipu.  

Waszym największym bogactwem jest charakter 

Studenci muszą znać wielkość i szlachetność Prahlady. Był on uosobieniem najlepszego 

charakteru. Pewnego razu Prahlada zwyciężył Indrę i zaczął rządzić jego królestwem - niebem. 

Straciwszy królestwo, Indra był bardzo nieszczęśliwy. Udał się do swojego nauczyciela i zapytał 

go: “Swami, jak mogę odzyskać swoje królestwo? Zechciej wskazać mi, w jaki sposób”. 

Nauczyciel odparł: “Prahlada wykonuje teraz jadźnię, która nazywa się wiswadźit. W tym czasie 

odda dobroczynnie wszystko, o co się go poprosi. Dlatego udaj się do niego we właściwym 

czasie i poproś, żeby dobroczynnie oddał swój charakter”. Indra stosownie do tego przybrał 

postać bramina i udał się do Prahlady. Prahlada powitał go i zapytał, czego chce. Indra, jak 

wcześniej doradził mu nauczyciel, poprosił Prahladę o jego charakter. Prahlada spytał bramina, 

po co mu jego charakter. Bramin powiedział, że nie ma potrzeby, by w to wnikać. On właśnie 

tego chce w odpowiedzi na ofertę Prahlady, iż ten da wszystko, o co ktoś go poprosi podczas 

jadźni wiswadźit.  

- Jesteś gotów dać to, czy nie? - spytał.  

Prahlada natychmiast oddał to, o co prosił bramin. W ciągu paru minut z Prahlady wyłoniła 

się promienna postać. Widząc ten promienny kształt, zapytał go: “Kim jesteś?”. Promienna 

postać położyła się na ziemi w pokłonie przed Prahladą i rzekła: “Jestem twoim charakterem. 

Dotąd byłem w tobie. Podsycałem twoją sławę. Teraz oddałeś mnie w podarunku. Dlatego 

opuszczam cię”. 

Kiedy charakter opuścił Prahladę, wkrótce potem wyszedł z niego inny piękny i promienny 

kształt. Prahlada spytał go: “Kim jesteś, o królu?” Promieniejąca postać odparła:  “Prahlado! 

Jestem Twoim kirti (reputacją). Kiedy opuścił cię charakter, nie ma dla mnie miejsca w tobie. 

Jestem sługą charakteru. Skoro charakter opuścił cię, muszę iść jego śladem”. 

Prahlada był zakłopotany. Wtedy wyszła z niego inna, piękna i promienna żeńska postać. 

Prahlada spytał ją z szacunkiem: “Matko! Kim jesteś?’’. Odparła: “Prahlado! Po odejściu 

charakteru i reputacji również ja, Radźja Lakszmi (bogini królewskiego dobrobytu), nie mogę 

zostać w tobie”. Następnie wyłonił się z Prahlady jeszcze inny promienny kształt i poprosił go o 

pozwolenie na opuszczenie go.  Kiedy Prahlada spytał, kim jest, promienna postać odparła, że 

jest dharmą. Prahlada odmówił, bo jeśli  dharma go opuści, nie zostanie z nim już nic. Nie 

puszczał dharmy i poprosił, żeby z nim została. Dharma spełniła prośbę Prahlady i została z nim. 

Kiedy dharma postanowiła pozostać z Prahladą, wówczas bogini królewskiego bogactwa, jego 

reputacja i charakter również powróciły do niego, mówiąc, że muszą być tam, gdzie jest dharma.  
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W ten sposób Prahlada udowodnił, że dharma jest najważniejsza dla człowieka.   

Opowieść ta ukazuje, że gdzie jest dharma, tam jest też wszelkie bogactwo i sława.  Prahlada 

był obdarzony sześcioma rodzajami bogactwa - dharmą (prawością), ajswarją (majątkiem), 

jaśasem (sławą), śakti (siłą, mocą), dźnianą (mądrością) oraz wajragją (brakiem przywiązań). 

Kiedy jednak stracił charakter, stracił wszystkie te sześć rodzajów bogactwa. Co jest twoim 

prawdziwym majątkiem? Jest nim majątek mądrości, miłości i prawości. Prahlada był 

człowiekiem wielkiego charakteru i mądrości.  

Również patrząc od strony duchowej, powinieneś zrozumieć, jak ważny jest charakter. 

Możesz zrezygnować z każdej cechy, jednak nie z charakteru.   

Powinieneś ofiarować siebie jedynie Bogu i nikomu innemu, gdyż Bóg jest ucieleśnieniem 

bezinteresowności.   

Nigdy nie porzucaj Boga 

Bóg niczego od nikogo nie oczekuje. Na tym świecie każdy kocha interesownie, jedynie 

miłość Boga jest całkowicie wolna od samolubstwa i interesowności. Nawet rodzice kochają cię z 

powodu cielesnego pokrewieństwa z nimi. Ale z Bogiem nie ma takiego związku. Związek z Nim 

jest "serca z sercem" i "miłości z miłością". W Jego miłości nie ma żadnej samolubnej pobudki. 

Dlatego powinieneś ofiarowywać swe życie tylko Bogu. Taki ideał ukazał cesarz Bali.  

Czcij swoją matkę, ojca, nauczyciela i gościa jak Boga, dopóki nie stoją na drodze twojego 

związku z Bogiem. Kajkeji przyczyniła się do wstrzymania koronacji Ramy i posłania Go do lasu. Z 

powodu tego złego czynu Kajkeji, Bharata [jej syn] okazał jej nieposłuszeństwo. Jak można czcić 

swoją matkę jak Boga, kiedy zabiera cię ona od Boga? Bharata dowiódł, że jeśli matka wchodzi w 

drogę twojemu związkowi z Bogiem, powinieneś ją porzucić. Hiranjakasipu próbował na wiele 

sposobów powstrzymać Prahladę przed śpiewaniem boskiego imienia “Om Namo Narajana”. 

Prahlada był gotów porzucić nawet swego ojca i nie przestał śpiewać imienia Pana. Podobnie, 

cesarz Bali okazał nieposłuszeństwo swemu nauczycielowi i ofiarował siebie Panu. Człowiek 

powinien ponieść każdą ofiarę dla Boga.    

Kiedy Maharana kazał swej żonie Mirze opuścić świątynię Kriszny i odejść, doznała ona 

wątpliwości odnośnie tego, co jest jej dharmą - czy pozostać z mężem, czy odejść i ofiarować się 

Bogu. Wyrażając swą wątpliwość, wysłała przez posłańca list do Tulsidasa, który był jej 

współczesnym. Tulsidas mieszkał w owym czasie na górze Ćitrakuta. Spytała: “Swami, co mam 

teraz począć? Czy powinnam poniechać męża czy Boga?”. Wtedy Tulsidas odpowiedział: “Żony i 

mężowie zmieniają się z życia na życie. Jedynie Bóg jest z tobą we wszystkich twoich żywotach. 

Dlatego możesz poniechać męża, ale nie Boga”.  

Postanowiła wówczas porzucić dom i zaśpiewała: “Ćalore mana Ganga Jamuna tir" (Och, 
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umyśle! Idź na brzeg Gangi i Jamuny). Zbieg Gangi i Jamuny to Prajag. Żeby odbyć podróż do 

Prajagu nie potrzeba kupować biletu. Ganga i Jamuna oznaczają subtelne kanały w kręgosłupie -  

idę i pingalę. Prawdziwy prajag to bhrumadhja (miejsce między brwiami), gdzie spotykają się 

trzy kanały nerwowe: ida, pingala i suszumna. Ganga, Jamuna nirmal pani, sital hota sarir. 

Ćalore man Ganga Jamuna tir (Woda Gangi i Jamuny jest bardzo chłodna i czysta, co sprawia, że 

człowiek staje się pogodny i spokojny. Dlatego pójdź, umyśle, na brzeg Gangi i Jamuny). 

Znajdziesz tam Pana Krisznę, odzianego w pitambarę (szatę z żółtego jedwabiu), mającego 

koronę z pawich piór i połyskujące kolczyki”. W ten sposób, przez wzgląd na Boga, Mira wyrzekła 

się domu, rodziny i męża.  

Nigdy nie przywiązuj wagi do słów kogokolwiek, kto radzi ci odejść od Boga. Nawet jeśli 

przytrafia ci się jakieś nieznośne nieszczęście, nigdy nie porzucaj Boga. Nawet gdybyś miał 

ponieść w ręku kulę ognia, nigdy nie porzucaj Boga. Nawet gdyby ziemia stała się niebem, a 

niebo ziemią, nigdy nie porzuć Boga. Twoja wiara w Boga powinna pozostać niezłomna we 

wszelkich okolicznościach. Taka niezachwiana wiara jest twoją prawdziwą ochroną.   

Przed odjazdem na pole bitwy Abhimanju pozdrowił swą matkę Subhadrę i poprosił o jej 

błogosławieństwa. Ale ona spróbowała go odwieść od udawania się na pole walki, mówiąc:   

Wojsko Kaurawów zostało ustawione w kształt padmawjuhy przez Dronaćarję, który ma 

moc mogącą ukorzyć dumę najpotężniejszych wrogów.  Niełatwo oprzeć się zajadłej napaści 

Bhiszmy. Ponadto twoja żona spodziewa się dziecka. Nie wiemy, czy czas jest przychylny dla nas, 

czy nie. Nie ma tu twego ojca i wuja Kriszny, żeby ci pomogli. Dlatego zaniechaj swojego 

postanowienia wkroczenia na pole bitwy.  

Kiedy matka próbował go w ten sposób powstrzymać, Abhimanju rozzłościł się i rzekł:  

Właśnie kiedy mam rzucić się na wojsko Kaurawów jak lew i unicestwić ich deszczem 

potężnych strzał, czy jest właściwe z twojej strony odwodzić mnie od udania się na pole bitwy, 

zamiast udzielić mi błogosławieństw i powiedzieć parę słów zachęty?   

W ten sposób młodzież tamtych dni z odwagą i męstwem dbała o cześć swojej rodziny. Byli 

gotowi na każde poświęcenie dla ochrony jej czci. Abhimanju pokłonił się matce, szukając jej 

błogosławieństw i błagając ją, aby mu pozwoliła udać się na pole bitwy. Subhadra nie miała 

innego wyboru, jak tylko położyć mu dłoń na głowie i pobłogosławić go tak oto: 

Obyś był odbiorcą tych samych błogosławieństw, którymi matka Gauri obdarzyła swego 

syna Kumarę, gdy ten wyruszał na bój z Tarakasurą; błogosławieństw, które Bhargawi 

przekazała swemu synowi na czas walki z Śambarasurą; błogosławieństw, jakimi obsypała 

swego syna Winata, kiedy wyruszał ze świętym zadaniem uwolnienia matki z niewoli; 

błogosławieństw, jakimi matka Kausalja obdarzyła swego syna Ramę, kiedy udawał się do lasu, 

aby ochraniać jadźnię Wiśwamitry. Ale  nade wszystko będzie cię ochraniać na polu bitwy 
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najpotężniejsze i boskie błogosławieństwo Ramy. 

Obdarzając syna obficie błogosławieństwami - dla jego ochrony, Subhadra zezwoliła, żeby 

pojechał na pole bitwy.  

Człowiek może mieć wszelkiego rodzaju błogosławieństwa i ochronę, ale jeśli zabraknie mu 

ochrony boskiej, wszelkiego rodzaju inna ochrona będzie bezużyteczna. Można mieć wszelkie 

rodzaje mocy, ale bez mocy Boga będą one bezużyteczne. Jak opisuje Ramajana, nie było nikogo 

potężniejszego niż Hanuman. Podobnie, w Mahabharacie za najpotężniejszego był uważany 

Bhima. Jeśli byli oni tak potężni, możecie sobie łatwo wyobrazić moc Boga. To właśnie moc Boga 

może w jednej chwili wstrząsnąć całą Ziemią lub w mgnieniu oka wywołać potop. Ta sama moc 

Boga daje światło całemu światu, poprzez słońce. Nie może być siły większej niż moc Boga. 

Człowiek może posiadać fizyczne męstwo i siłę inteligencji, 

ale popadnie w smutek, jeśli będzie mu brakowało boskiej łaski, 

Karna był wielkim wojownikiem, ale jaki był jego los? 

Nigdy nie zapominajcie o tej prawdzie. 

 

Siła fizyczna, siła liczebna i siła intelektu, majątek i stanowisko nie są takie ważne. 

Najważniejsza jest moc prawości i moc Boga. Czy prowadzisz jakieś duchowe ćwiczenia, czy nie, 

rozmyślaj nad wedyjskim stwierdzeniem Aham Brahmasmi (jestem Brahmanem). Wtedy stajesz 

się Brahmanem. Brahmawid Brahmaiwa bhawathi (znawca Brahmana staje się zaprawdę 

samym Brahmanem). Nie rozwijaj nic nieznaczących związków z Bogiem. Ja i ty jesteśmy 

jednym. Powinieneś starać się doświadczać tej jedności.  

 Możecie wykonywać dhjanę, dźapę, bhadźany i jadźnie, ale wszystkie one są tylko dla 

waszego umysłowego zadowolenia. Umysł ma płochą naturę. Dlatego nie próbujcie zadowalać 

swego umysłu - zadowalajcie swoje sumienie. Tylko wówczas możecie doznać Satćitanandy. Sat 

to byt, ćit to świadomość. Jedność sat i ćit to ananda (błogość). Powinniście zawsze pamiętać o 

tej boskiej zasadzie i rozmyślać o niej.   

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem Hari bhadźan bina sukha śanthi nahin.) 

– Z orędzia Bhagawana wygłoszonego w Sai Kulwant w Prasanthi Nilayam 27  sierpnia 1996 roku. 
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UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI 
NILAYAM 

 

ŚWIĘTO ŚIWARATHRI 

Ozdobiona ze smakiem hala Sai Kulwant rozbrzmiała 

poruszającymi duszę bhadźanami, gdy wielkie zgromadzenie bhaktów zebrało się na tej sali i 

śpiewało chwałę Pana Siwy w nocy 28 lutego 2014 roku, aby uczcić święto Śiwaratri w Prasanthi 

Nilayam. Oprócz uczniów i studentów instytucji edukacyjnych Śri Sathya Sai, wiele grup 

pracowników aszramu i bhaktów prowadziło te bhadźany  podczas całej nocy  Śiwarathri  - od 

godziny 6 wieczorem 28 lutego do 6 wieczorem 1 marca 2014 roku, napełniając w ten sposób 

całe otoczenie duchowymi wibracjami.  

W przeddzień Śiwaratri zespół taneczny z Praśanthi dał 27 lutego 2014 roku występ taneczny pt. 

“Abhinajandźali” (ofiara taneczna), poświęcony Panu Siwie. Słodka muzyka, zręczna praca nóg 

tancerzy i dokładne wyrażanie szlachetnych uczuć uczyniły z tego tańca zaiste piękny występ. 

Następnie odbyły się bhadźany.  

 

Z tej pomyślnej okazji pogratulowano tym, którzy otrzymali 300 domów, zbudowanych przez Śri 

Sathya Sai Central Trust dla ofiar powodzi z Odishy i podarowano im ubrania i pamiątki. Łączna 

liczba domów przekazanych przez Central Trust ofiarom powodzi z Odishy doszła do 999, gdyż 

wcześniej domy otrzymało 699 rodzin.   

 

28 lutego 2014 roku program Śiwaratri rozpoczął się koncertem muzyki nabożnej ze stotrami i 

pieśniami - w wykonaniu studentów Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. Znalazły się w nim 

stotry “Wiswanathaśtakam”, “Lingaśtakam” i pieśni nabożne “Śambho Mahadewa”, “Śankar 

Siwa meri ladź rakho” (O Panie, uratuj mnie) i inne. Ten poruszający duszę występ, rozpoczęty 

się o godzinie 8.30 rano i dobiegł końca wraz z arati o godzinie 10:00. 

Wydarzenia wieczorne rozpoczęło lingabhiszekam (obrzędowe obmycie lingi Siwy).  O 4 po 
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południu, wśród kapłańskich śpiewów mantr wedyjskich i pomyślnych tonów muzyki 

nadaswaram, grupa studentów wniosła we wspaniałym pochodzie - na palankinie – Sai-iśwara 

lingę i umieściła ją na pięknie ozdobionym podwyższeniu przed samadhi Bhagawana. Potem 

kapłan główny, wspomagany przez innych kapłanów, wykonał abhiszekam Sa-iśwara lingi - 

mlekiem, twarogiem, ghi (oczyszczonym masłem), miodem, cukrem, liśćmi bilwy, akśatą 

(poświęconym ryżem), wibhuti, kumkumem (cynobrem) - pośród śpiewu Śri Rudram i innych 

wedyjskich mantr. Następnie lingę ozdobiono i przy recytacji Śri Sathya Sai aśtottara sahasra 

namawali oddano jej uroczyście cześć oraz ofiarowano jej arati.   

 

Po lingabhiszekamie odtworzono boskie orędzie Bhagawana, w którym powiedział On, że 

prawda jest niezmienna w trzech okresach czasu [przeszłości, teraźniejszości i przyszłości]. 

Wezwał wszystkich do tego, żeby doznali jedności Atmy i dotarli do transcendentalnej prawdy, 

do błogości atmicznej. Bhagawan zakończył Swoje orędzie bhadźanem “Sathyam dźnanam 

anantham Brahma” o szóstej wieczorem, co było znakiem rozpoczęcia 12-godzinnego Śiwarathri  

Akhanda Bhajanu. Wkrótce po rozpoczęciu bhadźanów Siwaratri, uczestników skropiono 

poświęconą wodą (tirtham). Całonocne bhadźany prowadzone były przez grupy studentów, 

wielbicieli i pracowników aszramu. Świętości dodało tej uroczystości wyświetlenie filmu z 

lingodbhawą Bhagawana podczas Śiwarathri z wcześniejszych lat.  

 

W bhadźanie uczesatniczyła z wielkim oddaniem, prowadząc całonocne czuwanie, wielka liczba 

bhaktów. Bhadźan Siwaratri dobiegł końca o 6 rano 1 marca wraz z [odtworzonymi z nagrania] 

pieśniami nabożnymi “Om Śiwaja Om Śiwaja” i “Subrahmanjam Subrahmanjam” w wykonaniu 

Bhagawana, po których odbyło się arati.  

Na zakończenie bhadźanów całemu zgromadzeniu bhaktów i uczniów oraz studentów 

ofiarowano prasadam z tamaryndowego i słodkiego ryżu.  

  

UROCZYSTE OTWARCIE BUDYNKU PAWILONU   

W czasie uroczystości 12 marca 2014 roku dokonano pośród śpiewu mantr wedyjskich otwarcia 
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budynku pawilonu Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai w Prasanthi Nilayam. Oprócz 

studentów i pracowników Instytutu, w uroczystości tej brali udział członkowie rady zarządzającej 

Śri Sathya Sai Central Trust i wiele innych osobistości. Uroczystość rozpoczęła się bhadźanami o 

godz. 8.45, zaś zakończyło ją arati o 9.30, po purnahuti. 

 

PIELGRZYMKA Z BIHARU I DŹHARKHANDU  

Około 700 bkatów, w tym dzieci Bal Wikas z Biharu i Dźharkhandu przybyły z dwudniową 

pielgrzymką do Prasanthi Nilayam, a 15 i 16 marca, dla uczczenia święta Holi, mieli występy 

muzyczno-kulturalne. 

15 marca w hali Sai Kulwant dzieci Bal Wikas wystąpiły z pięknymi tańcami, a młodzież z Biharu i 

Dźharkhandu zaśpiewała pieśni nabożne, co pokazało bogate dziedzictwo kulturalne tych 

stanów Indii, ożywiło wibrującego ducha Holi i ukazało boską chwałę Bhagawana Śri Sathya Sai 

Baby.  

Po tym urzekającym występie nastąpiły bhadźany, które również poprowadzili bhaktowie z tych 

dwóch stanów. Cała uroczystość dobiegła końca wraz z arati o godzinie 6 wieczór.   

 

Wydarzenia 16 marca objęły przedstawienie teatralne “Kja apne Bhagawan ko dekha hai?” (Czy 

widziałeś Boga?). Ukazując, jak zwykły młody człowiek Naren został przemieniony dotknięciem 

Swamiego Ramakriszny Paramahansy w wielkiego mistrza duchowego, przedstawienie to żywo 

odmalowało główne zdarzenia z życia Swamiego Wiwekanandy. Końcowa pieśń:  “Manaw sewa 

madhaw sewa, jahi sandeś hamara” (Naszym przesłaniem jest "służba człowiekowi to służba 

Bogu") streszczała główny ideał i filozofię Swamiego  Ramakriszny Paramahansy, którą przyjął w 

swoim znakomitym życiu Swami Wiwekananda.   

Uroczystości dobiegły końca wraz z arati o godzinie 4.15 po południu, po [odtworzonym z 

nagrania] bhadźanie “Ćitta Ćora Jaśoda ke bal” (Syn Jaśody jest złodziejem serc), śpiewanym 

przez Bhagawana.   
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Z naszych archiwów 

ROZWIJAJCIE WIARĘ W IDEAŁY 
RAMY 

 

Słodsze niż miód, smaczniejsze od twarogu, słodsze zaiste od 

miodu jest imię Ramy. Ciągłe powtarzanie tego słodkiego 

imienia daje człowiekowi smak boskiego nektaru. Dlatego 

powinno się bezustannie rozmyślać o imieniu Ramy.  

 

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

Wszystkie rzeczy na świecie podlegają zmianie. Wszystkie żywe istoty muszą stracić życie 

pewnego dnia. Ale ustanowione w sercu ludzkim wzorce i święte cele jaśnieją na zawsze. Jeśli 

człowiek ma żyć zgodnie z jakimś wzorcem, musi być gotowy na przejście wielu ciężkich 

doświadczeń, stawianie czoła wielu trudom, oszczerstwom, nieszczęściom osobistym i 

cierpieniom. Ideały te wciąż - po  dzień dzisiejszy-  promienieją w sercach ludzi, pomimo 

zmiennych kolei losu i ciężkich doświadczeń. Epoki mogą przychodzić i odchodzić, kontynenty 

mogą pojawiać się i znikać, ludzie mogą umierać, ale wzorce i wartości pozostają jako trwałe 

źródło natchnienia dla świata.  

Buddhi jest oświecane przez atmę  

To, czego nie można osiągnąć dzielnością fizyczną, siłą liczebną czy siłą bogactwa, osiągnąć 

można siłą buddhi (intelektu). Oznaką intelektu jest rozróżnianie - wiweka. Człowiek zdobywa 

rozróżnianie trzymając się satji (prawdy) i dharmy (prawości). Bez podążania za prawdą nie 

można utrzymać mądrości. Światło mądrości pochodzi z buddhi, buddhi zaś jest oświetlane 

przez atmę. Istoty ludzkie biorą w swojej niewiedzy pod uwagę jedynie oświetlenie 

promieniejące z buddhi, zapominając o podstawowym źródle jego blasku - atmie. Ta atma jest 

podstawą. To jest Brahmam. To jest paratattwa (najwyższa kosmiczna zasada). To jest 
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paramatma (wszech-jaźń). To jest sedno awatara. 

Boskość w ludzkiej postaci 

Zwykli ludzie nie mogą czerpać żadnego pożytku, jeśli bezkształtny Absolut pozostaje na Kajlasie 

czy w Wajkuncie. Nie sposób oddawać cześć bezkształtnemu Absolutowi. Stąd Bóg wcielił się w 

postaci ludzkiej jako Rama, aby umożliwić ludzkości doświadczenie bezkształtnego Absolutu w 

formie, która jest jej dostępna i pomocna. Ludzie nie potrafią pojąć bezkształtnego Absolutu nie 

mającego żadnych cech. Niestety, nawet kiedy bezkształtny Absolut przybiera jakąś postać, są 

ludzie, którzy przypisują awatarowi swoje własne słabostki. “Jeśli on ma tę samą postać, co 

nasza, te same cechy fizyczne, gdy je, mówi i chodzi tu i tam, jak każdy z nas, to jaka jest różnica 

między awatarem a nami?” - pytają. Z powodu tego podejścia osoby te oddalają się od Boga.  

Awatarowie przychodzą, aby nauczać zasady jedności 

Esencją religii Bharathijów - jak głoszą Wedy - jest osiągnięcie jedności człowieka z Boskością 

poprzez rozpoznanie przez człowieka nieodłącznej od niego Boskości. Awatarowie przychodzą, 

aby nauczać ludzkość tej zasady jedności, tak by ludzie mogli uwolnić się od wyobrażenia 

różnorodności i przejawić swoją wrodzoną Boskość, zdając sobie sprawę z własnej podstawowej 

duchowej istoty. Zstąpienie Awatara oznacza Boskość schodzącą do poziomu ludzkości.   

Rozwijajcie wiarę w ideały Ramy. Każdy powinien stawiać sobie za cel stanie się osobą 

doskonałą. Celem powinny być ideały, a nie  ostentacja. Era Ramy zaistnieje od chwili, kiedy 

poniechamy ostentacji, rozwiniemy wiarę w jaźń i będziemy prowadzić pobożne życie. Wówczas 

każdy stanie się miłośnikiem Ramy. Słowo  Rama nie oznacza syna Daśarathy. Ramą jest atma i 

stąd mówi się o Ramie jako o Atma Ramie.   

 – Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych w święto  Śri Rama Nawami. 
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NIEZAPOMNIANE WSPOMNIENIA O 

MIŁOŚCI BHAGAWANA 

Kamala Padmanabhan 

 

Ludzie na całym świecie doznawali nektaru miłości - radowali się 

nią i pili ją - w bezpośredniej obecności naszego drogiego Pana 

Sai. Doznawali wszechobecności, wszechwiedzy i wszechmocy Sathya Sai Baby i potwierdzali je. 

Mój mąż - dr R. S. Padmanabhan - i nasza rodzina zostaliśmy na szczęście pobłogosławieni przez 

Swamiego tym, że mogliśmy przebywać z nim i mu służyć.. Chciałabym podzielić się niektórymi 

ze swoich przeżyć ze Swamim, które obrazują jego wielką miłość i boskie przesłanie.   

Moja droga ze Swamim od młodych lat 

W roku 1944 odwiedziłam dom ciotki w Ćamradźpet, cierpiała ona bowiem na pewną 

dolegliwość. Byłam szczęśliwa, bo miałam sposobność odwiedzić miasto i doświadczyć 

miejskiego życia. Nie wiedziałam, że wyjazd ten będzie początkiem mojej drogi ze Swamim. To 

właśnie w domu ciotki usłyszałam o Swamim i Jego cudownych sposobach uzdrawiania ludzi. 

Dlatego nasi krewni uparli się, żeby zabrać nazajutrz ciotkę na darszan Swamiego. Udałam się z 

ciotką - wraz z innymi krewnymi - na darszan i stanęłam w kącie pomieszczenia. Miałam 

wówczas 14 lat. Darszan odbywał się w domu pewnego bhakty. Po jakimś czasie, wskutek tego, 

że byłam głodna, zaczęłam być niesforna. Tymczasem inne panie zajęły miejsca blisko 

Swamiego. Stałam obojętnie daleko od Swamiego, ale zostałam zaskoczona, bo Swami ciągle 

patrzył na mnie z czułością i poprosił, żebym podeszła blisko Niego. Byłam zakłopotana i 

odmówiłam, pomyślałam bowiem, że to moja ciotka jest cierpiąca i potrzebuje wyleczenia. Ale 

Swami nalegał, że muszę być blisko Niego. Z wielką miłością Swami powiedział mi, że wyjdę za 

mąż i wybrał już chłopca dla mnie, dentystę z zawodu. Zaskoczyło mnie to i nie przyjęłam słów 

Swamiego.  
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Z drugiej strony, Swami spotkał się z dr Padmanabhanem i powiedział mu, że widział już 

dziewczynę dla niego i że ożeni się on 14 lutego. Ten próbował przekonać Swamiego, że nie ma 

pracy, ale Swami twardo powiedział mu, że ożeni się on tego dnia. Ślub miał miejsce 14 lutego, 

zgodnie z planem Swamiego. Było to dla mnie niezapomniane przeżycie. Była to lekcja 

wszechwiedzy Swamiego, bo tylko On wie wszystko o wybranej parze, która będzie Jego 

narzędziem w boskim przedstawieniu awatara.  

W jego dłoni jest wszystko 

W owym czasie Puttaparthi było maleńką wioską, a odwiedziny w Parthi oznaczały przywożenie 

ze sobą jedzenia. Pewnego wieczoru Bhagawan udzielił nam darszanu na brzegu rzeki Ćitrawati. 

Ponieważ darszan trwał dość długo, ja i moje cioteczne  rodzeństwo staliśmy się głodni i 

niesforni. Ciotka nie była zbyt zadowolona z naszego zachowania. Ale Swami zauważył naszą 

niesforność i uśmiechnął się. Potem spytał moją ciotkę, co nam wszystkim dolega. 

Odpowiedziała, że odczuwamy głód i poprosiła go, żeby dał coś do jedzenia.   

 

Swami z uśmiechem włożył dłoń w piasek i o dziwo! wyciągnął jeszcze gorącą [potrawę] rawa 

laddu z suszonymi owocami, o zapachu kumkum puwwu (szafranu) i ociekającą ghi [klarowanym 

masłem]. Była bosko wyborna. Rozdał tę słodką potrawę nam wszystkim i poprosił, żebyśmy ją 

zjedli. Byliśmy rozczarowani, bo laddu było niewymownie wyśmienite, ale porcje były za małe. 

Pamiętam, jak moja pedamma (ciocia) poskarżyła się Swamiemu “Codziennie jedzenie, jakie 

gotuję, marnuje się, Swami; te dziewczynki nie jedzą nic przynajmniej od tygodnia”. Po spożyciu 

tego bosko wybornego rawa laddu nie czułyśmy głodu przez ponad tydzień. Kiedy sama Matka 

Annapurna zaspokaja nasz głód i obsypuje swą łaską, jak możemy czuć głód?   

Początek ruchu Bal Wikas    

Pewnego niedzielnego poranka w 1969 roku po darszanie Swamiego mój mąż i inni mężczyźni 

byli w swoim biurze, kończąc swą dzienną pracę. W grupie 8 kobiet czekałyśmy, aż mężczyźni ci 

skończą pracę. Usiadłyśmy więc przed posągiem Pana Kriszny w Brindawan i oddałyśmy się 

próżnym plotkom. Żadna z nas nie spostrzegła, że podchodzi do nas - tak pogrążonych w 
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rozmowie -  Swami. 

Po pewnym czasie usłyszałyśmy słodki głos Swamiego: 

- Zamiast marnować czas, czy nie możecie zrobić coś pożytecznego? 

Odwróciłyśmy się i zobaczyłyśmy Swamiego. Pokłoniłyśmy się z czcią i powiedziałyśmy 

Swamiemu: 

- Jesteśmy gotowe zrobić wszystko, Swami. 

To ja rozmawiałam ze Swamim, gdyż byłam jedyną, która zna telugu. Swami spytał:  

- Czy znasz sztukę opowiadania? Pamiętasz historie opowiadane przez twoich dziadków? 

Odpowiedziałam: - Tak, Swami.   

 

Wówczas Swami powiedział do wszystkich kobiet: “Idźcie do swoich sąsiadów i przekonajcie 

rodziców, żeby posyłali do was swoje dzieci. Opowiadajcie im opowieści przekazujące ludzkie 

wartości; spróbujcie wpoić wartości tym młodym umysłom. Na początek niech zajęcia trwają 

tylko 10 minut, a później, widząc reakcję, wydłużajcie czas trwania tych zajęć”. 

 Wszystkie kobiety powiedziały: - Tak, Swami.  

Swami powiadomił dr W.K. Gokaka, żeby przygotował lekcję wychowania w wartościach i 

powiedział mu, że sam tę lekcję poprowadzi, aby nauczyć te kobiety.  

 

Pamiętam, jak Swami uczył nas każdego drobnego szczegółu prowadzenia zajęć - od wyboru 

miejsca, przekonania rodziców, żeby przysłali dzieci, nauczania wartości poprzez opowiadania, 

po wprowadzanie bhadźanów, pieśni i wreszcie uczenie dzieci o wartości czasu.   

Tak oto narodził się ruch Bal Wikas, a ja jestem szczęśliwa, że Pan wybrał mnie do swojej wielkiej 

misji. Kiedy Pan tego chce, to wszystko się może zdarzyć.   

Miłość Swamiego i troska o swoich wielbicieli   

Była to błogosławiona chwila dla naszej rodziny, kiedy Swami obficie obdarzył nas swoją łaską, 

odwiedzając nasz dom w dzień Światowego Akhanda Bhadźanu. Mój mąż, wraz z innymi 

starszymi organizacji, był zajęty jeżdżąc do Brindawan tam i z powrotem, aby zaprosić Swamiego 

na Światowy Akhanda Bhadźan. Stąd też odpowiedzialność za przygotowanie wielu rzeczy 
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spadła na mnie. Dla ułatwienia odwiedzin Swamiego w naszym domu musiałam uzyskać od 

wyższych władz Lalbagh zezwolenie na otwarcie bram Lalbagh oraz zwrócić się do komisarza 

policji o pozwolenie na odwrócenie ruchu ulicznego. Dziękuję mężowi za to, że z wyprzedzeniem 

nauczył mnie radzić sobie ze wszystkimi tymi dodatkowymi zadaniami. Aby obficie obdarzyć 

swoją łaską pokorną wielbicielkę, taką jak ja, Swami rzekł memu mężowi: “Wysyłam samochód i 

kierowcę. Kamalamma może używać  wozu, kiedykolwiek będzie jej potrzebny”. 

Ponieważ wszystkie przygotowania zostały zakończone, gorąco oczekiwaliśmy przybycia Pana. 

Po uroczystym otwarciu Bhadźanu w Adarś Mahila Samadź o godzinie 6 wieczór, Swami 

łaskawie przybył do naszego domu. Na spoczynek udał się do swego pokoju późnym wieczorem. 

Byłam wyczerpana po dniu gorączkowej pracy, ale ciągnęło mnie do tego, żeby przynajmniej 

przez jakiś czas uczestniczyć w Akhanda Bhadźanie. Mój mąż spał poza pokojem Swamiego, a ja 

byłam w holu, niespokojna, bo nie mogłam spać. Stąd też zbudziłam męża około północy i 

poprosiłam go, żeby  zawiózł mnie na miejsce bhadźanu. Słysząc nasze głosy,  Swami wyszedł ze 

swego pokoju i spytał męża, o cóż to go proszę. Mąż powiedział Swamiemu, że chcę wziąć udział 

w bhadźanie. Swami spojrzał na mnie i poprosił, żebym poszła do łóżka, bo jestem bardzo 

zmęczona i odszedł do swego pokoju. Po pewnym czasie raz jeszcze poprosiłam męża, żeby 

zabrał mnie do ośrodka bhadźanowego. Za trzecim razem, gdy właśnie miałam powtórzyć swoją 

prośbę, Swami wyszedł i rzekł:“Ćudu kallu entha jerraga unnajo! (Spójrz, jakie masz czerwone 

oczy!) Jesteś zmęczona. Idź i śpij”. Bez dalszego słowa poszłam spać i następnego dnia wstałam 

rześka. Swami rzekł mi nazajutrz rano z miłością:  “Byłaś wczoraj  bardzo zmęczona. Dlatego 

poprosiłem cię, abyś poszła spać, abyś dzisiaj mogła pracować”. Kto jeszcze może tak czule 

troszczyć się o nas poza naszym Panem!  

Uosobienie czasu 

Był to jeden z tamtych pamiętnych dni, kiedy Swami był u nas. Wiedziałam, że codziennie o 5.30 

rano Swami pije kawę. Budziłam się o czwartej, brałam kąpiel, przygotowywałam ten napar i 

czekałam, aż Pan otworzy drzwi swego pokoju. Czekałam, aż Swami przyjdzie i zasiądzie w 

swoim fotelu, gotów na ofiarowanie Mu kawy. Pewnego dnia, jak zwykle, czekałam na odgłos 

drzwi. W międzyczasie moja służąca nalegała, żebym trzymała w pogotowiu mleko; 
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zastanawiałam się wtedy, dlaczego Swami nie wstał na czas. Kiedy odwróciłam się z tymi 

myślami, zobaczyłam stojącego za mną Swamiego. Zapytał z miłością: “Kamalamma, nie 

słyszałaś odgłosu drzwi?”. Oniemiałam. On znał moje myśli. Było to wielkim upewnieniem się, że 

On zawsze jest z nami, o każdym czasie i we wszystkich miejscach. My możemy zapomnieć o 

czasie, ale Pan nigdy, bo jest On samym czasem. Akurat tym małym wydarzeniem Swami nauczył 

mnie, jak ważny jest czas.   

Bóg odpowiada na pobożne uczucia naszych modlitw   

 W miesiącu kartika kalendarza hinduskiego obchodzi się Kszirabdi Dwadasi, czyli tulasi pudźę. 

Będąc żarliwą wielbicielką Pana Kriszny, zawsze wykonywałam ową pudźę z wielką czcią. Gdy 

czyniłam przygotowania, takie jak przygotowywanie dija (lampek), ozdabianie z pomocą tulasi, 

robienie wzorów na podłodze (rangoli) różnymi barwami itd., miałam mocne pragnienie, aby 

ofiarować swoje modlitwy Swamiemu w Jego cielesnej postaci. Poprosiłam  Swamiego, żebym 

mogła pomodlić się u Jego lotosowych stóp. Koło krzewu tulasi mieliśmy huśtawkę dla 

Swamiego. Wyczyściłam ją, rozłożyłam na niej nowy pled i poduszki.  Byłam tak pochłonięta 

myślami, że straciłam poczucie czasu. Po  tych przygotowaniach, szykowałam się do pudży o 6 

wieczorem. Właśnie się odwróciłam i nie mogłam uwierzyć własnym oczom, ujrzałam bowiem 

Swamiego, wchodzącego do domu. Łzy radości wezbrały mi w oczach i potoczyły się po 

policzkach. Byłam urzeczona i oniemiała. 

Swami poszedł prosto do huśtawki i usiadł na niej. Próbowałam powiedzieć Swamiemu, że nie 

jest odpowiednia, aby Pan na niej siadał. Złajał mnie i rzekł: “Rób wszystko, co trzeba; skończ 

swoją pudźę”. Zgodnie z Jego rozkazem wykonałam  pudźę z wielkim oddaniem i miłością dzięki 

Jego łasce. Później wyraziłam pragnienie wykonania pada pudźy dla jego boskich stóp. Swami 

zgodził się i mogłam ofiarować modlitwy u jego stóp. Kiedy moja pudźa dobiegła końca, Swami 

poprosił mnie o prasadam (poświęcone jedzenie). Kiedy Swami spożywał prasadam, spytałam 

Go: “Jak tu przybyłeś, Swami? Nie znałam Twojego programu”. Swami odparł na to z 

uśmiechem: “Miałem w tych stronach trochę pracy, a Ty modliłaś się, że chcesz wykonać pudźę 

do mojej cielesnej postaci, więc przyszedłem”. Kiedy powiedziałam mężowi o niespodzianych 

odwiedzinach Swamiego, jego też przepełniła radość.   
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Zdarzenie to otwiera nam wszystkim oczy na to, że Bóg widzi tylko bhawa (uczucia) w naszej 

modlitwie i może pokazać się wszędzie. Czas i miejsce nie mają dlań znaczenia.  

– Autorka, Kamala Padmanabhan, jest stanową koordynatorką edukacji w Organizacji Sewy Śri Sathya 

Sai w Karnatace.   

 

Ćinna Katha (Przypowieść) 

TRZYMANIE SIĘ PRAWOŚCI 

 Wojska Kaurawów i Pandawów ustawiły się na polu bitwy Kurukszetra. Obie strony 

zadęły w konchy na znak rozpoczęcia bitwy. Właśnie wtedy Dharmaradźa nagle zdjął buty, 

koronę, położył broń i zaczął iść ku wojsku Kaurawów. Widząc to, Pan Kriszna dał znak jego 

młodszym braciom, aby podążył za starszym bratem. Stosownie do tego, młodsi bracia poszli za 

Judhiszthirą. Kiedy Durjodhana zobaczył to dziwne zachowanie Panadawów, pomyślał:   “O! Cóż 

to? Czy Pandawowie przychodzą, żeby poddać się nam?”. 

Judhiszthira zbliżył się do Bhiszmaćarji i okazał pokorną uległość, dotykając jego stóp: “Dziadku, 

wychowywałeś nas po śmierci ojca. Los zrządził, iż musimy walczyć przeciwko tobie. Chociaż jest 

nam bardzo przykro to robić, nie możemy uniknąć tej wojny. Proszę udziel nam swoich 

błogosławieństw”. Roniąc łzy radości, Bhiszma przyciągnął ich do siebie i obsypał ich 

błogosławieństwami, mówiąc: “Ucieleśnienia prawości! Wasza prawość was ochroni. Dharmo 

rakśati rakśitah (Jeśli będziecie ochraniali dharmę, będziecie chronieni przez dharmę). Nic 

więcej nie mogę powiedzieć”.  

Później wszyscy Pandawowie poszli do swego guru Dronaćarji, pozdrowili go i powiedzieli: 
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“Czcigodny guru! Żałujemy, że jesteśmy zmuszeni do walki przeciwko tobie, który przekazałeś 

nam wszelkiego rodzaju wiedzę. Prosimy pobłogosław nas”. Zawstydzony ich oddaniem, 

Dronaćarja pobłogosławił ich mówiąc:  “Wasza prawość ochroni was.”  

Pięciu Pandawów dowiodło, że trzyma się dharmy przez wyrażenie swego oddania i ufności 

wobec swojego dziadka Bhiszmy i guru Dronaćarji, którzy na polu bitwy walczyli po stronie 

wroga. 

 

 

Blask boskiej chwały 

SWAMI JEST ZAWSZE OBECNY 

 

 Gdy Swami opuścił ciało fizyczne, czułam się, jak wszyscy wielbiciele, zagubiona i 

przygnębiona, mimo iż wiedzieliśmy, że jest z nami w każdym naszym oddechu. Znając moje 

serce, jak ojciec zna serce córki, Swami dał mi poczucie, że jest zawsze ze mną. Jedynie po to, 

aby mnie uszczęśliwić! A oto, co się zdarzyło.  

Swami opuścił ciało 24 kwietnia 2011 roku, w Niedzielę Wielkanocną. Cały świat był 

wstrząśnięty, łącznie ze mną! W poniedziałek 25 kwietnia ośrodki Sai zorganizowały śpiewanie 

bhadżanów. Pomyślałam więc o zrobieniu girlandy z kwiatów dla Swamiego. Ścięłam kilka róż, 

które miałam w ogrodzie, łącznie z pączkami, aby mieć dość kwiatów na ozdobienie obu 

obrazów przedstawiających Śirdi Sai i Sathya Sai, które są na ołtarzu naszego ośrodka. Chociaż 

byłam zadowolona, że girlanda obejmie oba obrazy, smutno mi było, że nie jest wystarczająco 

długa. 
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Na zakończenie bhadźanów przewodniczący Ośrodka ogłosił, że dostał wieści, iż mamy 

śpiewać bhadźany również we wtorek, 26 kwietnia wieczorem, ponieważ w tym czasie w Indiach 

(w środę rano) odbędą się końcowe rytuały pogrzebowe.  

Nazajutrz udałam się do pracy, ale moim jedynym zmartwieniem było to, że nie ma 

żadnych kwiatów w moim ogrodzie. Serce powiedziało mi, że powinnam owego wieczora 

ofiarować Swamiem girlandę. Co więc mam zrobić? Potrzebuję dużo kwiatów, żeby zrobić 

girlandę, ale w ogrodzie nie mam ani jednego kwiatu, sama poprzedniego dnia ścięłam 

wszystkie, łącznie z pączkami. Byłam niespokojna i dalej prowadziłam wewnętrznie rozmowę ze 

Swamim. Pomyślałam, że jeśli nie będę w stanie nawet ozdobić obrazu girlandą dla okazania 

swej miłości i szacunku, to  zawiodę Go jako córka. Było mi smutno i przyjechałam do domu o 4 

po południu. Bhadźany miały rozpocząć się o 7:00.  

Kiedy zaparkowałam samochód na podjeździe, pierwszą rzeczą, na jaką spojrzałam, był 

nasz ogród z różami i zobaczyłam kilka kwiatów. Doznałam wstrząsu widząc je. Poczułam 

szczęście i wbiegłam do środka; wzięłam małą miskę i nożyce. W parę chwil miska była pełna. 

Wbiegłam więc do środka i przyniosłam większą miskę. Wkrótce ona również była pełna 

kwiatów! Wbiegłam do środka, przyniosłam bardzo dużą tacę z folii aluminiowej i zaczęłam 

ścinać róże, i wkrótce ona też była pełna. Przyniosłam jeszcze jedną tacę z folii aluminiowej i 

ścinałam róże. Ku mojemu zdumieniu ona także była wkrótce pełna kwiatów. Kiedy 

uświadomiłam sobie, co Swami zrobił, aby mnie uszczęśliwić, dając mi sposobność okazania 

miłości, radość w moim sercu nie miała granic! Wbiegłam do domu i zaczęłam robić girlandę. 

Była to bardzo gruba girlanda i wystarczająco duża na oba obrazy. I, o dziwo, zostało mi jeszcze 

dużo kwiatów i mogłam zrobić inną girlandę, by ozdobić nią zdjęcie Swamiego na obramowaniu 

kominka!  

Nie potrafiłam zapanować nad radością z powodu miłości Swamiego zesłanej obficie w 

postaci różanych kwiatów! Przeżycie to dało mi pewność, że Swami jest ze mną i z każdym, kto 

otwiera swoje serce dla Boga! Czyż nie jesteśmy wszyscy pobłogosławieni tym, że mamy wśród 

nas wszechwiedzącego, wszechpotężnego i wszechobecnego Swamiego, który daje nam takie 

chwytające za serce doświadczenia, żeby okazać swą miłość zagubionym dzieciom!  

 Jaśoda Mukkamala, USA 
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dr Winod Kumar Warma 

BOSKI UZDROWICIEL  
I ZBAWCA 

 

Bezwarunkowa miłość i współczucie Bhagawana dla swoich wielbicieli jest nie do opisania. 

Zawsze daje nam to, na co zasługujemy, we właściwym czasie i we właściwym miejscu.   

 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba przebywał w cielesnej postaci na świecie 85 lat i w czasie 

przemienił swą boską miłością miliony ludzi na całej ziemi. Jednak w swoim bezforemnym stanie 

nadal przemienia ludzkość i swoim absolutnym, boskim, wiecznym duchem, przenikającym 

każdy atom w postaci mikro i makro, ustanawia sanathana dharmę. Jego chwały i cudów nie 

zdoła się opisać słowami.  

Mieszkam w Puttaparthi z mą żoną Ramą przez ostatnie 9 lat. Bhagawan zapewnia mi złotą 

sposobność służenia w swojej misji, za co jestem Mu wysoce wdzięczny. Teraz opowiem o 

dwóch boskich cudach najbardziej współczującego i litościwego Pana, jakich doświadczyliśmy.  

Uzdrawiające dotknięcie Bhagawana   

30 września 2001 roku straciliśmy naszego 28-letniego syna-jedynaka Rohita, który cierpiał 

od dwóch miesięcy na ostrą białaczkę (raka krwi). Ponieważ nasza wiara w Bhagawana Babę 

była bardzo silna, oddaliśmy fizyczne ciało Rohita  lotosowym stopom Baby. Jako że ta nagła i 

wstrząsająca strata była nie do zniesienia, udaliśmy się oboje w październiku 2001 roku do 

Puttaparthi, żeby móc uzyskać pociechę i spokój umysłu płynące z błogosławieństw Swamiego. 

Wszechwiedzący Pan wiedział wszystko, podszedł do mnie blisko i rzekł: “Santośam” z gestem 

abhajahasta (błogosławiącym). To jedno słowo Pana wydobyło mnie z największej udręki i 

wstrząsu. W podobny sposób również moja żona Rama, siedząc w pierwszym rzędzie, została 

obficie pobłogosławiona błogosławieństwami Bhagawana Baby, gdyż wziął jej list. Po powrocie z 

Parthi, czułem się znacznie lepiej, jednak Rama jako matka była ciągle przygnębiona, smutna i 
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zatopiona we wspomnieniach o jedynaku. Modliła się do Swamiego, aby dał jej siłę do 

poradzenia sobie z tą niepowetowaną stratą.   

Boski posłaniec 

W pół roku pod odejściu Rohita, 21 marca 2002 roku o godzinie 9.30 rano, do domu mojego 

przyjaciela przyszedł student w białych spodniach i koszuli i butach, trzymając paczuszkę 

prasadam wibhuti i rzekł: “Nazywam się  Siwam Subramanjam. Swami przysłał mnie z 

Puttaparthi, żebym przekazał Jego wiadomość, że ciocia Rama jest bardzo smutna z powodu 

swojego syna Rohita. Może pan powiedzieć jej, że Rohit jest u Baby”. Po przyjęciu tego boskiego 

przesłania, żona przyjaciela zwróciła się do Siwama z miłością i szacunkiem, aby usiadł na sofie. 

Wkróce Siwam wstał, wszedł do ich pokoju pudźy i zasiadł do medytacji. I właśnie w owej chwili 

mój przyjaciel zadzwonił do mnie, mówiąc mi, abym natychmiast przybył do ich domu. Gdy tylko 

dotarłem do jego domu, który był oddalony od mojej siedziby jedynie o 100 metrów, wszyscy 

weszliśmy do pokoju pudźy i zaskoczeni zobaczyliśmy, że Siwam zniknął. 

Bezwarunkowa miłość i współczucie Bhagawana dla swoich bhaktów jest nie do opisania. 

Zawsze daje On nam to, na co zasługujemy, o właściwym czasie i we właściwym miejscu.   

(Autor, emerytowany wicemarszałek lotnictwa, dr Winod Kumar Warma, jest kierownikiem medycznym Szpitala 

Ogólnego Śri Sathya Sai w Prasanthi Nilayam)  

 

 

 

 

Człowiek najpierw sam powinien umocnić się w tym, co jest właściwe, a dopiero potem uczyć innych. Człowiek 

mądry nie powinien ściągać na siebie hańby. Człowiek powinien postępować tak, jak sam uczy innych; dopiero 

gdy poskromi samego siebie, człowiek powinien kontrolować innych. Poskramianie samego siebie jest naprawdę 

trudne.  

– Dhammapada, wersety 158 – 159 
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 Kącik studencki 

EDUCARE JEST ESENCJĄ WSZELKIEJ 

WIEDZY DUCHOWEJ 

 

We współczesnym społeczeństwie uczniowie i studenci uważają, że celem wykształcenia 

jest zdobycie, po dobrej nauce, jakiejś dobrej pracy i stabilności finansowej. Ja również byłem 

pod wpływem tej powszechnej postawy. Na szczęście jednak rodzice dali mi sposobność 

uczestniczenia w zajęciach Bal Wikas, zapoczątkowanych przez awatara kalijugi, samego 

Bhagawana Śri Sathya Sai Babę.  Główną nauką, jaka wywarła na mnie wpływ w klasie Bal Wikas, 

było to, że człowiek powinien być  jak lampa, postawiona na progu domu, rzucająca światło 

zarówno do środka, jak i na dwór. Mało tego, człowiek powinien być jak latarnia na ulicy, jak 

latarnia morka, a nawet jak Gwiazda Polarna, rzucająca wszędzie światło. Oto przesłanie 

Bhagawana Baby.  

 Czasem w naszym umyśle mogą powstawać wątpliwości co do tego, jak możemy 

osiągnąć taką wysokość jak Gwiazda Polarna. Wątpliwości takie zostają stopniowo rozproszone, 

gdy słuchamy nauk naszych guru w klasie Bal Wikas. Bhagawan powiedział:  

Uczniowie powinni szukać takiego wykształcenia, które zapewni im święte cechy, takie 

jak dobry charakter, trzymanie się prawdy, oddanie, zdyscyplinowanie i obowiązkowość.   

Powiedzenia takie jak to, dawane nam przez Bhagawana, uczą nas tego, czym jest 

prawdziwe wykształcenie, czym jest wykształcenie ziemskie, a czym educare. Poprzez 

zrozumienie prawdziwego znaczenia educare, które jest jak piąta Weda, człowiek może osiągnąć 

zwycięstwo nad całym światem i dotrzeć do najwyższego stanu duchowości. Oto wielka prawda, 

którą powinniśmy znać. Educare jest tym światłem, które oświetla nasz intelekt, wpaja w nas 

ludzkie wartości, sprawia, że stajemy się ludźmi większej miary i umożliwia nam poznanie 

naszego ja. Zobaczmy, jak ta prawda prowadzi do loka wikas (dobra świata). Można to zrobić 

jedynie przez pójście za najwyższymi wzorcami etyki, moralności i duchowości, których przykład 

dały w swoim życiu wielkie i szlachetne osoby z Indii. Byli wśród nich: cesarz Sibi, który dał 
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jastrzębiowi mięso z własnego ciała, żeby ocalić życie pewnego ptaka; król Hariśćandra, który dla 

podtrzymania prawdy podarował własne królestwo i Pan Rama, który poszedł na 14 lat do lasu, 

żeby dotrzymać obietnicy danej przez ojca. Są oni jaśniejącymi wzorcami, które odziedziczyliśmy 

z naszej wielkiej kultury indyjskiej.   

Nauki guru Bal Wikas, czytanie opowieści, medytowanie, śpiewanie pieśni grupowych, 

prowadzenie działań sewy i programów kulturalnych pomaga nam przejawić nasze wewnętrzne 

dobre cechy, które rozkwitają jak tysiąc-płatkowy lotos. Oto prawdziwe educare. Bhagawan 

Baba wielokrotnie mówił, że educare to esencja człowieczeństwa i wszelkiej wiedzy duchowej. 

Opowieści przedstawiane przez Bhagawana nie są zwykłymi opowieściami - są one skarbem 

miłości i mądrości. Jak mówi Bhagawan, nie ma większej wartości niż miłość; gdy rozwiniemy 

miłość, wszystkie inne cechy rozwiną się w nas automatycznie.   

 W ten sposób proces naszego stawania się ucieleśnieniami miłości rozpoczyna się w 

klasie Bal Wikas. Swami rzekł:  

Na tym świecie pieniądze przychodzą i odchodzą, 

jedynie moralność i etyka pozostają z tobą na zawsze, 

narodziny ludzie zostają uświęcone, kiedy serce wypełnia moralność i etyka. 

  

Bez względu na to, jaki zawód może obrać uczeń Bal Wikas, jest on świadom tego, że 

pierwszeństwo musi dawać zasadom i przepisom. Jedynie Bal Wikas wpaja w serca uczniów 

uczucia oddania dla matki i ojczyzny, rozwija w nich ducha bezinteresownej służby, wywołuje w 

nich przemianę poprzez sprawienie, że uzmysławiają sobie, że dobro społeczeństwa jest 

ważniejsze niż dobro jednostkowe. To jest najwyższa prawda, której nauczyłem się w klasie Bal 

Wikas. Bal Wikas Śri Sathya Sai jest boskim parasolem, zbroją ochronną, która nie tylko ochrania 

uczniów, ale również ich całą rodzinę. Teraz widzimy tylko ograniczony zakres tego, jak 

przemiana jednostkowa, wywoływana przez Bal Wikas, dopomaga w rozwijaniu loka wikas. W 

przyszłości zobaczymy być może, jak dzieje się to na całym świecie.   

– Z przemówienia Pranaja Vidjuta, byłego ucznia szkoły Bal Wikas ze stanu Andhra Pradeś 

wygłoszonego 4 stycznia 2014 roku na narodowym zjeździe wychowanków Bal Wikas i uczniów grupy 3  

w Prasanthi Nilayam 
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NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 

CHORWACJA 

Około sto tysięcy ludzi odwiedziło XXXVI międzynarodową wystawę książki Interliber, która 

odbyła się w Zagrzebiu, stolicy Chorwacji, w dniach 12-17 listopada 2013 roku. Na wystawie tej 

przedstawiona została literatura dotycząca życia i dzieł Bhagawana, która wywołała znaczące 

zaciekawienie naukami Swamiego i działaniami Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. 

Wystawę odwiedził prezydent Chorwacji, burmistrz Zagrzebia i kilku ministrów, i mówiono o niej 

w narodowej stacji telewizyjnej HRT. Wielbiciele Sathya Sai przedstawili też na tej wystawie 

program sceniczny, oparty na wartościach ludzkich.   

NEPAL  

88. Urodziny Bhagawana obchodzono w Nepalu z entuzjazmem w całym państwie. W dniach 19-

23 listopada 2013 roku tysiące wielbicieli Sathya Sai wzięło udział w działaniach nabożnych i 

służebnych w ponad 90 miejscach,  odwiedzając ośrodki dla starszych obywateli oraz szpitale, 

sprzątając świątynie i ulice oraz sadząc drzewa. Przeprowadzono akcje krwiodawstwa, zbierając 

397 litrów „płynnej miłości” z 23 obozów. Setkom potrzebujących uczniów/studentów 

przyznano stypendia oraz dano ubrania i różne artykuły. Z miłością ofiarowano jedzenie ponad 

11 tysiącom ludzi w 90 miejscowościach, zaś około 300 ludziom mieszkającym na ulicach 

rozdano koce.  Dzieciom, w wyrazie miłości dla Matki Ziemi, rozdano doniczki z młodymi 
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drzewkami, aby uczyć dzieci opiekować się nimi. 

KENIA 

Mahali Pa Usalama w Tudor w kenijskim Hrabstwie Mombasa to Ośrodek Ratownictwa i 

Rehabilitacji prowadzony przez Archidiecezję Katolicką Mombasy dla dzieci nie mających 

środków do życia. Od 2008 roku ośrodek ten pomógł ponad tysiącowi dzieci ponownie połączyć 

się ze swymi rodzinami lub wrócić do szkoły. Ośrodek zależny jest od wody ze studni na swoje 

codzienne potrzeby, nie ma bowiem innego zaopatrzenia w słodką wodę. Poprzednia studnia 

wyschła, sprawiając trudności 30 dzieciom i innym mieszkańcom.  W styczniu 2014 roku 

Ośrodek Sathya Sai z Mombasy wykopał nową studnię, aby zaopatrzyć w wodę tamten ośrodek, 

jak również okoliczne społeczności. Katolicka Archidiecezja Mombasy wyraziła wdzięczność w 

liście do Międzynarodowej Organizacji Śri Sathya Sai z Kenii za trwałe zaopatrzenie w słodką 

wodę, zaś wielka uroczystość oddania studni do użytku 19 stycznia została opisana w prasie.   

INDONEZJA 

Ciężkie deszcze przy słabym systemie odwadniania, a do tego spuszczenie wody z tamy wodnej 

koło Dżakarty, wywołało powódź w Kamung Pulo i na innych obszarach Dżakarty, która zabiła co 

najmniej 23 ludzi, a tysiące uczyniła bezdomnymi. Bhaktowie Sathya Sai zaczęli świadczyć 

dobroczynną pomoc. 25 stycznia 2014 roku ponad 90 ochotników z Międzynarodowej 

Organizacji Śri Sathya Sai z Indonezji, w tym 11 lekarzy, 4 pielęgniarki/pielęgniarze oraz 

12 aptekarzy przygotowało i przeprowadziło obóz medyczny na obrzeżach Dżakarty. 

433 poszkodowanym przez powodzie ofiarowano opiekę medyczną i rozdano im lekarstwa.   

GRECJA 

7 grudnia 2013 roku dwunastu ochotników Sathya Sai rozdało 35 toreb jedzenia, ubrań i 

lekarstw 30 potrzebującym rodzinom w Peramie (Pireus) niedaleko Aten. Około 20 dzieciom 

świadczono usługi medyczne i zapewniono szczepienia.   

29 grudnia 2013 roku ochotnicy Sathya Sai odtworzyli uszkodzony dach i naprawili kuchnię 

domu, w którym żyje samotna matka z synem.   
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MEKSYK 

W dniach 4-31 stycznia w Cuernavaca w stanie Morelos odbył się V Latynoamerykański Stażowy 

Kurs Dyplomowy. 17 szkoleniowców z pięciu krajów uczyło 20 studentów z Meksyku, Wenezueli, 

Kolumbii, Boliwii, Chile i Argentyny. 19 stycznia grupa ta odwiedziła piramidy Xochicalco oraz 

miasto Taxco, gdzie porozmawiano o tradycji duchowej kultur: przed-hiszpańskiej oraz obecnej 

meksykańskiej. Podczas uroczystości zamknięcia, dzieci ze Szkoły Sathya Sai w Cuernavaca 

wystąpiły z pieśniami duchowymi i pieśniami pochwalnymi o świetle. 

PERU 

Na obrzeżach Limy przeprowadzono 10 października i 15 grudnia 2013 roku obozy medyczne. 

Na obozie październikowym 105 ludziom będącym w potrzebie świadczono usługi z dziedziny 

medycyny ogólnej, stomatologii, położnictwa i psychologii, którzy otrzymali przepisane 

lekarstwa. Na obozie grudniowym zbadano 63 pacjentów, którzy też otrzymali lekarstwa. W 

każdym z obozów brało udział 6-10 medyków, wraz z około sześcioma ochotnikami. Ochotnicy 

Sathya Sai w Peru dostarczali dalej - co miesiąc - przepisane lekarstwa do Trujillo Teaching 

Hospital. Podczas świąt bożonarodzeniowych w 2013 roku podarowano leki ośrodkom 

medycznym Prowincji Huacaybamba, leżącym na wysokości ponad 3 tysięcy metrów. 

 

.JAPONIA 

 88 Urodziny Swamiego mają głębokie znaczenie dla bhaktów japońskich, gdyż liczbę “88” 

wypowiada się jako “Baba” albo “Haha” co po japońsku znaczy  “matka”. W obchodach Urodzin 

Bhagawana w Ośrodku Sathya Sai w Tokio uczestniczyło około 170 ludzi. Ołtarz został ozdobiony 

w kolorach: złotym, srebrnym i czerwonym. Bhagawanowi ofiarowano huśtawkę, przystrojoną 

barwnymi świeżymi kwiatami. Uczniowie szkoły Edukacji Sathya Sai wystąpili z przedstawieniem 

teatralnym o nazwie “Kochający Bóg”, które dzieci te zakończyły pieśnią nabożną. Wyświetlono 

też film dokumentalny pod nazwą “Przesłanie Pana” w japońskiej wersji językowej.  

Uroczystości zakończyły: niedawno napisana, japońska pieśń nabożna oraz film ze Swamim z 

obchodów Jego urodzin w 1988 r.   

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  
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INDIE 

Harjana i Ćandigarh:  Podczas wielkiej uroczystości 23 lutego 2014 roku jej gość główny, 

sędzia Radźiw Bhalla - sędzia Wysokiego Sądu Pendżabu i Harjany - położył kamień węgielny Śri 

Sathya Sai Sewa Kendry w Kurukszetrze. Uroczystości przewodniczył sędzia Nawab Singh, 

przewodniczący Komisji Rozstrzygania Sporów Konsumenckich Harjany.   

Po mowie powitalnej przewodniczącego okręgu Śri P.S. Tanwara przemówienie 

wprowadzające wygłosił Śri Subhaś C. Dhiir, przewodniczący stanowy, kładąc nacisk na boskie 

przesłanie: Kochaj wszystkich, służ wszystkim. Zwracając się do zgromadzenia gość główny 

sędzia Radźiw Bhalla wyraził zaniepokojenie tym, że wszędzie w społeczeństwie przeważa 

gniew, jak widać z telewizji i gazet. Podkreślił, jak stosowne są nauki Bhagawana dla 

współczesnego społeczeństwa. Sędzia Nawab Singh opowiedział o swoich  osobistych 

przeżyciach związanych z Bhagawanem Babą.  

 Śri Aśok Jadaw, kierownik zarządzający HAFED, przemawiając na tę okoliczność,  ukazał 

świętość obszaru Kurukszetry.   

 W uroczystości wzięło udział ponad 3 tysiące bhaktów z całego stanu Harjana i 

Ćandigarh, w tym wybitni obywatele Kurukszetry. 

Skrzyżowanie dróg otrzymało nazwę Sai Ćowk i odsłonięty został pomnik Śirdi Baby.  

 

Karnataka:  3 marca 2014 roku w oddziale Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai w 

Muddenahalli miała miejsce bhumi pudźa (uroczystość odpowiadająca wmurowaniu kamienia 

węgielnego) przed budową budynku domu studenckiego  tejże uczelni.  Uroczystość rozpoczęła 

się o godzinie 9:15 rano śpiewaniem Wed oraz bhadźanów. Rektor, któremu towarzyszył 

zastępca rektora, zwrócił się do Bhagawana o błogosławieństwa i rozbił kokosy oraz przerzucił 

łopatą ziemię. Członkowie rady zarządzającej Śri Sathya Sai Central Trust oraz inni członkowie 

uniwersytetu także wzięli udział w tej uroczystości. Następnie odbyły się przemówienia 

sekretarza głównego, zastępcy rektora, rektora Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, Śri 

Sriniwasana, przewodniczącego Ogólnoindyjskiej Organizacji Sewy Śri Sathya Sai oraz dr. A.R. 

Mandźunatha, dyrektora uczelni w Muddenahali. 

W barwnej uroczystości przeprowadzonej przez Mahilę Wibhag Organizacji Sewy Śri 
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Sathya Sai z Karnataki, w niedzielę 9 marca 2014 roku, w Brindawanie, Bengaluru, wręczono 

wysoce cenioną nagrodę Iśwarammy. Otrzymała ją Parwati Ponnappa, członkini rady 

zarządzającej szkoły dla głuchoniemych Sai Ranga oraz słynna działaczka społeczna. Dr Swarna 

Bharadwadź, dyrektorka Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai Institute wręczyła 

ową nagrodę w obecności Śri Nageś Dhakappa, przewodniczącego stanowego, Śri J.N. 

Gangadhary Setty'ego i wielu wybitnych gości, łącznie z osobami, które otrzymały tę nagrodę 

wcześniej. Wielkie zgromadzenie bhaktów nagrodziło oklaskami laureatkę nagrody.  Na koniec 

uroczystości odbyła się Narajana Sewa.   

19.01.2014 we wsi Kodkani (Kumta) w okręgu Północna Kanara, stan Karnataka, 

zainaugurowano uroczyście 62. Śri Sathya Sai Grama Sewa Kendra. W uroczystości uczestniczyło 

i błogosławieństwa Bhagawana otrzymało wielkie zgromadzenie ponad 2.500 mieszkańców wsi. 

Kendra będzie przynosiła niezmierny pożytek ludziom wsi w przeprowadzaniu wszystkich działań 

duchowych i służebnych.  

 

 

 Błogość doświadczania boskości 

Ludzie marnują swoje cenne życie w pogoni za krótkotrwałymi i mało ważnymi przyjemnościami. Wykorzystaj 

jak najlepiej sposobność, którą teraz masz. To jest prawdziwe oddanie. Za swój własny stan sam jesteś 

odpowiedzialny, bo tak działa twój umysł. Wykonuj swoje obowiązki, rozpoznaj prawdę swojej istoty, a 

będziesz mógł doznawać boskości. Aby jej zaznać, musisz oczyścić serce. Możesz mieć pragnienia, dążenia i 

tęsknotę za szczęściem. Jednak nic nie równa się błogości doświadczania Boga.   

– Baba 

 

 

 


