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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 28 sierpnia 1996 r. 

 

 

 

DUCHOWOŚĆ TO PODSTAWA WSZYSTKICH RODZAJÓW WIEDZY 

 

Nie popadajcie w złudzenie myśląc, że prawdą jest to, co jawi się gołemu oku.  

Jeśli pójdziecie za mną z mocną wiarą, z radością pokażę wam, co jest prawdą. 

 

szystkie pisma święte Bharatu, takie jak Wedy, Śastry i Purany, są napisane w 

sanskrycie. Stąd, jeśli ktoś chce poznać kulturę Bharatu, musi rozumieć sanskryt. W 

czasach starożytnych, ludzie rozmawiali ze sobą w sanskrycie nawet w wioskach. 

Sanskryt był w tamtych czasach językiem nawet ulicznych przedstawień teatralnych. Sanskryt 

jest tak słodki, że można radować się słuchaniem go nawet bez rozumienia.   

Nigdy nie porzucajcie satji i dharmy  

Gdy w przedstawieniu ulicznym na scenę wchodzi aktor grający Dharmaradżę (Judhiszthirę), 

kierownik sceny pyta go zgodnie z tradycją:  

- Kim jesteś? Co cię tu sprowadza? 

Dharmaradża  odpowiada: 

- Nazywam się Judhiszthira; jestem tym, który trzyma się prawdy - w każdym czasie, we 

wszystkich okolicznościach i w obliczu wszystkich prób i cierpień. Stąd właśnie nazywają mnie 

Dharmaradża.  

Dharmaradża  był ucieleśnieniem dharmy. Miał on moc niszczenia adharmy i sprawiania, że 

ludzie podążają ścieżką dharmy. Główną nauką Wed jest: satjam wada, dharmam ćara (mów 

prawdę, postępuj prawo). Wedy napominają człowieka, iż może on opuścić wszystko na świecie, 

ale nigdy nie powinien opuszczać satji i dharmy. Dlatego powinien zawsze mówić prawdę i iść za 

prawością. Ale ilu ludzi idzie za naukami Wed i ilu stosuje je w swoim życiu? Satja i dharma nie 

są wytworami umysłu. Wyłaniają się z serca, które jest wypełnione współczuciem. Niestety, 

człowiek idzie dziś za umysłem, zapominając o swoim sercu i lekceważąc swój intelekt, mający 

moc rozróżniania.  

Ten, kto idzie za umysłem, zdegeneruje się do poziomu zwierzęcia i zniszczy sobie życie.  

Ten, kto idzie za intelektem, wzniesie się do poziomu Boskości, mówi Pan Parthi. 

W 
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Z chwilą, kiedy jakaś myśl przychodzi człowiekowi do głowy, działa on zgodnie z nią. W ten 

sposób podąża za umysłem. Jest to cecha umysłu, ale w rzeczy samej nie jest to cecha, a zła 

skłonność umysłu. Gdy komuś powstanie jakaś myśl w głowie, nie powinien jej natychmiast 

wprowadzać w czyn. Powinien zbadać istotę  tej myśli, używając siły buddhi (intelektu).  Dopiero 

dociekając mocą swojego intelektu, można poznać czy dana myśl jest dobra czy zła, prawa czy 

błędna. Buddhi [intelekt] ma zdolność rozróżniania między tym, co krótkotrwałe, a tym, co 

wieczne. Człowiek może wejść na dobrą drogę tylko wtedy, gdy docieka, używając mocy 

swojego intelektu.  

Wszystkie żywioły są obecne w akaszy (przestrzeni).  Cechą przestrzeni jest dźwięk. Skąd 

pochodzi dźwięk? Sabda brahmamaji, ćaraćaramayi, dźjotirmaji, wangmaji, nitjanandamaji, 

paratparamaji, majamaji i śrimaji (ucieleśnienie dźwięku, ruchliwości i bezruchu, światła, mowy, 

wiecznej błogości, doskonałości, złudzenia i bogactwa). Wszystko powstało z dźwięku,  dźwięk 

jest Brahmanem. Inną nazwą Brahmana jest Atma.  Atma, umysł i mowa, wszystkie one należą 

do tej samej atmicznej rodziny.   

Ludzie na wiele sposobów opisują umysł. Ale w rzeczy samej powinien on odzwierciedlać istotę 

Atmy. Dlatego nie róbcie nigdy niewłaściwego użytku z umysłu. Nie pozwalajcie umysłowi, żeby 

działał narzucając swoje zdanie i rozstrzygnięcia. Choć umysł nie ma żadnej określonej postaci, 

widzi on wszystko, słyszy wszystko. W istocie odpowiada za wszystkie działania. Możecie mieć 

błędne wrażenie, że skoro wszystko na świecie jest do naszego użytku, dlaczego mamy 

rezygnować z czegokolwiek? To wielki błąd.    

Żarliwa miłość gopik do Kriszny   

Każdy doświadcza trzech stanów duszy, mianowicie wiśwy (duszy w stanie jawy); tajdźasy (duszy 

w stanie snu) i pradźni (duszy w stanie snu głębokiego). We śnie jedziesz do Mumbaju, widzisz 

się z rodzicami, spotykasz z przyjaciółmi i przechodzisz wiele doświadczeń. Czym jest to, co 

stworzyło to wszystko? To twój umysł. To on stworzył ciebie, twą podróż do Mumbaju, twoich 

rodziców, przyjaciół i wszystkie bazary Mumbaju. On stworzył to wszystko, ale to nie jest 

prawdziwe. Ja głosi przysłowie: „Wszystkie pałace i budowle, jakie widzisz we śnie, przestają 

istnieć, kiedy otwierasz oczy”. We śnie widzisz Marine Drive, Siwadźi Park, Dharmakszetrę itd., 

ale kiedy budzisz się rano, stwierdzasz, że jesteś w Prasanthi Nilajam. Kto to wszystko zobaczył i 

przeżył i kto odpowiada za to przeżycie? Jedynie twój umysł. Wszystko to jest gra umysłu. 

Podobnie, wszystko, co widzisz i czynisz, jest jedynie złudą. Wszystko to nie jest związane z 

hridają.   

Jest tu wielu studentów. Uczą się z podręczników, słuchają nauczycieli, zdobywają stopnie i 

podejmują pracę. Ale ile z tego, czego się nauczyli, używają w swoim zawodzie? Niewiele. Po co 

cała na nauka? Powinniście nabywać zdolności używania swego wykształcenia dla pożytku 

społeczeństwa. To, że zdobywacie pracę, utrzymujecie rodzinę i prowadzicie wygodne życie na 
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tym świecie, nie wystarczy. Wydaje się, że nikt nie docieka: co studiowałem i jak mogę użyć 

swego wykształcenia na pożytek społeczeństwa?  

Przyrządziliście w kuchni wiele wyśmienitych potraw, ale jaki z tego jest pożytek, jeśli nie 

przynosicie ich do jadalni i nie podajecie gościom? Co za marnotrawstwo! Wszystkie dobre 

rzeczy, jakich się nauczyliście, powinny zostać wyryte w waszym sercu i używane do służenia 

innym.   

Uddhawa był wielkim uczonym w dziedzinie jogi, Upaniszad i innych śastr. Był drogim 

przyjacielem Kriszny. Pewnego razu rzekł do Kriszny: „Swami, gopiki są niepiśmienne i bez 

wykształcenia. Nie pojęły Twojej mocy. Dlatego chciałbym pojechać tam, nauczyć ich jogi, 

poprzez którą mogą bezpośredniego widzieć [mieć wizję] Ciebie.” Wiedział jednak, że gopiki nie 

przywiążą żadnej wagi do jego osoby, chyba że przyniesie jakąś wiadomość od Kriszny. Wszyscy 

gopale i gopiki [pasterze i pasterki] żywili w sercach miłość do Kriszny - jak skarb. Nie znali 

innego Boga niż Krisznę. Dlatego Uddhawa poprosił Krisznę: „Zechciej napisać jakiś list do gopik i 

dać mi go. Jeśli nie przywiozę jakiejś wiadomości od Ciebie, gopiki nie zechcą mnie słuchać”. 

Stosownie do tego, Kriszna napisał list i dał go Uddhawie. Napisał: „Posyłam ten list przez Swego 

drogiego przyjaciela Uddhawę. Posłuchajcie jego rad”.  

Uddhawa wziął ten list i pojechał do Brindawanu rydwanem Kriszny. To sprawiło, że gopiki 

myślały, że sam Kriszna przyjechał bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie pobiegły do 

rydwanu, szukając Kriszny. Przez cały czas czekały na niego - dniem i nocą, wyrzekając się nawet 

jedzenia i snu, aż napuchły im oczy. Nie widziały Kriszny ani przez chwilę, odkąd pojechał On do 

Mathury. Dlatego też były przygnębione. Uleciała cała ich energia. Ale kiedy zobaczyły rydwan 

Kriszny, nie posiadały się z radości i pobiegły ku niemu. Uddhawa pokazał im list Kriszny i rzekł:  

- To jest list, który przysłał do was Kriszna.   

Wtedy jedna z gopik powiedziała: 

- Jesteśmy niepiśmienne, bo rodzice nigdy nie posłali nas do szkoły. Nie znamy nawet abecadła. 

Jak możemy przeczytać twój list? 

Wówczas Uddhawa rzekł: 

- Jeśli jest ktoś, kto potrafi czytać, może wziąć ten list i przeczytać. 

Jedna gopika umiała czytać. Ale nie chciała dotknąć tego listu. Powiedziała: 

- Bardzo dobrze znam charakter pisma Kriszny. Ale nie mogę dotknąć tego listu.  

Wtedy Uddhawa spytał: 

- Dlaczego nie możesz dotknąć? Wszystkie jesteście wielkimi wielbicielkami Kriszny. Oddajecie 

Mu cześć z pełną wiarą. Dlaczego więc nie chcesz dotknąć tego listu?  

Gopika powiedziała: 
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- Nie rozumiesz naszego oddania i poświęcenia dla Kriszny. Nasze ciała płoną od stóp do głów w 

ogniu rozłąki z Kriszną. Jeśli dotkniemy tego listu, on też może się spalić. Cokolwiek dotkniemy, 

na pewno spłonie. Nie chcemy swoim dotykiem obrócić w popiół tego świętego i złotego listu 

Kriszny.  

Zobaczcie żarliwość oddania gopik! Ktoś inny na ich miejscu pomyślałby: 

- Ja jestem wykształcony i mogę przeczytać ten list. 

Ale gopiki nie chciały tego. Wówczas Uddhawa próbował dać ten list innej gopice. Ona też 

rzekła: 

- Ja też dobrze znam charakter pisma Kriszny. Ale nie będę mogła opanować łez, jeśli spróbuję to 

przeczytać. Łzy moje muszą spaść na list i całkiem poplamić Jego pismo. Jak można przeczytać 

list, który jest cały poplamiony? Dlatego nie chcę czytać tego listu. 

W końcu Uddhawa sam musiał odczytać ten list. W chwili gdy skończył czytanie tych dwóch 

wierszy napisanych przez Krisznę, gopiki zaczęły odchodzić z tamtego miejsca. Nawet nie 

spojrzały na twarz Uddhawy. Nie miały ochoty patrzeć na nikogo innego, nasyciwszy wcześniej 

oczy boską postacią Kriszny. Takie było ich oddanie i poddanie się Krisznie.  

O Panie! Ludzie, choć mają oczy, zaiste są ślepi, gdyż nie pragną ujrzeć Twojej  

uszczęśliwiającej postaci. Choć obdarzeni są uszami, głusi są na Twoje nauki. 

 Mimo iż jest w nich Bóg, zatopili się w doczesnym życiu. Jakże opisać ich nieszczęście? 

Kiedy Uddhawa spostrzegł, że gopiki jedna za drugą odchodzą, prosił je usilnie: 

- Posłuchajcie przynajmniej mojego nauczania o jodze.  

Wtedy gopiki odparły: 

- Nie widziałyśmy Brahmy, Wisznu i Maheśwary. Jak możemy skupić umysł na jakimś Bogu, 

którego nie widziałyśmy? Widziałyśmy Krisznę i doznałyśmy Jego boskiej mocy. Dlatego nie 

chcemy nikogo innego jak tylko Kriszny. Można mieć wiele umysłów, ale my mamy tylko jeden 

umysł, który odjechał do Mathury wraz z Kriszną. Nie mamy drugiego umysłu do słuchania 

twojego nauczania o jodze.  

Ta wypowiedź gopik otworzyła Uddhawie oczy. Po co cała ta wiedza?  

Zdobywajcie wykształcenie które wyzwala 

Studenci do tego stopnia napychają sobie głowy wszelkiego rodzaju doczesnymi 

wiadomościami, że głowy gotowe są w każdej chwili pęknąć. Napełniają głowę bezużytecznymi 

wiadomościami z różnych krajów świata. Czy to w tym właśnie celu Bóg obdarzył Was głową?    

Pustą głowę można napełnić wszystkim, ale czy możliwe jest włożyć coś do głowy,  

która jest już pełna? Jak można ją napełnić świętymi uczuciami, 
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 o ile najpierw nie zostanie opróżniona? 

Nie tym powinniście wypełniać głowę. Studiujcie to, co macie studiować. W głowie zachowujcie 

tylko to, co konieczne, a wszystko co niepotrzebne i bezużyteczne odrzucajcie. 

Kiedyś pewien nauczyciel prowadził pod słomianym dachem lekcję z wiejskimi dziećmi. Zapytał 

ucznia: „Ile to jest 3+3+3-2?” Ale roztargniony uczeń nie dosłyszał. Nauczyciel rozgniewał się. 

Spytał: 

- Ejże, co ty robisz? Czy weszło ci do głowy to, czego uczyłem?  

Jak mówi przysłowie: „Ciało jest w świątyni, ale umysł myśli o sandałach pozostawionych na 

dworze”. Podobnie uwaga chłopca była skierowana na coś innego. Odparł z roztargnieniem: 

„Tak, proszę pana, weszło całkowicie z wyjątkiem ogona”. Odniósł się do szczura, który właśnie 

wszedł do dziury w rogu chaty, ale ogon z niej wystawał. Nauczyciel uczył czegoś, ale chłopiec 

skupiał się na czym innym. Czy tak można się uczyć? Nie, nie. Jaki cel mają wszystkie wasze 

studia? Studenci powinni stać się wzorami do naśladowania i służyć społeczeństwu. Co znaczy 

widja? Widją jest to, co daje prawdziwą wiedzę. Ale współczesna oświata nie przekazuje 

prawdziwej wiedzy.  

Niech waszym głównym celem w życiu będzie dharma 

Ćanda i Amarka byli  nauczycielami, wyznaczonymi przez Hiranjakasipu do kształcenia jego syna 

Prahlady. Pewnego razu, kiedy obaj udali się nad rzekę, aby się wykąpać, Prahlada zebrał 

wszystkich uczniów i zaczął uczyć bhadźanu „Narajan Bhadźa Narajan…”, wbrew nauczycielom. 

Prahlada powiedział kolegom: „Słuchajcie, nasi nauczyciele kierują nas na niewłaściwą drogę. 

Mój ojciec Hiranjakasipu polecił im uczyć nas tylko o bogactwie i pożądaniu ( artha i kama),  a 

nie o prawości i wyzwoleniu (dharma i moksza). Na co nam ta nauka? Oni nas uczą, że 

wykształcenie jest po to, żeby zarabiać pieniądze. Czy powinno się chodzić do szkoły i uczyć tylko 

dla zarabiania pieniędzy? Nawet żebracy i złodzieje zarabiają pieniądze. Po co się kształcić, jeśli 

mamy jedynie zarabiać pieniądze? Nasi nauczyciele kładą nacisk tylko na arthę i kamę. Nie 

powinniśmy więc przywiązywać do nich żadnej wagi”. Potem Prahlada wskazał małpę i psa i 

rzekł: „One też cieszą się wszystkimi przyjemnościami ziemskimi i zmysłowymi. Jaki jest pożytek 

z tego wykształcenia, jeśli zachęca tylko do arthy i kamy? Potrzeba nam nauczycieli, którzy 

przekazują wiedzę o jaźni. Po co nam nauczyciel, który daje nam tylko ziemską wiedzę? 

Powinniśmy sprzeciwiać się temu kształceniu, skupiającemu się jedynie na zdobywaniu majątku i 

spełnianiu doczesnych pragnień. Wszyscy studenci zostali zainspirowani naukami Prahlady. 

Kiedy nauczyciele powrócili znad rzeki, uczniowie zaczęli śpiewać: „Narajan Bhadźa Narajan…” 

Wypowiadali imię Narajany, którego zabronił im Hiranjakasipu. Prahlada nie tylko śpiewał imię 

Narajany, ale też uczył inne dzieci, żeby je śpiewały, co było mocno wbrew jego ojcu. Widząc to, 

nauczyciele w rozpaczy zaczęli rwać włosy z głów. Zrozumieli, że to Prahlada kazał tym dzieciom 

śpiewać imię Narajany. Zagrozili, że ukarzą Prahladę, ale to nie zatrwożyło go ani trochę i rzekł 



Sanathana Sarathi   maj  2014  

 

© Organizacja Sathya Sai 
9 

do nich: 

- To, czego uczycie, jest złe. Podstawą nauczania powinna być dharma. To główny krok do 

osiągnięcia celu ludzkiego życia. Pieniądze niewątpliwie są potrzebne i nie ma nic złego w 

posiadaniu pragnień, ale to wszystko powinno być oparte o zasady dharmy. Tylko wówczas 

można uzyskać wyzwolenie.   

Wyzwolenie nie spada z nieba ani nie wyłania się z piekieł. Nie uzyska się go też na ziemi.  

Święty stan mokszy można uzyskać tylko wtedy, gdy z serca usunie się zasłonę niewiedzy.  

Oto prawda zawarta w smriti (tekstach ułożonych przez mędrców). 

Mokszą (wyzwoleniem) jest moha kszaja (usunięcie przywiązania). Do wyzwolenia prowadzi 

zniszczenie niewiedzy. Kiedy zdmuchnie się popiół pokrywający ogień, ogień staje się widoczny. 

Podobnie, kiedy odpływają chmury zakrywające słońce, staje się ono widoczne. Nie trzeba 

czynić żadnego szczególnego wysiłku, żeby przegnać chmury. W istocie, chmury te są zrodzone 

ze słońca i zakrywają słońce. Czy słońce wpada w złość, kiedy jest zasłonięte chmurami? Nie. 

Chmury i tak w krótkim czasie odpłyną. Podobnie, kiedy odpłyną chmury niewiedzy, człowiek 

będzie miał wizję jaźni.  

Czego nauczyciele mają uczyć swoich uczniów? Powinni uczyć ich, żeby pierwszeństwo w swoim 

życiu przyznawali dharmie. Do arthy i kamy powinni dążyć w oparciu o dharmę. Wtedy dotrą do 

najwyższego poziomu - mokszy (wyzwolenia). Aby dotrzeć na dach jakiegoś budynku, 

posiłkujecie sie drabiną. Jeśli nie wyruszycie z najniższego szczebla drabiny, nie możecie dotrzeć 

na szczyt. Tym najniższym szczeblem jest dharma, a szczytem moksza. Arha i kama są pomiędzy 

nimi.  Prahlada wezwał kolegów do tego, żeby sprawili, aby ich nauczyciele zrozumieli ważność 

Dharmy i poprosił ich, aby stali się nauczycielami nauczycieli. Dzisiaj naukowcy - po prowadzeniu 

badań przez tysiące lat - zrozumieli, że atom jest wszechprzenikający i oznajmili to. Ale ta sama 

prawda była ogłoszona przed tysiącami lat przez Prahladę, kiedy powiedział on ojcu:   

Nigdy nie wątp w to, że Bóg jest tutaj, a tam nie. Gdziekolwiek Go szukasz, On tam jest. 

Gdziekolwiek spojrzeć, Bóg jest obecny w każdym atomie i w każdej cząsteczce. Naukowcy 

nazywają tę wszechprzenikającą Boskość atomem. Filozofowie opisują to samo jako energię. 

Mówią, że ta energia jest Bogiem. Naukowcy idą jakby okrężną drogą, aby pojąć tę prostą 

prawdę, podczas gdy można tej samej prawdy doznać bezpośrednio, przez podążanie ścieżką 

duchową. Jak jedzenie podane na talerzu ma dotrzeć do twojego żołądka, jeżeli nie zaprzęgniesz 

do pracy ręki i ust? Ale co robią dziś naukowcy, żeby sprawić, by jedzenie dotarło do żołądka? 

Nie wkładają go do ust bezpośrednio; czynią to okrężną drogą, prowadząc rękę wokół głowy. 

Jakikolwiek sposób przyjmą, ostatecznie dotrą do tej samej prawdy. Prahlada zrozumiał tę 

prawdę swoją intuicyjną inteligencją. Oto rodzaj inteligencji, który powinni rozwijać uczniowie i 

studenci.  

Możecie nie być w stanie zastosować w życiu codziennym wszystkiego, czego uczycie się w 
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klasie.  Na przykład, powiedzmy, kiedy idziecie do laboratorium, mieszacie dwie cząsteczki 

wodoru z jedną cząsteczką tlenu, żeby wytworzyć wodę. Możecie to zrobić jedynie w 

laboratorium. Ale kiedy siadacie do jedzenia, czy mieszacie wodór i tlen, żeby otrzymać wodę? 

Współczesna oświata prowadzi jedynie do niepokoju, podczas gdy oświata w tamtych czasach 

prowadziła do wzniosłości. Dzisiaj potrzeba nam wzniosłości, a nie niepokoju. Wzniosłość 

obdarza wszystkich szczęściem. System oświatowy powinien być ukształtowany w taki sposób, 

żeby każdy w społeczeństwie czerpał z niego korzyść.  

Skupiaj umysł na duchowości 

Rozwijaj wiarę w Boga. Wówczas On będzie się troszczył o ciebie, gdziekolwiek będziesz.    

Bóg jest jedyną twoją ucieczką, gdziekolwiek będziesz; w lesie, na niebie,  

w mieście czy jakiejś wsi, na szczycie góry czy w środku głębokiego morza. 

Bóg cię zna, gdziekolwiek jesteś. Twoja głowa jest na górze, a stopy na dole, ale kiedy po 

stopach pełznie jakaś mrówka, twoja ręka odruchowo uderza tę mrówkę, choć oczy nawet jej 

nie widzą. Bóg przenika cały wszechświat, tak samo jak siła świadomości jest obecna w całym 

ciele. Deha i desza (ciało i wszechświat) są lustrzanymi wizerunkami jedno drugiego. Światło i 

ciemność nie istnieją oddzielnie. Nieobecność jednego oznacza obecność drugiego. Na przykład, 

kiedy w ciemnym pokoju włączy się światło, ciemność od razu znika. Dokąd odchodzi? Kiedy 

wyłączysz światło, ciemność natychmiast ponownie się pojawia. Skąd przychodzi ciemność, a 

dokąd odchodzi światło? Ani nie przychodzą, ani nie odchodzą. Istnienie jednego prowadzi do 

nie istnienia drugiego. Jest tylko jeden aspekt, który jest prawdą. Trikalabadhjam Sathjam 

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

przyszłości.)   

Dokądkolwiek idziesz, cokolwiek robisz, nigdy nie powinieneś zapominać o tej transcendentnej 

prawdzie.    

Studenci! 

Możecie zdobyć każdy rodzaj wiedzy, ale zawsze skupiajcie umysł na duchowości. Co jest 

podstawą wszystkich rodzajów wiedzy? Jest nią duchowość. Pan Kriszna oznajmił w 

Bhagawadgicie: Adhjatma widja widjanam (prawdziwym wykształceniem jest wykształcenie 

duchowe). Ze wszystkich rodzajów wiedzy, Ja jestem wiedzą duchową, powiedział Kriszna.  

Podstawą wszystkich rodzajów wiedzy powinna być wiedza duchowa.   

Przypuśćmy, że mamy magnes i kawałek żelaza. Magnes od razu przyciąga ten kawałek żelaza, 

kiedy się go doń przybliży. Jeśli jednak ów kawałek żelaza jest zardzewiały, wówczas nie jest 

przyciągany przez magnes. Wtedy kawałek żelaza mówi: „O, magnesie!  Nie masz mocy 

przyciągania”. Słysząc słowa kawałka żelaza, magnes śmieje się i i mówi: „O, szalone żelazo! 

Pokryłeś się wielką ilością rdzy i kurzu. Jakże mogę przyciągnąć cię bliżej? Przede wszystkim, 
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oczyść się z rdzy i kurzu. Potem będziesz przyciągany przeze mnie automatycznie”. Ludzkie życie 

jest jak kawałek żelaza. Nie wystarczy, jeśli oczyszczasz się mydłem i wodą, biorąc kąpiel. 

Powinieneś być czysty zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Jeśli oczyścisz się w ten sposób, 

boski magnes natychmiast Cię przyciągnie. Magnes ma nie tylko moc przyciągania kawałka 

żelaza, ale także przeobrażania żelaza w magnes. Studenci mogą przeprowadzić to 

doświadczenie. Weźcie jakąś szpilkę i przez dwa dni trzymajcie ją zetkniętą z magnesem. 

Wskutek ciągłej styczności i połączenia z magnesem, żelazo to zmieni się w magnes. Brahmawid 

brahmaiwa bhawathi (znawca Brahmana staje się zaiste samym Brahmanem).    

Tak samo jak magnes udziela swojej mocy kawałkowi żelaza, szlachetne dusze udzielają swojej 

świętości wszystkim, którzy wchodzą z nimi w styczność. Przypuśćmy, że idziecie do lasu i 

próbujecie ściąć siekierą sandałowe drzewo. Czy drzewo sandałowe przeklina siekierę, która je 

ścina? Nie. Wręcz przeciwnie, dzieli się swoją wonią również z siekierą. Podobnie, dobrzy ludzie 

przekazują swoją dobroć nawet tym, co próbują ich krzywdzić.   

Jeśli czynicie dobro innym, na pewno otrzymacie w zamian dobro. Dlatego powinniście być 

gotowi na wszelkie poświęcenie, aby czynić dobro innym. Mało tego, czyńcie dobro nawet tym, 

co was krzywdzą. Zostaniecie bogato nagrodzeni. Cokolwiek dobrego zrobicie innym, nigdy się 

to nie zmarnuje. Skutek tego może nie przyjść do was natychmiast, ale na pewno w stosownym 

czasie otrzymacie nagrodę.   

Studenci! 

Nie wystarczy, jeśli zdobywacie wiedzę - powinniście jej używać w odpowiedni sposób dla dobra 

społeczeństwa. Powinniście złożyć ślubowanie czynienia dobra innym, we wszelki możliwy 

sposób, stosownie do waszych zdolności. Wasza wiedza staje się bezużyteczna, jeśli nie czyni się 

z niej właściwego użytku. W pustaka (książce) jest dużo wiedzy, ale jakiż z tego pożytek, jeśli 

mastaka (głowa) jest wypełniona błotem? Nie róbcie ze swojej mastaka drugiej pustaka przez 

wypełnianie jej wiadomościami. Raczej używajcie w dobrym celu wiedzy zdobytej z pustaka. 

Podejmujcie wysiłki, żeby zrozumieć esencję edukacji.  

(Bhagawan zakończył swoje orędzie bhadźanem „Prema mudita manase kaho…”) 

- Z orędzia Bhagawana na Sali Sai Kulwant w Prasanthi  Nilayam 28 sierpnia 1996 roku. 

 

Kąp się w wodzie cnót, spryskuj ciało pachnidłem 

prawdy. Wtedy twoja twarz stanie się jasna, a jedyny 

dawca obdarzy cię tysiącem podarunków. 

- Guru Nanak 
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ŚRI SATHYA SAI ARADHANA MAHOTSAWA 

Sprawozdanie 

użo wielbicieli przybyło do Prasanthi  Nilayam, aby ofiarować hołd Bhagawanowi Śri 

Sathya Sai Babie na uroczystą okoliczność Śri Sathya Sai Aradhana Mahotsawy, która 

odbyła się 24 kwietnia 2014 roku. Hala Sai Kulwant Hall, miejsce uroczystości, była ze 

smakiem ozdobiona girlandami, proporczykami i kwiatami. Na samadhi Bhagawana 

umieszczono ozdoby roślinne, a w prawym jego rogu postawiono piękne, srebrne krzesło.   

Dwudniowe uroczystości, jakie odbyły się z tej okazji, rozpoczął 23 kwietnia słynny artysta Śri 

A.S. Ram ze swoim zespołem muzyków, składając Bhagawanowi hołd muzyczny. Przedstawili 

ono czarujące połączenie muzyki oraz melodii wielu lubianych bhadźanów, a ich pełna uczucia 

ofiara muzyczna urzekła zgromadzenie na prawie godzinę. Potem odbyły się bhadźany i rozdano 

prasadam. Uroczystość dobiegła końca wraz z Arati o godz. 7 wieczór. 

Wydarzenia 24 kwietnia rozpoczęły się o 8:20 rano, po zwyczajowym 20-minutowym śpiewaniu 

Wed. Najpierw miał miejsce hołd muzyczny, ofiarowany Bhagawanowi przez Jego studentów, 

którzy wystąpili z kriti w języku telugu, ułożonymi na tę uroczystość. Rozpocząwszy występ 

utworem „Pranamami Saiśa” (Pozdrowienia dla Ciebie, Saiśa), wykonali następnie 

„Sadabhawajami Śri Sathya Sai” (Zawsze medytuję o Śri Sathya Sai), przepełniając całe otoczenie 

oddaniem i pobożnością. Występowi towarzyszyło wyświetlenie filmu wideo z darszanu 

Bhagawana, co jeszcze wzbogaciło uroczystość.  

 

 Potem nastąpiło pouczające przemówienie wybitnego znawcy spraw społeczno-gospodarczych 

Śri S. Gurumurthy'ego. Określając Bhagawana nauczycielem nauczycieli, wybitny mówca zwrócił 

uwagę na to, że nauki Bhagawana są dzisiaj najistotniejsze dla podniesienia moralnego i 

społecznego kraju. Komentując nadzwyczajną pracę dokonaną przez Bhagawana dla dobra 

ludzkości, wybitny ów mówca zdumiał się ogromnym dziełem, zapoczątkowanym  przez 

Bhagawana na całym świecie.  

Przemawiając na tę okoliczność, Śri W. Sriniwasan, ogólnoindyjski przewodniczący Organizacji 

Sewy Śri Sathya Sai, zauważył, że Bhagawan wcielił się na świecie, żeby człowiek uświadomił 

sobie własną, wrodzoną boskość. Opisując bieżące przedsięwzięcia Organizacji Sai, wybitny 

mówca wezwał bhaktów do ponownego poświęcenia się misji Bhagawana i ofiarowania mu 

swego hridaja puszpam (kwiatu serca pełnego miłości).   

Potem nastąpił film wideo z boskiego orędzia Bhagawana, w którym wezwał On człowieka do 

D 
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poniechania przywiązania do ciała, co jest przyczyną cierpienia. Wezwał wszystkich do tego, aby 

poprzez zrozumienie zasady "ja jestem Ja" uświadomili sobie prawdę własnej boskości. 

Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem „Bhadźa Gowindam Bhadźa Gowindam.”  

Po orędziu Bhagawana odbyły się bhadźany i rozdano prasadam.  

Wydarzenia poranne w hali Sai Kulwant dobiegły końca wraz z Arati o godz. 10:40.   

Po tych uroczystościach, na stadionie Hill View przeprowadzono Narajana Sewę; tysiącom 

zgromadzonych tam ludzi ofiarowano jedzenie i odzież. Jedzenie podano też, w specjalnym 

namiocie (pandalu), wzniesionym w obrębie Prasanthi  Nilayam.   

Uroczystości wieczorne w hali Sai Kulwant rozpoczęły się o godz. 17 śpiewaniem Wed. Potem 

odbył się koncert muzyczny prof. Debaśiśa Bhattaćarji i jego zespołu muzyków. Wykonując 

pobożnie poświęcone Bhagawanowi utwory muzyczne, instrumentalne i wokalne, śpiewacy 

oczarowali słuchaczy przez  prawie godzinę. 

Potem rozdano prasadam i odbyły się bhadźany, zakończone pieśnią „Prema mudita manase 

kaho Rama Rama Ram”, śpiewaną przez  Bhagawana. Uroczyste wydarzenia dobiegły końca 

wraz z Arati o godz. 7 wieczorem.  
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MATKA IŚWARAMMA - UCIELEŚNIENIE PROSTOTY I 

SZLACHETNOŚCI 

Bikkina Veera Nagamani 

 

rawie 20-letni związek naszej rodziny z Matką 

Swamiego, Iśwarammą, wspominam z uczuciem 

najwyższej wdzięczności i zobowiązania. Myślę, że 

samo jej poznanie jest szczególną łaską i błogosławieństwem. 

Musi to być skutek zasług, zdobytych przez kilka żywotów. Mój dziadek, dr Sitaramaiah przybył 

do Prasanthi  Nilayam w roku 1953, mając nadzieję na ciche życie emeryta, poświęcone 

duchowej dyscyplinie. Ale Swami w 1954 roku położył kamień węgielny pod szpital ogólny Śri 

Sathya Sai, a w 1956, kiedy był on gotów do działania, przekonał go [tj. dziadka], żeby tam 

pracował. Swami powiedział mojemu dziadkowi, że ma być jedynie narzędziem w Jego rękach, a 

wszystko będzie czynił On, Boski Lekarz. 

Radość i delikatność w postępowaniu 

Związek mojej rodziny z Matką Iśwarammą, jaki się wtedy rozpoczął, rozkwitł w latach 

późniejszych, przeradzając się w szczęśliwą, piękną i serdeczną więź. Ona i moja babka były w 

tamtych wczesnych latach przyjaciółkami. Codziennie przychodziła rześka na darszan Swamiego 

z wioski do aszramu. Chociaż była matką awatara, życie Matki Iśwarammy nie było łatwe. Miała 

ona więcej prób i cierpień niż to konieczne. Jednak 

zachowała radosne i taktowne spojrzenie na życie i 

ludzi. Śmiała się, żartowała i zarażała swoją wesołością 

ludzi wokół siebie.  Kiedy przyszła na darszan, 

przychodziła i siadała na ganku naszego mieszkania i jak 

to miała w zwyczaju, rozmawiała z nami w swój 

szczęśliwy, dobroduszny sposób. Do mojego dziadka 

mówiła czasem; 

- Co, doktorze, zobaczymy, kto szybciej chodzi, ty czy ja? 

Chodźmy do Starego Mandiru.   

W tamtych czasach też martwiła się, kto zatroszczy się o 

Swamiego, ponieważ się nie ożenił. Jeśli 

wskazywaliśmy, że będąc Bogiem Swami nie musi się 

żenić, odparowywała, mówiąc: „Czyż Rama się nie 

P 
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ożenił? Czy Kriszna się nie ożenił?”. Ale kiedy mijały lata, a do Swamiego przybywało coraz 

więcej bhaktów, zapomniała o swoich lękach, widząc ich miłość i oddanie. Potem przestała o 

tym mówić. 

 W urodziny Swamiego, co roku było zwyczajem mężatek w aszramie zapraszać uroczyście 

rodzinę Swamiego do wzięcia udziału w obchodach. Szły z aszramu w pochodzie, niosąc talerze 

pełne owoców, kwiatów, kurkumy, proszku cynobrowego, bransolet i innych rzeczy, w 

towarzystwie grupy muzyków, żeby przyprowadzić ich do mandiru. Potem Śrimati Iśwaramma i 

Śri Pedda Wenkama Radżu namaszczali głowę Swamiego wonnym olejem i zawieszali mu 

wieniec na szyi. Następnie inne pary małżeńskie wybrane przez Swamiego podobnie 

ofiarowywały mu swą miłość i cześć. Było to uważane za wielki przywilej i zaszczyt, a Swami 

zawsze obdarzał nim najpierw swoich rodziców. W 1963 roku, kiedy zmarł Śri Pedda Wenkama 

Radżu, Swami poprosił Matkę Iśwarammę, żeby przybyła do Prasanthi Nilayam i tam 

zamieszkała. Owego roku w dzień swoich urodzin  udał się do jej pokoju i pozwolił jej namaścić 

się i zawiesić sobie wieniec, zanim dobrodziejstwa tego udzielił innym na sali.   

Troska Matki Iśwarammy o innych 

Po raz pierwszy przyjechałam do Parthi wraz z rodzicami w 1956 roku i później regularnie 

przyjeżdżałam tu do 1964 roku. W czerwcu 1965 roku, kiedy tu przyjechałam, Swami powiedział, 

że powinnam tu zamieszkać na dobre i odtąd tutaj żyję i Prasanthi Nilayam stało się moim 

domem. Znajomość moja z matką Swamiego, mimo różnicy wieku, przerodziła się wkrótce w 

serdeczną i w najwyższym stopniu słodką  więź. Stałym zwyczajem stało się dla nas przychodzić 

do siebie codziennie w odwiedziny. Albo ona przychodziła do naszego pokoju, albo ja szłam do 

niej. Pewnego dnia, gdy była w naszym pokoju, zdarzyło się, że przyszła tam dr Dźajalakszmi, 

która pracowała w szpitalu. Kiedy ujrzała w naszym pokoju matkę Swamiego, usiadła, aby 

posłuchać, co ona mówi, ponieważ rozmowy nasze niezmiennie toczyły się wokół Swamiego. Dr 

Dźajalaksmi oczywiście chciała usłyszeć coś o Swamim. Zapytała ją, jaki Swami był jako dziecko. 

Na ścianie naszego pokoju jest kalendarz z obrazkiem dziecka Kriszny, jedzącego masło. 

Wskazując nań, Matka Iswaramma powiedziała: 

- Swami wyglądał jak On, ze swoim uśmiechniętym obliczem i kręconymi włosami. Ale nie 

mogliśmy go ozdabiać tyloma klejnotami (co u Kriszny na tym obrazku). Ale jakoś mimo to - nie 

wiem jak - załatwiliśmy zrobienie dla niego jakichś srebrnych ozdób.  

  

Jej współczucie dla ludzi w niedoli skłaniało ją bardzo często do wstawiania się za nimi u 

Swamiego. Kiedykolwiek zobaczyła bhaktów, którzy wyglądali na nieszczęśliwych czy 

zmartwionych, odczuwała troskę i prosiła Swamiego, aby z nimi porozmawiał. Zarazem jej 

miłość do Swamiego sprawiała, że zawsze czujnie zważała na to, co ludzie mogą o nim 

powiedzieć. W tamtych dniach Swami zwykł był często spotykać się z wielbicielami. W okresie 
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świąt osobiście nadzorował wszystko. Jednego roku, w czasie święta Durga Nawaratri, Swami, 

był bardzo zajęty i nie mógł tak hojnie udzielać owych bardzo upragnionych audiencji osobistych 

wielbicielom, którzy chcieli wyjechać po zakończeniu święta. Musiał więc ogłosić, że powinni 

wracać do domów bez oczekiwania na spotkanie i  mają jego błogosławieństwo. Potem, dwa dni 

później, kiedy do aszramu przybył jakiś bhakta, udzielił mu audiencji. To wytrąciło z równowagi 

Matkę Iśwarammę. Nie mogła znieść myśli, że ludzie mogą źle mówić o Swamim. Chciała, żeby 

nie robił nic, co może skłonić ludzi do mówienia przeciw niemu. Powiedziała do mnie, bardzo 

poruszona: „Zobacz, co On robi!... Co ludzie pomyślą?” W takich wypadkach stawała się po 

prostu matką, zaniepokojoną o dobre imię swego syna. Zapominała, że jest On ponad pochwałą 

i oszczerstwem, i że cokolwiek robi, czyni to z bardzo ważnych powodów, znanych tylko sobie.   

 

Matka Iśwaramma serdecznie kochała swoją rodzinną wieś Puttaparthi. Nawet w miesiącach 

letnich, kiedy Swami zwykle przybywał w aszramie Brindawan w Bangalore (obecnie Bengaluru), 

ona wolała pozostać w Parthi.  Jeśli ktoś podsuwał myśl. że ona też powinna udać się do 

Bengaluru, mówiła ‘Nie.’ Czuła się szczęśliwa będąc w Parthi i pomimo upału zadowalało ją 

tamtejsze życie. Lato nie będzie trwać wiecznie, wskazywała. Nigdy nie brała żadnych leków. 

Czasami odwiedzający ją lekarze dawali jej tabletki witaminowe, które oddawała w moje ręce z 

zaleceniem, żebym dała je jakiemuś biednemu choremu w szpitalu. Jeśli mówiłam, że powinna 

je przyjąć, żeby się wzmocnić, odparowywała mówiąc, że nie musi być silna, bo nie zamierza 

walczyć w żadnej wojnie. Jeśli donoszono o poważnym stanie jakiegoś pacjenta, ona często 

pytała o tego pacjenta i powtarzała zalecenie, żebyśmy należycie troszczyli się o pacjentów.   

Boska ochrona podczas podróży pociągiem do Mumbaju  

12 maja 1968 roku Bhagawan miał dokonać uroczystego otwarcia Dharmakszetry w Mumbaju. 

Swami, który był w Bengaluru, w kwietniu przybył do Parthi, zamierzał bowiem zabrać 

wszystkich mieszkańców Prasanthi  Nilayam na tę uroczystość do Mumbaju. Tylko paru miało 

pozostać w aszramie, aby się nim zaopiekować. Pewnego dnia, po skończonej dhjanie 

[medytacji] Swami zaczął mówić, kto pojedzie autobusem, a kto pociągiem, a Śri N. Kasturi 

sporządzał dwie oddzielne listy. Potem Swami spytał jedną kobietę, która nazywała się Jadźni 

Bullemma, czy chciałaby jechać autobusem czy pociągiem. Powiedziała, że wolałaby jechać 

pociągiem, bo będzie wygodniej i będzie mogła spać w podróży. Wtedy Swami poczynił 

tajemniczą uwagę, że dość częste są w tych czasach  wypadki kolejowe. Radość na myśl o tym, 

że nasz ukochany Swami zabiera nas wszystkich ze sobą była tak przemożna, że nie 

zawracaliśmy sobie głowy tą pozornie zdawkową uwagą.   

 

Bhaktowie mumbajscy poczynili wszystkie przygotowania dla tych, co jechali autobusami; nie 

musieli oni nawet płacić za przejazd. Ale jeśli chodzi o nas - grupę 30 ludzi, w tym moją rodzinę, 
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rodzinę Śri Kasturiego i innych - to musieliśmy sami czynić przygotowania. Wykupiliśmy miejsca 

w pociągu z wagonem pocztowym Madras - Bombaj, ale wagon, w którym podróżowaliśmy, 

został dołączony do pociągu w Guntakal. Pojechaliśmy więc z Parthi do Dharmawaram i 

Guntakal, wsiedliśmy do pociągu i pojechaliśmy szczęśliwie, śpiewając bhadźany. Kiedy 

zbliżaliśmy się do Pune,  rozległ się przez chwilę jakiś dziwny dźwięk, wagon zaś zaczął się 

niebezpiecznie kołysać. Potem nagle wyskoczył wysoko w powietrze, sprawiając że z górnych 

miejsc do spania pospadały torby i walizy. Babka przytuliła mnie mocno. Ale zanim pojęliśmy, co 

się dzieje, wagon wrócił do swego zwykłego położenia. Na następnej stacji pociąg zatrzymał się i 

postanowiono pozostawić tam nasz wagon, a nasza grupa miała przejść do innego wagonu. Na 

szczęście dla nas, w pociągu była grupa delegatów na Światowy Zjazd Sewy Śri Sathya Sai, 

odbywający się w Mumbaju przed uroczystym otwarciem Dharmakszetry. Zauważywszy w 

naszej grupie Śri Kasturiego, wzięli nas wszystkich do swego wagonu.  

 

Kiedy w końcu, cokolwiek spóźnieni i wstrząśnięci, dotarliśmy do Mumbaju, inni, przybywszy 

dużo wcześniej, czekali na nas z niepokojem. Swami, który przybył z Bengaluru do Mumbaju 

samochodem, poszedł, aby się z nimi zobaczyć, zaś Śrimati Iśwaramma wyraziła ich niepokój o 

nas. Patrząc w dal, Swami odpowiedział jej, że był mały wypadek, ale jesteśmy wszyscy 

bezpieczni i wkrótce przybędziemy, gdyż On jest tam z nami przez całą drogę, strzegąc nas, 

chroniąc i panując nad wszystkim. To, co mogło być wielkim nieszczęściem, zostało przez Niego 

sprowadzone do rozmiarów małego, niepomyślnego wydarzenia. Wiedzieliśmy o tym, a myśl o 

tym, co mogło się nam przydarzyć, nie zawracała nam głowy w ogóle - ani wtedy ani potem. 

Byliśmy szczęśliwi najwyższym szczęściem, pokładając w nim ufność, polegając na nim, nawet 

nie zdając sobie z tego sprawy.   

 

Wychwalamy Go jako swoją matkę, ojca, guru, przyjaciela i tak dalej, ale zaznanie Jego 

matczynej miłości i troski, ojcowskiej ochrony, oto coś, czego człowiek powinien doznać. On jest 

matką inną od jakiejkolwiek matki, ojcem innym od jakiegokolwiek ojca, żadna bowiem ziemska 

matka czy ojciec, nie może troszczyć się i kochać tak jak On, ani chronić nas w sposób w jaki On 

to czyni! Stwierdziwszy, że Jego stadkiem z Parthi dobrze się zaopiekowano, powiedział 

ochotnikom Sewa Dal, że sędziwym osobom z naszej grupy trzeba pokazać, jak używać toalet 

typu zachodniego, bo były im one nieznane.   

12 maja, w dzień uroczystego otwarcia Dharmakszetry, Swami osobiście oprowadził nas po Satja 

Dip, swej siedzibie w Dharmakszetrze. Jest to architektoniczne cudo w kształcie lotosu o 18 

płatkach.  Swami wskazał nam, że Bhagawadgita ma także 18 rozdziałów i że pierwszym jej 

słowem jest dharma, co znaczy obowiązek, a ostatnim mama, co [w sanskrycie] znaczy mój. 

Razem daje to mama dharma, czyli obowiązek człowieka. W ten sposób Gita uczy nas 
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najwyższego obowiązku - jako ludzi, powiedział Sai Kriszna, nasz ukochany Swami, który nigdy 

nie rezygnuje ze sposobności, aby uczyć i wzywać nas, byśmy byli świadomi celu ludzkich 

narodzin i urzeczywistniali ten cel.  

Strach Matki Iśwarammy przed wizyta Swamiego w Afryce Wschodniej 

Po zakończeniu Światowego Zjazdu wyjechaliśmy z Mumbaju z błogosławieństwami Swamiego i 

z Jego pozwoleniem na odwiedzenie Sirdi po drodze. Swami powrócił do Parthi 11 czerwca, a 13 

czerwca dał nam wszystkim padanamaskar i wibhuti, gdyż owego dnia raz jeszcze wyjeżdżał z 

Parthi do Bengaluru. Wraz z dr Dźajalakszmi poszłam więc na górę do jadalni Swamiego, aby 

zwrócić się o Jego pozwolenie na to, żebyśmy pojechały za nim do Bengaluru. Na prośbę dr 

Dźajalakszmi udzielił zgody. Ja zwróciłam się o Jego pozwolenie niemym spojrzeniem i On 

również wyraził zgodę spojrzeniem. Dwa dni później pojechałam do Brindawan z Pedda Bottu, 

starym wielbicielem, który znał poprzednią postać Swamiego - tą z Sirdi - i był z nim związany. 

 

W Brindawan Swami powiedział mi, żebym była w Mandirze wraz z Matką Iśwarammą i innymi 

paniami. Swami jadł posiłek w towarzystwie paru bhaktów w  jadalni, podczas gdy paniom 

podawano jedzenie na sąsiedniej werandzie. Swami kończył swój posiłek w około 2 minuty, a 

potem przychodził na werandę, aby porozmawiać z Matką. Pewnego wieczora powiedział w 

najbardziej zdawkowy sposób, że jedzie w odwiedziny do Afryki. I jak często robił, żeby się z nią 

podrażnić, rzucił uwagę, że w tamtym dziwnym kraju lwy i tygrysy wędrują równie swobodnie 

jak w naszym kraju psy. To naprawdę ją przestraszyło i usilnie poprosiła Go, aby tego pomysłu 

zaniechał. Swami zaśmiał się jedynie z jej strachów i aby odwrócić jej uwagę powiedział jej, że w 

Afryce jest nadzwyczaj tanie złoto.   

Owej nocy Matka Iśwaramma nie mogła spać, dręczyła ją bowiem myśl o proponowanych 

odwiedzinach Swamiego w kraju pełnym dzikich zwierząt. Kilka dni później Swami raz jeszcze 

powiedział o swych zamierzonych odwiedzinach w Afryce i rzekł, że jego mumbajscy bhaktowie 

czynią przygotowania, aby zgotować Mu wspaniałe pożegnanie na okoliczność Jego pierwszego 

zagranicznego wyjazdu. Budują łuk, który zdobić będzie 108 podobnych do lotosu ozdób. 

Uświadamiając sobie, że Swami pomimo jej sprzeciwów stanowczo jedzie do tego odległego 

kraju, Matka Iśwaramma poprosiła o pozwolenie na pojechanie z Nim aż do Mumbaju. Swami 

powiedział wymijająco „zobaczymy”, ale ta odpowiedź nie zadowoliła jej. Kiedy zbliżał się dzień 

Jego odjazdu do Mumbaju, raz jeszcze wyraziła swoje życzenie. Świadom jej uczuć i gotów 

spełnić jej życzenie, Swami mimo to nie powiedział "tak". Powiedział: „Ale kto przywiezie cię z 

powrotem z Mumbaju? Poczekaj, spytamy Dźawę.” Mówiąc to, wszedł na śniadanie, a kiedy 

czekałyśmy na dworze, aż wyjdzie, nadeszła sama pani Dźawa. Pozdrowiła Matkę Iśwarammę, a 

spostrzegłszy wyraz jej twarzy zapytała, w czym rzecz. Spytałam Matkę Iśwarammę, czy mogę 

powiedzieć, o co chodzi, a ona zgodziła się skinieniem głowy. Kiedy powiedziałam jej, jaki jest 
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kłopot, pani Dźawa była całkiem chętna jej towarzyszyć i kiedy Swami wyszedł, powiedziała Mu 

to. Swami spojrzał na Matkę i rzekł: „A więc już ją spytałaś?” Pani Dźawa powiedziała: „Nie, 

Swami, nie powiedziała mi”, ale Swami rzekł: „Nie powinnaś kłamać.” 

Zatem Matka Iśwaramma towarzyszyła Swamiemu aż do Mumbaju, a kiedy Swami wyleciał z 

Mumbaju do Afryki Wschodniej, jej niepokój o Jego bezpieczeństwo nie pozwalał jej spać. Nic 

nie jadła i nawet nie piła wody, dopóki nie nadszedł telegram z wieścią o Jego bezpiecznym 

przybyciu do Afryki Wschodniej. Do Jego powrotu do Indii była bardzo niespokojna i zdawało się, 

że straciła apetyt. Chociaż jest On panem i władcą wszystkich światów, był jej synem i tę 

matczyną miłość zawsze doń żywiła. Wszakże zwracała się do Niego, jak wszyscy: "Swami" i 

żywiła najwyższy szacunek dla jego słów, drobiazgowo porządkując swoje życie zgodnie z jego 

życzeniami.   

Spokojny koniec 

Wczesnym rankiem 6 maja 1972 roku zadzwonił telefon z Brindawan. Zawiadamiano, że Śrimati 

Iśwaramma jest zabierana do Parthi, gdyż źle się czuje. Byliśmy chyba zbyt naiwni, żeby pojąć, co 

to oznacza. Dr Dźajalakszmi i ja natychmiast zajęłyśmy się przygotowaniem łóżka, myśląc, że 

będziemy się nią opiekować w szpitalu. Ale kiedy wiozący ją samochód pojechał prosto do 

wioski, do domu Śri Dźanaki Ramajaha, wiedziałyśmy, co się stało. Ze wszystkimi należnymi 

honorami, ciało spalono tego samego dnia.   

Nazajutrz pojechałyśmy do Bengaluru. Gdy tylko wjechałyśmy, Swami wyszedł, aby się z nami 

spotkać. Pani Wenkamma i pani Parwatamma zaczęły na jego widok płakać. Pocieszył je, 

mówiąc, że nie powinny się smucić, ponieważ matka porzuciła swoją śmiertelną powłokę w 

dobry czas, nie cierpiąc na choroby starczego wieku. Miała łatwy i spokojny koniec, i powinny 

być wdzięczne za to.   

Ci z nas, co byli w Parthi oraz wszyscy mieszkańcy wsi oddali szacunek fizycznemu ciału, 

położonemu na werandzie domu Śri Dźanaki Ramajaha i czule ją pożegnali. Łzy oślepiły nam 

oczy, a serca nasze przepełniła miłość i wdzięczność dla błogosławionej matki, która nas 

opuściła, chociaż jej fizyczny kształt leżał przed nami, nieruchomy i pogodnie spokojny. W 

Brindawanie, 11 dnia od jej śmierci Swami osobiście dał sari wszystkim paniom z Prasanthi  

Nilayam. Kiedy więc wydała spokojnie swoje ostatnie tchnienie w maju 1972 roku, głębokiemu 

poczuciu utraty towarzyszyło też uczucie wdzięczności, pozostawiała nam bowiem cenną 

spuściznę szczęśliwych wspomnień i coś jeszcze, co głęboko weszło w nas, wzbogacając nasze 

życie.  

Szkoła imienia Matki Iśwarammy 

W owym roku Swami kazał rozebrać starą halę w Prasanthi  Nilayam, żeby zrobić miejsce dla hali 

Purnaczandra. Praca budowlana postępowała prędko i wkrótce została ukończona. Matka 
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Iśwaramma zwykła była czynić uwagę: „Ten Swami nie ma nic innego do roboty, jak tylko cały 

czas budować i rozbierać. A mówi, że zbuduje szkołę i nazwie ją moim imieniem.” I właśnie to 

Swami zrobił po swoim powrocie do Parthi wkrótce po Letnim Kursie [Kultury i Duchowości 

Indyjskiej]. Istniejąca Szkoła Średnia w Parthi została nazwana jej imieniem, a później 

przeniesiona do nowego budynku, który Swami wybudował, aby mieściła się w nim. W ciągu 

następnych pięciu lat Swami nie tylko spełnił obietnicę, jaką dał matce, ale dotrzymał słowa, że 

w Puttaparthi powstanie uniwersytet. Uniwersytet Śri Sathya Sai powstał w 1981 roku.  

W pokoju Matki Iśwarammy był piękny gliniany wizerunek Pana Kriszny. Niebieskiej barwy, 

właśnie taki, jak opisywany jest w pismach świętych - jasnooki i z jaśniejącym, uśmiechniętym 

obliczem i fletem trzymanym wykwintnie przy wpół rozchylonych wargach. Chłopięcy Kriszna nie 

był tylko jakąś ikoną, ale kimś bardzo żywym. Był bardzo drogi Matce Iśwarammie i był jej 

powiernikiem. Za każdym razem, kiedy coś ją zaniepokoiło lub zasmuciło, zwykła z nim 

rozmawiać.  

Po jej śmierci dr Dźajalakszmi poprosiła Swamiego, żeby kazał ten posążek postawić w szpitalu i 

wciąż jest on tam, odbierając od nas codziennie cześć w szpitalu ogólnym Śri Sathya Sai.  

– Autorka służyła do ostatniego tchu w szpitalu ogólnym Śri Sathya Sai. Połączyła się ze Swamim 

w czerwcu 2013 roku.   

 

 

 

UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI  

NILAYAM 

 

 

adością i pobożnością charakteryzowały się obchody święta Ugadi w Prasanthi  

Nilayam 31 marca 2014 roku. Halę Sai Kulwant - miejsce tych obchodów - upiększono 

ze smakiem kwiatami i tradycyjnymi ozdobami Ugadi. Uroczystości poranne 

rozpoczęły się o 8:20 tradycyjnym dla Ugadi wydarzeniem, jakim było panśanga srawanam 

(słuchanie przepowiedni almanachu), obejmujące opis nadejścia nowego roku zwany dźaja 

(zwycięstwo), z jakim wystąpił znakomity uczony wedyjski z Tirupati, Śri Kuppa Siwa 

Subrahmanja Awadhani.  

Potem odtworzono orędzie Bhagawana ze święta Ugadi, w którym ostrzegł On współczesnego 

R 
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człowieka, żeby zaniechał biegania za materialnymi zyskami, a wezwał go do tego, aby swój czas 

i wysiłek poświęcał na śpiewanie z czystym sercem imienia Boga. Bhagawan zakończył swoje 

boskie orędzie bhadźanem „Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram.”  

Następnie odbyły się bhadźany i rozdano prasadam. Wydarzenia poranne dobiegły końca wraz z 

arati o godz. 9.30.  

Wieczorem zgromadzeni w  Sai Kulwant doznali oczarowania poruszającymi duszę pieśniami i 

bhadźanami w wykonaniu słynnego przedstawiciela muzyki karnatyjskiej, Śri O.S. Aruny. 

Rozpocząwszy swój występ -  „Bhajan Sandhya” (wieczór bhadźanowy) - o 5.30 po południu 

bhadźanem „Dźai Dźai Rama Kriszna Hari” pieśniarz ten przez prawie godzinę urzekł słuchaczy 

swoim słodkim wykonaniem pieśni nabożnych i bhadźanów, wśród których znalazły się: 

„Gowinda Madhawa Gopala Keśawa,” „Wanamali Radha Ramana Giridhari Gowinda”. 

Koncertowi towarzyszyło wyświetlanie filmu wideo z darszanu Bhagawana, co uczyniło całość 

jeszcze bardziej uroczą.  

Uroczystości Ugadi dobiegły końca wraz z arati o godz. 7 wieczór po tym, jak rozdano wszystkim 

prasadam. 

Głębokim nabożnym żarem zaznaczyły się obchody święta Śri Rama Nawami w Prasanthi  

Nilayam, 8 kwietnia 2014 roku. Uroczystości rozpoczęły się o 5:20 po południu  zachwycającym 

przedstawieniem klasycznych pieśni nabożnych - karnatyjskich i hindustani - w wykonaniu 

pracowników i studentów Wyższej Uczelni Muzycznej Sathya Sai Mirpuri. Rozpocząwszy swój 

koncert wykonaniem kirtanu Thjagaradźy „Śri Raghawam Daśarathatmadźam,” pieśniarze 

oczarowali zgromadzenie słuchaczy na około godzinę, kończąc klasycznym utworem 

hindustańskim „Raghupate Raghawa Radźa Rama.”  

Następnie wystąpił z przemówieniem Śri K.M. Ganesz, badacz-naukowiec Instytutu, który 

opowiedział kilka zdarzeń z Ramajany, aby naświetlić, jak ważne dla zdobycia łaski Pana jest 

stałe oddanie i całkowite poddanie się. 

Boskie orędzie Bhagawana, jakie odtworzono po tej przemowie, zapewniło stosowne 

zakończenie tej uroczystości. Bhagawan rzekł w swoim orędziu, że Ramajana nie jest niczym 

innym jak tylko inną postacią Wedy, zaś czterej synowie króla Daśarathy, a mianowicie Rama, 

Lakszmana, Bharata i Śatrughna przedstawiają sobą, odpowiednio, Rig Wedę, Jadźur Wedę, 

Sama Wedę i Atharwana Wedę. Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem „Rama Kodanda 

Rama.”  

Potem odbyły się krótkie bhadźany i rozdano prasadam.  
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Prasanthi  Nilayam wyglądało odświętnie, gdy przybyli bhaktowie z Tamil Nadu i Kerali, aby 

obchodzić swój Nowy Rok. 14 kwietnia - ci pierwsi i 15 kwietnia 2014 roku - ci drudzy. Na ową 

okoliczność dali piękne występy muzyczno-kulturalne,  śpiewali Wedę i prowadzili bhadźany 

zarówno rano, jak i wieczorem. Miejscem obchodów była hala Sai Kulwant, którą ze smakiem 

ozdobiono na oba te dni.   

 

Wielka liczba bhaktów, w tym uczniów Bal Wikas, przyjechała z Tamilnadu, aby świętować dzień 

Nowego Roku Tamilskiego w świętym obrębie Prasanthi  Nilayam,14 kwietnia 2014 roku. 

Uroczystości owego pomyślnego dnia rozpoczęły się śpiewaniem Wedy w wykonaniu Wedyjskiej 

Grupy z Tamilnadu o 5 po południu. Potem wystąpił z przemówieniem Śri Bala Ramaćandran, 

wychowanek Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, który przywołał swe wspomnienia złotych 

dni, jakie spędził jako student Bhagawana i dla naświetlenia jego nauk oraz boskiej chwały 

opowiedział kilka zdarzeń. Po tym przemówieniu wystąpiła z porywającym tańcem, 

przywołującym błogosławieństwa Bhagawana, grupa uczniów Bal Wikas z Tamilnadu. Ostatnią 

częścią uroczystości było przedstawienie teatralne o nazwie „Obraz świata Sai”, z jakim 

wystąpiła młodzież z Tamilnadu. Przez opowieść o reporterze z działu nowin pokazywało ono, 

jak miliony bhaktów Sai we wszystkich częściach świata wprowadzają przemianę społeczną 

drogą swej bezinteresownej służby społeczeństwu jako część ogólnoświatowej Organizacji Sai, 

wyjątkowego i niezrównanego zrzeszenia służebnego, założonego przez awatara kali jugi, 

samego Bhagawana Śri Sathya Sai Babę. Prosta opowieść, pełne znaczenia rozmowy i świetne 

wsparcie wideo sprawiły, że przedstawienie  robiło wrażenie bardzo autentycznego.  

Następnie odbyły się bhadźany, zakończone pieśnią [z nagrania] „Subrahmanjam 

Subrahmanjam”, wykonaną złotym głosem Bhagawana. Bhadźany owego dnia - tak rano, jak i 

wieczorem - prowadziła Grupa Bhadźanowa Sundaram, a zwyczajowe śpiewanie Wed również 

należało do młodzieży z Tamilnadu. 

 

 Uroczystości święta Wiszu 15 kwietnia 2014 roku rozpoczął słynny śpiewak Śri T. Krisznan 

Nambudiri ze swym zespołem, którzy wystąpili z muzyką nabożną. Otworzywszy swój koncert 

modlitwą do Pana Ganeśy, ów uzdolniony śpiewak urzekł zgromadzenie słuchaczy 

poruszającymi duszę pieśniami, wśród których były: „Ram Ram Ram Śri Ram Ram Ram,” „Bho 

Śambho Siwa Śambho Swajambho” (Pan Siwa, który jest samo-narodzony), „Manasa Bhadźare 

Prabhu Namam.” Po tym odbył się tętniący życiem taniec młodzieży wiejskiej z Kerali, 

wykonywany w rytmie bębnów. Następnie wyświetlono film wideo z orędziem Bhagawana ze 

święta Wiszu, w którym wzywa On wszystkich, aby uświęcali swój czas poprzez pilną pracę i 

wykonywanie swoich obowiązków, co jest jedyną drogą do szczęścia pojedynczego człowieka 
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oraz narodów. Bhagawan zamknął orędzie bhadźanem „Prema Mudita Manase Kaho Rama 

Rama Ram.”  

 Po orędziu Bhagawana nastąpiły bhadźany i rozdano prasadam.  

 

Blask boskiej chwały 

 

MOC WIBHUTI 

 

iedziałem na kanapie, a ten chłopczyk przyszedł i usiadł na krześle przede mną. 

Plecami zwrócony był w moją stronę, ale spostrzegłem natychmiast, że ma dwa guzy 

wielkości orzechów włoskich po obu stronach szyi. Otworzywszy paczuszkę 

stworzonego wibhuti, dałem chłopcu trochę do zjedzenia, a resztę naniosłem na te guzy. 

Następnie położyłem ręce na tych guzach, modląc się do Swamiego i prosząc, żeby popłynęła 

przeze mnie Jego energia. „Proszę, Swami - poprosiłem cicho - jeśli taka jest Twoja Wola, użyj 

mnie do uzdrowienia tego chłopca.” Moje ręce zrobiły się bardzo gorące i, co zadziwiające, w 

ciągu zaledwie kilku minut naprawdę poczułem, że guzy zaczynają się kurczyć. Chłopiec męczył 

się, więc po około 10 minutach wstał i poszedł bawić się z bratem.   

Dałem matce chustkę, wyjaśniając, że Swami oczyścił nią sobie rękę po stworzeniu wibhuti; było 

na niej wciąż dużo wibhuti. Podsunąłem myśl, aby położyła ją chłopcu pod poduszkę, gdy 

wieczorem pójdzie on spać.   

Rodzina zaprosiła nas na obiad, więc o 2:00 mój przyjaciel i ja ponownie przybyliśmy do jej 

domu. Rozmawialiśmy i mówiliśmy o naukach Swamiego do piątej, kiedy zadzwonił telefon. 

Przyjaciel podał mi natychmiast słuchawkę, mówiąc: „To do ciebie.” Była to matka tego chłopca. 

Głos miała całkowicie zmieniony. „Nusin - rzekła - nie uwierzysz, ale oba guzy całkiem zniknęły, a 

gorączka odeszła”.  

Radość w nas wszystkich była nie do opisania, jednak trzeba było poczynić praktyczne kroki. 

Rodzice natychmiast poczynili starania o badania uzupełniające. Serce powiedziało mi, że miał 

miejsce cud. Kiedy rano złożył odwiedziny lekarz, chłopiec czuł się już dużo lepiej. Dziesięć dni 

później wyniki wszystkich badań pokazały ostatecznie, że rak zniknął. Wiedziałem wówczas, że 

wibhuti, jakie stworzył Swami, przeznaczone było właśnie dla tego chłopca.   

Parę tygodni później chłopczyk był w domu sam, wraz ze starszym bratem, podczas gdy rodzice 

S 
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udali się na jakąś uroczystość. Kiedy poszedł do łazienki, zdarzyło się coś niewiarygodnego.  Oto 

co od niego usłyszałem: „Swami przyszedł do mnie w łazience. Otworzył rękę i zobaczyłem coś, 

co się poruszało.  Swami powiedział mi: ‘Pokażę ci postaci dziesięciu awatarów’. Zobaczyłem 

wszystko w ręku Swamiego. Widziałem lwa, rybę i żółwia...” Potem opisał wszystkich awatarów. 

Następnie rzekł: „Swami obmył mi całe ciało [używając] wibhuti. Powiedział mi: ‘Wyleczyłem 

cię’. Potem wziąłem prysznic”. 

W tydzień po tym przeżyciu Swami pojawił się we śnie ojca tego chłopca i rzekł mu:  „Przywieź 

swego syna do Indii, chcę go pobłogosławić”. Kilka miesięcy później ojciec i syn byli w Prasanthi, 

ciesząc się darszanem, a Swami przyszedł, aby ich obu pobłogosławić.   

Poprzez przeżycia takie jak to, Swami ukazuje swoją moc i obecność w naszym życiu. Przyciąga 

nas bliżej, przekształca, czyniąc nasze życie świętym. Mój przyjaciel, który mnie przedstawił 

temu chłopcu, jest chrześcijaninem z Indii. Rodzina chłopca to Hindusi, a ja jestem 

muzułmaninem. Po tym wydarzeniu staliśmy się sobie wszyscy bardzo bliscy. Rodzina zaczęła 

uczęszczać na różne uroczystości w Ośrodku Sai w Vancouver. Nauczyli się bhadźanów i ochoczo 

uczestniczą  w różnych przedsięwzięciach sewy. Postanowili też regularnie robić w swoim domu 

paduka pudźę (oddawanie czci sandałom Pana), a ja często brałem [w tym] udział. Modliliśmy 

się razem u lotosowych stóp Sai Baby, Boga wszechświata, przybyłego w ludzkiej postaci.  

– Wybrane z  „Love and Suffering: My Road to Liberation” [Miłość i cierpienie - moja droga do 

wyzwolenia] pióra Nusin Mehrabani 

 

 

Z naszych archiwów 

 

RODZICE TO ŻYWE SYMBOLE BOGA 

 
 

 
 
 
Ucieleśnienia Boskiej Miłości!  
 

Jedynie dla dobra innych drzewo daje owoce, rzeki niosą wody, a krowy dają mleko. Podobnie, 

ludzkie ciało ma świadczyć pomoc innym. Jednak człowiek, nie rozpoznając tej prawdy, używa 

swego ciała dla samolubnych celów.  

NIGDY NIE SPRAWIAJ BÓLU SWOJEJ MATCE 
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Człowiek zapomina o celu, dla którego został obdarzony ciałem. Od świtu do zmierzchu jest w 

pełni zajęty samolubnymi dążeniami. Nie pojmuje w ogóle, co znaczy bezinteresowność. Ten 

świat zjawiskowy człowiek uważa za jedyną rzeczywistość.   

Matka zasługuje na najwyższą cześć 

Bycie matką jest bardzo święte. Gdziekolwiek się skierujecie, ujrzycie w przyrodzie przejawy 

pierwiastka żeńskiego. Matka karmi dziecko w łonie i przechodzi wszystkie bóle porodowe dla 

ochrony dziecka. Na świecie nie ma większej miłości niż miłość matczyna. Stąd też ludzie 

starożytności przyznali najwyższą cześć matce i oznajmili: Matru Devo bhava oraz Pitru Dewo 

bhava (czcij matkę i ojca jak Boga). Pierwszą nauczycielką dla każdego człowieka jest matka. To 

właśnie od matki dziecko uczy się pierwszych słów mowy, pierwszych kroków i wielu innych 

pierwszych lekcji postępowania. Stąd też matka wyróżnia się jako odzwierciedlenie obrazu 

prakriti (przyrody). Siła kobiety znajduje swój najwyższy wyraz właśnie w jej roli jako matki. 

Każde rodzące się dziecko zawdzięcza swoje istnienie matce. Stąd też każdy powinien być 

niezmiernie wdzięczny swojej matce.  

Miej w sercu jedynie myśli o Bogu 

Ucieleśnienia Boskiej Miłości!  

Dla okazania swojej wdzięczności matce musicie być gotowi ponieść najwyższe poświęcenie.  

Nawet awatarowie - Rama, Kriszna i inni - zawdzięczali swe przyjście swoim matkom. Każdy 

powinien modlić się za święte matki, które będą rodziły dobre dzieci. Na świecie mogą być źli 

synowie, ale nie ma żadnych złych matek. Matki dzisiaj biadają nad złym zachowaniem się 

swoich dzieci. Żaden syn, który wywołuje zmartwienie matki, nie może dojść do niczego 

dobrego. Powiedzenie w języku telugu mówi: „W domu, gdzie matka roni łzy, żadnego 

dobrobytu być nie może”. Dzisiaj potrzeba nam synów, którzy będą sprawiać przyjemność 

swoim matkom.   

Matki ze swej strony powinny uczyć dzieci, aby zawsze mówiły prawdę. Kiedy matka pyta syna: 

„Gdzie byłeś?”, nie powinien on mówić wymijająco. Musi mówić prawdę i wyznać swoje błędy, 

jeśli zrobił coś  złego. Dzisiaj bardzo niewiele dzieci mówi rodzicom prawdę. Jaki jest pożytek z 

wykształcenia takich dzieci? Dzieci powinny rozpoznawać nadrzędność miłości matczynej, która 

jest równa miłości boskiej. Czcijcie i kochajcie matkę. Takie jest znaczenie świętowania Dnia 

Iśwarammy. Rodzice są żywymi symbolami Boga. Dzieci muszą ich uszczęśliwiać.  

Obowiązkiem rodziców jest kształtować swe dzieci na doskonałych synów i córki narodu. 

Studenci, którzy zdobyli sobie bliskość Swamiego powinni rozwijać coraz więcej i więcej 

mądrości duchowej. Pozbądźcie się wszystkich ujemnych myśli. Potem próbujcie rozwijać w 

sobie myśli dobre. Jesteście w aszramie Swamiego. Jak dalece stosujecie zbiór zasad 

postępowania, związany z życiem w aszramie? Niedorzecznością jest trzymać w aszramie tylko 
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ciało, a umysłowi pozwalać wędrować gdzieś indziej. Powinniście mieć w sercach jedynie Daiwa 

ćinthana (myśli o Bogu). 

– Wybrane z orędzi Bhagawana, wygłaszanych w Dniu Iśwarammy. 

 
 

 

SAI GITA WZOROWĄ WIELBICIELKĄ 

o właśnie bawiąc w lesie Mudumalai koło Mysore, 

Swami zaadoptował 10-dniowe słoniątko, kiedy 

jeden z urzędników leśnych poprosił Go: 

- Swami, zaledwie wczoraj zmarła jej matka i nie ma ona nikogo 

na tym świecie.   

Słysząc to, współczujący Pan zabrał ją do swego samochodu i 

przywiózł ze sobą. Mając dziesięć dni i tylko dwie stopy wzrostu 

[ok. 60 cm], zmieściła się z łatwością w Jego wozie.   

W Prasanthi  Nilayam przebywała najpierw pod wielkim 

drzewem, koło pokoju Swamiego, skąd przez cały czas widział 

ją przez okno. Swami nadał jej imię Sai Gita i wyznaczył na jej 

stróżów dwie osoby: Murali'ego i Sathyanarajanę. Spędzał z nią 

czas rano i wieczorem, karmiąc ją swymi boskimi dłońmi. Zawsze była mu posłuszna i gdy tylko 

wyczuła jego obecność, biegła do niego jak dziecko biegnie do matki. Bhaktowie w wielkim 

zachwycie oglądali tę zabawę pomiędzy Swamim, a jego ulubionym zwierzątkiem w owych 

wczesnych latach. Kiedy wzrosła liczba bhaktów, Swami poprosił jednego z urzędników aszramu, 

żeby umieścił ją w szopie koło bramy Gopuram. Choć było to dla niej wygodne mieszkanie, to 

wychodziło na wschód, skąd Sai Gita nie mogła widzieć Swamego podczas darszanu. Było to dla 

niej męczarnią, którą z trudem potrafiła znieść. Pewnego dnia więc, w swojej wściekłości 

powaliła całą tę budowlę. Oczywiście tamten urzędnik nie wykonał poprawnie rozkazu 

Swamiego. Dlatego Swami kazał wznieść dla niej nowe pomieszczenie, wychodzące na południe, 

skąd zawsze mogła widzieć Swamiego. To ją oczywiście zadowoliło i uszczęśliwiło.  

Rozłąka z Boską Matką Sai była dla niej w rzeczy samej trudna do zniesienia. Najbardziej 

dręczące chwile przeżywała, kiedy Swami wyjeżdżał na lato do Brindawan. Był to widok nie lada, 

T 
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kiedy po wielokroć brała Swamiego w swój uścisk trąbą, a Swami usilnie ją prosił - z największą 

miłością - aby pozwoliła mu pojechać. Pewnego razu, kiedy Swami udał się do Brindawan, stała 

się w najwyższym stopniu niespokojna. Wyrywała z korzeniami drzewa i wędrowała ulicami, 

głośno zawodząc. Biedny karnak Wasant wpadł w popłoch, kiedy przestała jeść i zatelefonował 

do Swamiego, zwracając się doń o rozkazy. Wzruszony silnymi uczuciami Sai Gity, Swami 

poprosił go, żeby ją wysłał do Whitefield. Kiedy dotarła do Whitefield, Swami z miłością pieścił ją 

i karmił. Dopiero po uspokojeniu jej w ten sposób, Swami odesłał ją z powrotem do Puttaparthi. 

Innym razem dotarła do Whitefield o północy i narobiła głośnego hałasu pod drzwiami 

Swamiego, co wprawiło w popłoch stróża Ramabrahmama.  Swami z uśmiechem uspokoił 

Ramabrahmama, otworzył drzwi i ułagodził Sai Gitę, która była spragniona jego darszanu. 

Dopiero po wydaniu zarządzeń odnośnie jej pobytu w Brindawan, Swami odszedł do swego 

pokoju.   

Na początku lat sześćdziesiątych [XX wieku] to właśnie Sai Gita jako pierwsza dostępowała 

darszanu, sparśanu i sambhaszanu Swamiego w Prasanthi  Nilayam. Stała za bramą po kobiecej 

stronie i niecierpliwie czekała na swego drogiego Pana. Swami najpierw szedł ku niej, a ona 

zginając nogi klękała, pozdrawiała go, podnosiła trąbę i zawieszała mu na szyi wieniec kwiatów. 

Wtedy Swami z miłością poklepywał ją po policzkach i mówił do niej, łagodnie i miękko. Był to 

przejmujący widok dla bhaktów, którzy byli świadkami tej wzniosłej gry czystej miłości pomiędzy 

Swamim, a Jego ukochaną wielbicielką.   

Sai Gita przebywała w obrębie mandiru w latach 1962-1975. Kiedy rozpoczęły się przygotowania 

do 50. Urodzin Bhagawana, przejściowo umieszczono Sai Gitę w przestronnej szopie w 

południowo-zachodnim rogu aszramu. Potem, kiedy Swami dokonał uroczystego otwarcia Śri 

Sathya Sai Gokulam, w pogodnej i spokojnej atmosferze przeniesiono tam Sai Gitę. Żyła tam z 

krowami. Wtedy to po raz pierwszy musiała mieszkać z dala od Swamiego, ale nie zmniejszyło to 

jej miłości i oddania dla Niego. Później, kiedy w Gokulam wzrosła liczba krów, Sai Gitę 

umieszczono w wielkiej szopie naprzeciwko domu studenckiego.   

 W dni świąteczne, takie jak Śri Kriszna Dźanmaśtami, Dasara, urodziny Swamiego itd., dostojnie 

prowadziła uroczysty pochód. Przystrojona wszelkiego rodzaju połyskującymi ozdobami, 

przybierała królewską postawę i odgrywała swą rolę, doskonale licującą ze wspaniałością święta.  

Kiedyś, gdy uznano, że Sai Gita może chcieć męskiego towarzysza, wysłano ją do lasu. Ale ona 

nie okazała takiego pragnienia. Przekroczyła wszystkie zwierzęce popędy przez swe oddanie 

Swamiemu. W istocie tęskniła za powrotem do Puttaparthi i spotkaniem swojej ukochanej Matki 

Sai. I właśnie wtedy Swami niespodziewanie odwiedził ten las. Samochód Swamiego był po 

jednej stronie rzeki, a Sai Gita na drugim, z karnakiem Sathyanarajaną, który towarzyszył jej w 

tym lesie. W chwili kiedy krzyknął: „Przyjechał Swami”, zanurzyła się w wodzie, przepłynęła 

przez rzekę, a kiedy spotkała się ze Swamim, zatraciła się w radości. Swami także pieścił ją, jak 

czuła i kochająca matka. Ostatecznie przywieziono ją z powrotem. Podziwiając jej oddanie, 
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Swami powiedział kiedyś: „Sai Gita dała przykład nadzwyczaj podniosłego życia. Człowiek 

powinien prowadzić życie tak oddane, jak czyniła to Sai Gita”. 

Kiedy w 2006 roku naszkicowano plany budowy Międzynarodowego Ośrodka Śri Sathya Sai, dla 

Sai Gity wzniesiono piękną, nową szopę z wybornymi, wyciętymi wzorami w okolicy 

planetarium, które przeznaczone było stać się jej grobowcem.   

18 maja 2007 roku wszechwiedzący Bhagawan powrócił bezpośrednio z Kodaikanal do Prasanthi  

Nilayam, zamiast udać się do Brindawan, jak to miał w zwyczaju. Wkrótce, 22 V 2007, Sai Gita 

spokojnie odeszła z tego świata. Był to wzruszający widok, kiedy Swami przybył rankiem 23 maja 

i trzymał rękę stróża Śri Peddę Reddy, aby go pocieszyć.  

Została pogrzebana w swym pięknie rzeźbionym domu w obecności Swamiego, który pozostał 

tam prawie dwie godziny i nadzorował wszystkie przygotowania do jej pogrzebu ze wszystkimi 

honorami. Jej ciało ozdobiono kosztownościami, kurkumą, cynobrem i licznymi wieńcami 

kwiatów. Czas stanął w miejscu, kiedy Swami ze wzruszeniem ją żegnał, w ten sposób zaciągając 

kurtynę nad opowieścią o czystej miłości pomiędzy Panem, a Jego żarliwą wielbicielką, która 

osiągnęła najwyższy stan oddania, mimo że urodziła sie jako zwierzę.   

- Źródło: Radio Sai Global Harmony  
„Chwalebne Życie Sai Gity” pióra Madhuri D. Kara.  

 

 

 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 

 

 

W dniach 7-9 lutego br. odbył się w meksykańskim San Luis Potosí odbył 

się Zjazd Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai Ameryki Łacińskiej. W wydarzeniu tym wzięło 

udział około 125 osób oddanych Sai z 23 krajów Ameryki Łacińskiej, Stanów Zjednoczonych 

Ameryki, z Hiszpanii oraz Indii, obok 120 osób z Meksyku.  

Uroczystego otwarcia, poprzez symboliczne zapalenie lampy, dokonali dr Narendranath Reddy, 

przewodniczący Rady Praśanthi oraz Gary Belz, przewodniczący Światowej Organizacji Śri Sathya 

Sai. Gości przywitał Oscar Morado, przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

Ameryki Łacińskiej w Meksyku, a dr Reddy wygłosił przemówienie inauguracyjne. Nazajutrz 
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odbyły się warsztaty „Przywództwo Sai” oraz wystawy fotograficzne poświęcone działaniom  

Organizacji Sathya Sai w Ameryce Łacińskiej. W drugi dzień Gary Belz i Dalton Amorim, 

przewodniczący strefy 2B Międzynarodowej Organizacji Sai, przemówili do zgromadzenia, 

odbyło się też 9 warsztatów. Leonardo Gutter, członek Rady Praśanthi, wygłosił budzącą 

natchnienie mowę zamykającą. 

Zjazd zakończyły pieśni nabożne z różnych krajów Ameryki Łacińskiej.   

Tajfun "Haijan" o sile 5 stopni uderzył małe miasto Guiuan w filipińskiej prowincji Samar Eastern 

8 listopada 2013 roku. Oszacowano, że nawałnica  dotknęła 15 milionów ludzi. Doniesiono o 6 

tysiącach zabitych. W mieście Samar zwiało podczas tej nawałnicy dach domu, należącego do 

bhakty Sathya Sai i runęły ściany. Jedynie ołtarz ze zdjęciem Bhagawana został cudownie 

niedotknięty przechodzącą nawałnicą!   

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Filipin natychmiast rzuciła się do działań.  16 listopada 

ochotnicy Sathya Sai załadowali 6-metrowy kontener różnymi dobrami, w tym 351 paczkami dla 

rodzin, zawierającymi jedzenie i inne rzeczy i zawieźli to łodzią na wyspę Biliran, przybywając 

tam 23 listopada. To jedzenie i zapasy zostały rozdane potrzebującym przez żonę miejscowego 

członka kongresu prowincji Biliran.  

W  początkach grudnia 2013 roku w większości spustoszonych tajfunem obszarów były już 

uprzątnięte gruzy i szeroko rozdawano rządowe artykuły pomocowe, jednak wciąż pozostawała 

potrzeba dobroczynnej  pomocy. Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai zaczęła planować 

przeprowadzanie długofalowo obozów medycznych i ofiarowywania jedzenia, wody i 

podstawowych niezbędnych rzeczy. W pierwszym tygodniu stycznia 2014 roku lekarze i 

ochotnicy Sathya Sai objechali dotknięte ciężko obszary Tacloban, Ormoc i Biliran, żeby ocenić 

potrzeby, spotkać się z miejscowymi urzędnikami i zapewnić sobie bazę-obóz do przyszłych 

działań. 

W początkach lutego 2014 roku wolontariusze Sathya Sai z Filipin i innych krajów przeprowadzili 

obozy medyczne w mieście Ormoc i na wyspie Biliran. W dniach 10-11 lutego świadczono usługi 

medyczne 760 ludziom w Ormoc, leżącym o dwie godziny drogi od Tacloban. W dniach 12-14 

lutego na wyspie Biliran przeprowadzono kilka obozów medycznych: w Atipolo świadczono 

usługi 310 ludziom, 465 ludzi przyjęto w Calungpang, a ponad 385 ludzi zbadano w Larrazbal. 

Rozdano przeszło 400 kg lekarstw, w tym środków przeciwbólowych, antybiotyków i leków 

przeciw biegunce. Ofiarowano też potrzebującym jedzenie i mleko. Ochotnicy Sathya Sai 

podawali w Tacloban codzienne posiłki z ryżu, warzyw i fasoli. 

Lekarzy i innych, zainteresowanych świadczeniem służby w wysiłkach niesienia pomocy po 

katastrofie na Filipinach zapraszamy do odwiedzenia strony 

www.sathyasaihumanitarianrelief.org.  

file:///C:/Users/Logic/Desktop/www.sathyasaihumanitarianrelief.org
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W lutym 2014 roku ulewy i nawałnice spowodowały nieznane wcześniej powodzie na wielu 

obszarach południa Wielkiej Brytanii.  Wielu ludzi zostało ewakuowanych. Ochotnicy Sathya Sai 

z całego kraju zebrali się razem, żeby podarować koce, kołdry, śpiwory, wodę w butelkach, 

ciastka, orzechy, chrupki, chusteczki, środki odkażające, szczotki i inne podstawowe rzeczy, 

które zostały zebrane w ośrodkach pomocowych Sathya Sai w Londynie i Leicester. 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Wielkiej Brytanii pomagała najbardziej dotkniętym 

powodzią hrabstwom Somerset i Gloucestershire. Nawet dzieci w ośrodkach Sathya Sai, stosując 

się do zasad wyznaczania granic pragnieniom,  poświęciły swoje czekolady i podarowały 

pieniądze w ten sposób zaoszczędzone na zakup rzeczy dla poszkodowanych. Do marca 2014 

roku włącznie ochotnicy Sai ds. Pomocy w Nagłych Wypadkach ([ang. inicjały tej nazwy to] SERV) 

przeprowadzili trzy wielkie dostawy na obszarach Bridgwater i Tewkesbury, rozpoczynając 17 II 

2014.   

Dodatkowo SERV, oczekując na wycofanie się wód powodziowych, włączyli się do prac 

porządkowych. 

1 lutego 2014 roku grono 15 ochotników Sathya Sai z Aten rozdało 35 toreb jedzenia i lekarstw 

będącym w potrzebie rodzinom w miejscowości Perama. Sześciu ubogim rodzinom rozdało też 

drewno opałowe. Podczas tego samego weekendu, pewien pediatra odwiedził 15 rodzin i zbadał 

22 dzieci. Wolontariusz ten rozdał również jedzenie i ubranie 16 rodzinom. 15 lutego, 

podtrzymując minioną tradycję, 16 ochotników Sathya Sai i innych ofiarowało pełne miłości 

usługi dzieciom upośledzonym umysłowo i fizycznie w KAAPAA - Ośrodku Przywracania do 

Zdrowia i Rehabilitacji Dzieci w Voula.  

Około 55 ochotników Sathya Sai uczestniczyło 28 lutego w obchodach Mahasiwaratri w ośrodku 

Patission Sathya Sai w Atenach.  Z tej okazji miały miejsce krótkie prezentacje, w których podano 

bieżące wiadomości dotyczące budowy i odnawiania domów, honorowego krwiodawstwa, 

działań nabożnych, duchowych i młodzieżowych, jak również stron internetowych Organizacji 

Sai.    

Wieczorem 13 lutego 2014 roku wybuchł gwałtownie wulkan Mount Kelud na indonezyjskiej 

Wschodniej Jawie, plując kamieniami, żwirem i piaskiem. Popiół wulkaniczny dotarł na odległość 

ponad 200 km, powodując zamknięcie kilku regionalnych lotnisk i zmuszając do ewakuacji 

dziesiątki tysięcy ludzi - na bezpieczniejsze obszary. Ochotnicy Sathya Sai z Surabaya na Jawie 

ofiarowali pomoc ofiarom-uchodźcom w Batu, leżącym 20 km od Malang. 21 lutego 2014 roku 

zespół 9 ochotników Sathya Sai rozdał ryż, cukier, olej, mleko, herbatę, kawę, ciastka, makaron 
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błyskawiczny i wodę prawie 1500 ludziom. Dodatkowo rozdano koce, ubrania, bieliznę osobistą, 

pieluszki i leki.   

Od 2011 roku grupa "Służ i Inspiruj" (Serv and Inspire - SAI) przygotowała i przeprowadziła 

36 warsztatów Edukacji w Wartościach Ludzkich dla różnych szkół w Omanie. Warsztaty te 

zostały zaaprobowane przez Ministerstwo Oświaty i we wrześniu 2011 roku dr Madiha Al 

Śaibanija, minister oświaty Omanu, uroczyście otworzył warsztaty. Od 7 XII 2013 do 3 I 2014 

dziesięciu ochotników Sathya Sai przeprowadziło cztery warsztaty w szkołach w miastach Nizw, 

Salalah i Sur, poświęcone „Integracji wartości ludzkich w nauczaniu”. Uczestniczyło w nich 

ponad 185 nauczycieli z tych szkół. Artykuł o tych warsztatach ukazał się w „The Times of 

Oman”. 

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai   

 

Gudżarat:  

31 marca 1967 roku Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, w drodze z Mumbaju do Wadodary, 

zatrzymał się na dwie godziny w szkole w Waghaldharze w okręgu Walsad. Dla uczczenia tego 

zdarzenia Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Gudżaratu zbudowała w tym to miejscu Śri Sathya 

Sai Tirth, podarowany przez Waghaldhara Kelawni Mandal. Aby szczególnie zaznaczyć ten dzień, 

Organizacja Sewy Śri Sathya z Gudżaratu organizuje coroczne święto. W tym roku to doroczne 

święto odbyło się 30 marca. Uroczystości rozpoczęły się o 9 rano zapaleniem lampy, czego 

dokonał gość główny, Śri Kamleś Jagnik, przewodniczący południowo-gudżarackiej izby handlu. 

Następnie do zgromadzonych przemówili i podkreślili świętość oraz znaczenie tego ważnego 

dnia: przewodniczący stanowy Śri Manohar Trikannad, badacz-uczony doktorancki Instytutu 

Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai Śri Aman Dźhaweri, gość główny Śri Kamleś Jagnik oraz Śri I.J. 

Desai, przewodniczący Waghaldhara Kelawni Mandal. Pięćdziesięciu uczniom z Domu 

Akademickiego S.P.B. Adidźati rozdano na tę okoliczność koszulki, materiał na mundurki i 

pieniądze na opłacenie ich uszycia. To właśnie Swami dał uczniom, gdy przyjechał tu w 1967 

roku.  

W święcie tym wzięło udział około tysiąca osób z całego Gudżaratu.   

Karnataka:  

19-20 kwietnia 2014 roku przeprowadzono zjazd nauczycieli Bal Wikas Śri Sathya Sai na 

poziomie stanowym. Jego temat to: „Od Bal Wikas do Loka Wikas – droga Sai”  Odbył się w 

Mysore, w Dźajalakshmi Puram, w instytucjach edukacyjnych Śri Sathya Sai Baby. Wiodące 
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przemówienie „Wykształcenie jest dla życia”- wygłosił dr Gururadź Karadźagi, koordynator 

Akademii Twórczego Myślenia z Bengaluru.  

W zjeździe tym wzięło udział ponad 500 guru Bal Wikas i wiele osobistości, w tym Śri K. Ananda, 

kierownik działu oświaty podstawowej w Wydziale Kształcenia Publicznego w Karnatace oraz Śri 

U. Selwam, wiceprezes przedsiębiorstwa TVS Motor Company Ltd. z Hosur.  

Dla uczniów ze szkół Sathya Sai w Karnatace przeprowadzono Letni Kurs Kultury i Duchowości 

Indyjskiej. Odbył się on w Szkole Śri Sathya Sai w Alike. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 

przeszło 300 uczniów.   

Madhya Pradeś i Ćhattisgarh:  

Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Madhja Pradeś i Ćhattisgarh przygotowała i przeprowadziła 

dwudniowy szkoleniowy obóz radzenia z nieszczęściami [katastrofami], na poziomie stanowym. 

Odbył się on w dniach 22-23 marca 2014 roku w Hośangabad, mieście położonym na brzegu 

świętej rzeki Narmada. W obozie uczestniczyło 27 młodych ludzi ze stanów Madhja Pradeś i 

Ćhattisgarh oraz 9 ze stanu Radźasthan. Szkolenie przeprowadził zespół pięciu szkoleniowców z  

Tamilnadu pod wodzą ogólnoindyjskiego koordynatora ds. radzenia z nieszczęściami 

[katastrofami], Śri Thjagaradźana Sitaramana. Pokazano sposoby działań ratunkowych podczas 

zagrożeń związanych z wodą i ogniem oraz przeprowadzono szkolenie w zakresie pierwszej 

pomocy. Szkolonych uczono też działań w przypadku powodzi, trzęsienia ziemi i osunięciu się 

ziemi oraz działań ratunkowych.   

Maharasztra i Goa:  

Dotkliwa burza gradowa uszkodziła zbiory i dotknęła ludzi w wielu okręgach Maharasztry. 

Ochotnicy Sewa Dal z Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z Maharasztry i Goa rozdali prawie 3,500 

amruta kalasamów (przydziałów żywnościowych) dotkniętym rodzinom w okręgach Wasim, 

Buldhana, Nasik, Kopergaon, Ahmednagar, Aurangabad, Dźalgaon i Dhule. Rozdano cynowaną 

blachę dachową ludziom, którzy stracili dachy na swoich domach – zwłaszcza wędrownym 

robotnikom i tym, których nie obejmuje żadna pomoc rządowa. Dodatkowo członkowie Sewa 

Dal pomogli rodzinie, która zaplanowała wesele, ale straciła wszelką żywność. Natychmiast 

zapewniono im potrzebne rzeczy. 



Sanathana Sarathi   maj  2014  

 

© Organizacja Sathya Sai 
33 

 
Studenci powinni zbawić naród 

Dziś jedynie łaska Boga może wyratować kraj z bezładu, w którym jest pogrążony. Pokój i 
postęp w przyszłości zależą od zdolności i wysiłków uczniów i studentów. Kiedy kraj 
znany od tysiącleci ze swej duchowej wielkości, jest zmożony korupcją, przemocą i 
niesprawiedliwością, przywilejem studentów jest wybawić ten naród - poprzez życie w 
prawdzie, prawości, miłości i przebaczeniu oraz zapewnić pokój i bezpieczeństwo w kraju. 
Dzisiaj potrzeba tysięcy takich studentów.   

– Baba 

 
 


