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Official Websites of Prasanthi Nilayam 
Books, Audios & Videos – Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division: 
www.sssbpt.org 
Bhagavan’s Photographs Online: www.saireflections.org 
Reporting Website from Prasanthi Nilayam: www.theprasanthireporter.org 
Sri Sathya Sai Central Trust: www.srisathyasai.org.in 
Radio Sai Global Harmony: www.radiosai.org 
Sri Sathya Sai Easwaramma Women’s Welfare Trust: www.ewwt.org.in 
Bal Vikas Wing of Sri Sathya Sai Organisation, India: www.sssbalvikas.org 
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Pismo poświęcone moralnemu i duchowemu rozwojowi ludzkości przez  
SATJĘ * DHARMĘ * ŚANTI * PREMĘ * AHIMSĘ 

(prawdę * prawość * pokój * miłość * niekrzywdzenie) 
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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 5 września 1996 r. (2) 

 

 

 

 

Człowiek może wdziewać pomarańczowe szaty, nosić wieńce i modlić się na 

paciorkach swego różańca, ale aby odkupić swe życie musi ostatecznie szukać 

schronienia w Tobie, stać się odbiorcą Twojej łaski. Nie można poruszyć Twego serca i 

zdobyć Twej miłości i łaski jedynie przez wykonywanie dżapy, wstrzymywanie 

oddechu czy wielokrotne wielbienie Cię słowami lub błaganie pełne łez. 

NIGDY NIE MYŚL, ŻE BÓG JEST ODDZIELNY OD CIEBIE 

Ludzie dzisiaj wykonują różnego rodzaju ćwiczenia duchowe. Jednak, aby dotrzeć do 

boskości, musicie przede wszystkim rozwijać przyjaźń z Bogiem, który jest niezmienny i 

nieśmiertelny. Wiele razy mówiłem wam o dziewięciu postaciach oddania: śrawanam 

(słuchanie), kirtanam (śpiewanie), Wisznusmaranam (rozmyślanie o Wisznu), 

padasewanam (służenie Jego lotosowym stopom), wandanam (oddawanie czci), 

arćanam (nabożeństwo), dasjam (oddanie się w niewolę), sneham (przyjaźń) i 

atmaniwedanam (całkowite poddanie się). Przyjaźń przychodzi przed całkowitym 

poddaniem się. Stąd przede wszystkim rozwijajcie przyjaźń z Bogiem.  

  Przyjaźń ziemska jest tymczasowa 

Przyjaźń ziemska nie jest w ogóle żadną przyjaźnią. Ogranicza się do "dzień dobry", 

"jak się masz" i "do widzenia". Jak długo w zbiorniku wodnym jest woda, znajdzie się w 

nim wiele żab. Kiedy woda wyschnie, nie będzie tam nawet jednej żaby. Kiedy 

będziesz miał w kieszeni pieniądze, a Twój ojciec ma wysokie stanowisko jako członek 

Zgromadzenia Ustawodawczego, członek parlamentu czy minister, wszyscy będą 

zachowywać się jak przyjaciele. Gdy w twojej kieszeni nie będzie pieniędzy, a twój 

ojciec nie będzie już na wysokim stanowisku, wszyscy cię opuszczą nie powiedziawszy 

nawet „do widzenia".  

Oliver Cromwell był dowódcą wojskowym w Anglii. Był też bystrym politykiem. 

Wydał na swych przyjaciół tysiące funtów. Wydał również dużo pieniędzy, aby dostać 

głosy ludzi. Ostatecznie jednak, gdy zbliżał się jego koniec, zaczął żałować: „Marnie ze 
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mną, niewłaściwie używałem swego ciała, czasu, pieniędzy i energii. Gdybym tylko 

ofiarował je wszystkie Bogu, jakże byłbym szczęśliwy i jak wysoką pozycję bym 

osiągnął! Oto mój los, po wydaniu tak wielu pieniędzy i tak wielkim wysiłku”. Uczynił 

ślubowanie, że jeśli będzie jakieś kolejne życie dla niego, nie wejdzie nigdy w politykę.  

  Uświęcaj swe ciało przez święte działania  

Kiedyś pewien bhakta modlił się: "O, Panie! Po co są te ręce, które nie służą Tobie”? 

Oznajmił: „O, Panie! Jestem angahina (bez kończyn)”. Jego uczniowie, którzy byli przy 

nim, zdumieli się: „Co to? Odszedł od rozumu, że nazywa siebie angahiną, kiedy ma 

wszystkie kończyny nienaruszone”? Wtedy bhakta wyjaśnił: 

- Tak, mam ręce, ale jestem niezdolny, by Mu służyć. Mam oczy, ale niezdolny 

jestem, by zobaczyć Jego piękną postać. Mam uszy, ale jestem niezdolny, by słuchać 

boskiej muzyki Jego fletu i słodkich słów. Mam nogi, ale jestem niezdolny do 

pradakśiny (krążenia wokół) i do oddawania czci. Stąd też, jaki jest pożytek ze 

wszystkich mych członków'? To tak, jakbym ich nie miał.  

O uszy, ciekawi was słuchanie próżnych plotek i opowieści o innych,  

ale nie słuchacie, kiedy przedstawia się wam cudowne opowieści o Panu. 

O stopy, ciągle wędrujecie tu i tam jak psy, co nie mają żadnej pracy. 

Czy tak trudno jest stać przed Panem choćby przez minutę? 

 

Na co są wszystkie te członki, jeśli nie wykorzystuje się ich do służenia Panu? Tę 

samą prawdę oznajmił również Surdas, stwierdzając: „Chociaż ludzie mają oczy, oślepli, 

ponieważ niezdolni są, by uzmysłowić sobie najpomyślniejszą postać Boga”. Kiedy Pan 

Kriszna zaofiarował mu przywrócenie wzroku, powiedział: „O, Panie! Nie chcę z 

powrotem wzroku. Jest wielu tych, co mają oczy, ale czy są w stanie widzieć Ciebie? 

Ludzie mają uszy, ale ogłuchli, ponieważ są niezdolni słuchać słodkiej muzyki Twojego 

fletu. Choć mają Pana przed oczami, łakną przyjemności ziemskich”. Bóg jest obecny w 

twoim sercu, ale zapominasz o Nim i biegasz za ziemskimi przyjemnościami. Po co 

dano ci oczy? Czy po to, żebyś zobaczył wszystko bez wyjątku na tym świecie? Święty 

Purandaradasa wyraził te same uczucia, kiedy rzekł: „O, Ramo! Po co są oczy, które nie 

widzą Ciebie?”. 

  To Bóg podtrzymuje wszystko 

Bóg dał ci ciało fizyczne z różnymi kończynami nie po to, aby źle ich używać czy 

wchodzić na złą drogę, ale aby je uświęcać poprzez podejmowanie świętych działań. 

Prawdziwe człowieczeństwo tkwi w zrozumieniu tej prawdy i działaniu stosownie do 

niej. Kiedy ofiarujesz wszystko, co masz Bogu, On zaopiekuje się tobą pod każdym 

względem. Niektórzy ludzie pytają: 

„Kto da mi jedzenie, jeśli będę spędzał cały czas na śpiewaniu Ram, Ram, Ram?” 

Czyż ten, co posadził młode drzewko, nie podlewa go? Jeśli szczerze i z całego serca 
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będziesz o Nim myślał, czyż nie zatroszczy się On o ciebie? Czy jedna osoba stanie się 

ciężarem dla Jedynego, który zapewnia całemu stworzeniu środki do istnienia? On 

zatroszczy się o wszystko. Na szczytach pagórków rosną wielkie drzewa. Któż daje 

nawóz i wodę dla ich wzrostu? Kto jest tym, który zapewnia jedzenie mieszkającej w 

głazie żabie? Wszystko to czyni Bóg. 

Samartha Ramdas był wielkim bhaktą Pana Ramy. Pewnego razu, gdy odwiedził go 

Śiwadżi, Ramdas rozbił na dwa kawałki pewien głaz, z którego na oczach Śiwadżiego 

wyszła żaba. Potem powiedział Śiwadżiemu: 

- Och, Śiwadżi, nie pysznij się tym, że jesteś władcą królestwa i opiekujesz się 

każdym. Czy jesteś tym, który zapewniał przez cały czas pożywienie tej żabie? To Bóg 

czyni wszystko i opiekuje się wszystkim w swoim stworzeniu. 

Zdarzenie to otworzyło oczy Śiwadżiemu.  

Jakże cudowne są barwy pawia! Kto go tak pięknie pomalował? Człowiek może być 

wielkim malarzem, ale żaden śmiertelnik nie potrafi odtworzyć na płótnie 

prawdziwych kolorów pawia. Jakkolwiek piękny obraz możesz wykonać, kolory będą 

wyglądały jedynie sztucznie, a nie prawdziwie. [trudna do przetłumaczenia gra słów w 

j. angielskim: the colours will look only artificial but not ‘heartificial’ - tł.]. Kim jest ten, 

kto zapewnił zielonej papudze czerwony dziób? Jakże doskonały jest ten dobór barw! 

W jaju jest ptak, w maleńkim nasionku jest olbrzymie drzewo, z człowieka rodzi się 

człowiek. Jakże wielkie są tajemnice stworzenia, jakiego dokonał Bóg! Jaki inżynier 

zaprojektował tę całą przyrodę? Jest to wola Boga.  

Święty Purandaradasa wyraził tę samą prawdę w swojej pieśni: 

Kto dał piórom pawia te cudowne barwy? Kto dał czerwony dziób zielonej 

papudze? Kto zasadził drzewo na szczycie góry i podlewał je? Kto zapewnia jedzenie, 

aby podtrzymywać istnienie kijanki w szczelinie skały? Podstawą całego stworzenia 

jest Bóg.  

Ludzie nie rozumieją takiej świętej, boskiej mocy. Wychwalają natomiast ciągle 

osiągnięcia człowieka, które są błahe, kiedy porówna się je do potężnej siły Boga. Siła 

człowieka jest jak mały kamyk w porównaniu do mocy Boga, będącej jak góra.  

Jedyny Bóg jest nazywany wieloma imionami 

 Gdy Rama i Lakszmana przyszli do Rameswaram, Rama chciał umieścić w 

owym miejscu lingę Śiwy, aby ludzie, kiedy będą tam przybywać, pamiętali Pana i 

śpiewali Jego imię. Chciał dowieść, że Śiwa i Wisznu to jedno i to samo. Rama nauczył 

tej prawdy Hanumana w bardzo subtelny sposób. Hanuman kochał tylko imię Ramy 

i żadne inne. Rama poprosił Hanumana, aby udał się w Himalaje i przyniósł jakiś 

lingam, by umieścić go w Rameswaram. Bóg czerpie przyjemność ze skłaniania ludzi 

do robienia rzeczy, których nie lubią. Choć Hanuman nie okazał żadnego zaciekawienia 
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ani zapału odnośnie wykonania przydzielonego sobie zadania, Rama rozkazał mu: 

- Idź natychmiast i przynieś ten lingam, bo musimy zainstalować go w ściśle 

określonym, pomyślnym czasie, do którego nie zostało wiele czasu. Hanuman, nie 

mając innego wyjścia, przyniósł lingam.  

Śraddhawan labhate dźnanam (ten, kto ma mocną wiarę, osiąga mądrość). Kiedy 

człowiek nie ma śraddhy [wiary], jego mądrość opuści go również. Ponieważ 

Hanumanowi w wykonaniu tego zadania brakowało śraddhy, przybył 10 minut po 

wymaganym czasie umieszczenia lingamu. W międzyczasie Rama wykonał na brzegu 

morza lingam z piasku i o pomyślnym czasie przeprowadził jego instalację. 

Hanumanowi było bardzo przykro, że nie zdołał przynieść lingamu na czas. Był 

zupełnie wytrącony z równowagi i nawet postawił pod znakiem zapytania boską moc 

Ramy. Pomyślał: „Czy brakuje mi bhakti, czy też w Ramie nie ma żadnej śakti?”. 

Wyrwał kosmyk włosów ze swego ciała i przyłożył go sobie do ucha. Usłyszał imię 

Ramy. Potem zaświadczył za siebie, mówiąc: „Ja mam bhakti, ale w Ramie nie ma 

śakti”.  

Widzicie, czasem nawet wielcy bhaktowie dają się ponieść swemu ego. Potem 

Hanuman pomyślał chwilę i uświadomił sobie własne szaleństwo. „Jakże się mylę! 

Jeśli w Ramie naprawdę nie byłoby boskiej siły, czy mógłbym przebyć ocean? Czy 

bym dokonał tak niesłychanego zadania?”. 

Pewnego razu Tjagaradźa także miał wątpliwości odnośnie siły Ramy. Potem 

zaśpiewał pieśń: 

Gdyby nie moc Ramy, czy zwykła małpa mogłaby przebyć potężny ocean? Czy 

Lakszmi Dewi, bogini bogactwa, stałaby się Jego małżonką? Czy Lakszmana 

oddawałby Mu cześć? Czy rozumny Bharata ofiarowałby Mu swe pozdrowienia? 

Gdyby nie moc Ramy, czy to wszystko by się wydarzyło? Rzeczywiście, moc Ramy jest 

ponad wszelkie opisy. 

 „Cały świat oddaje cześć Lakszmi, bogini bogactwa. Każdy modli się o łaskę 

Lakszmi. Jeśli taka najbardziej czczona bogini bogactwa oddaje cześć Tobie, jakże 

wielka musi być Twoja moc? Jakże rozumnym człowiekiem jest Bharata! Czy 

oddawałby Ci cześć bez powodu? Dlatego, o Ramo, Twoja moc jest niezrównana” – 

powiedział Thjagaradźa.  

Podobnie, gdyby w Sai nie było żadnej mocy, czy przyjeżdżaliby do niego ludzie z 

różnych krajów, takich jak Argentyna, Australia, Niemcy, Chiny, Japonia? My do 

nikogo nie wysyłamy żadnego zaproszenia. Wszystkich przyciąga ta święta Boskość.  

  Testy są smakiem Boga  

Po umieszczeniu w Rameswaram lingi, pewnego dnia Rama postanowił poddać 

Hanumana sprawdzianowi. Bóg zawsze lubi sprawdzać oddane sobie osoby. 
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Sprawdzian jest smakowaniem przez Boga. Pewnego dnia, Rama idąc udał, iż potknął 

się o mały kamień. Lakszmana, który szedł z tyłu, spytał: „Co się stało, bracie?”? Rama 

rzekł: „Nic, to mały kamień”. Hanuman rzekł: „Wyrwę ten kamień i wyrzucę go, żeby 

ktoś inny się o niego nie potknął.”. Rama powiedział: „Hanumanie, nosiłeś potężne 

góry. Ten mały kamień jest niczym przed tobą. Dlatego zostaw go. To był mój błąd. 

Następnym razem będę ostrożniejszy”. Ale Hanuman był nieugięty w swoim 

postanowieniu usunięcia owego kamienia. Małpa jest znana ze swojej niestałości. Jest 

ona jej wrodzoną cechą. Dlatego nie zważając na Ramę, Hanuman próbował usunąć 

lewą ręką ten kamień. Jednak nie był stanie go poruszyć. Spróbował ponownie, 

obiema rękoma, używając całej swej siły, ale na próżno. Hanuman był niesłychanie 

zaskoczony. Powiedział: „Ramo, to musi być twoja lila (boska gra)”. Rama rzekł: 

„Hanumanie, nie musisz sprawiać sobie tyle kłopotu”. To mówiąc, Rama pchnął ten 

kamień małym palcem swojej stopy. Kamień natychmiast poleciał daleko. Co to był za 

kamień? Był to tamten lingam, który Hanuman przyniósł do Rameswaram. Z lingamu 

natychmiast wyłoniło się światło i połączyło się z Ramą. Z Ramy wyłoniło się inne 

światło i połączyło się w jedno lingamem, symbolizując jedność Wisznu i Śiwy. Śiwa 

jeździ na byku, a Wisznu jeździ na orle. Obaj jednak są jednym i tym samym. 

 Rama wezwał Hanumana, aby uświadomił sobie jedność i równość obu form 

Boga. Tak samo w dzisiejszym świecie niektórzy ludzie mają za swe wybrane bóstwa 

Ramę, Krisznę, Iśwarę i Sai Babę. Ale po co takie różnice, kiedy Bóg jest jeden? Ekam 

Sath (Bóg jest jeden), Ekoham bahusjam (Jedyny chciał stać się wieloma). Możecie 

lubić jakieś słodycze, takie jak maisore pak, gulab dźamun, itp., ale cukier jest w nich 

wszystkich ten sam. Podobnie przypisujecie Bogu, stosownie do swego upodobania, 

różne imiona i postacie. Jednak Bóg jest jeden. Kiedy rozwijasz tę zasadę jedności, 

stajesz się jednym z Bogiem.  

Studenci! Ucieleśnienia boskiej Atmy!  

Nigdy nie uważajcie Boga za kogoś oddzielnego od was. Porzućcie wyobrażenie, że 

możecie uzmysłowić Go sobie zaledwie oddawaniem Mu czci. Zrozumcie, że wy Nim 

jesteście, a On jest wami. Ofiarujcie się Bogu całkowicie. Jest to najłatwiejsza droga ku 

Niemu. Nie musicie czynić w tym celu żadnego szczególnego wysiłku. Wtedy 

uświadomicie sobie swoje prawdziwe ja. Jedynym Panem jest Bóg. Nie ma na świecie 

żadnego innego pana. Są tacy, których nazywa się swoimi panami, ale nie są oni 

prawdziwymi panami. Jest tylko jeden Pan, a jest nim Bóg. Dlatego bezustannie 

rozmyślajcie o Nim i osiągnijcie Go. To jest prawda. Prawda jest Bogiem. Jest 

prawdziwą wiedzą. Wiedza jest nieskończona i Bóg jest nieskończony.  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem Satjam dźnianam anantam Brahma) 

– Orędzie Bhagawana, wygłoszone w Sai Kulwant w Praśanthi Nilajam 5 września 1996 roku.  
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Sprawozdanie 

ŚIWARATRI PEŁNE NABOŻNEGO ŻARU 
Obchody Śiwaratri w Praśanthi Nilajam rozpoczęły się radośnie, gdy studenci 

tworzący grupę taneczną Praśanthi wystąpili 16 lutego br., w przeddzień tego święta. 

Przedstawili spektakl „Om Namah Śiwaja” w pięknie ozdobionej hali Sai Kulwant. 

Rozpocząwszy swój występ od tańców swagatam (powitania) i wandanam 

(wielbienia), studenci ci wykonali następnie piękne tańce do melodii pieśni nabożnych 

i stotr (pieśni pochwalnych), poświęconych panu Śiwie oraz Bhagawanowi Babie. 

Urzekły one zgromadzenie przez prawie 30 minut. Potem odbyły się krótkie bhadźany, 

zakończone arati o godzinie 6:00 wieczorem.  

  Ofiara muzyczna studentów 

Uroczystości Śiwaratri 17 lutego br. rozpoczęły się o godzinie 8:20 rano od czarującej 

muzyki nadaswaram, po której nastąpiło panćawadjam muzycznej grupy studentów z 

Praśanthi Nilajam. Po tym zaśpiewano stotry: Bilwasztakam i Lingasztakam, 

zwyczajowo wykonywane podczas Śiwaratri. Potem uczniowie i studenci śpiewali 

hymny, pieśni i bhadźany, urozmaicane świetnym komentarzem i wspomagane 

wyświetlaniem filmu wideo z odpowiednimi scenami, obrazującymi te bhadźany, 

wiersz po wierszu. Doprawdy, była to dla widzów radosna, oświecająca podróż do 

Kailaśa Manasarowaru, siedziby Pana Śiwy, objaśniająca równocześnie, czym jest Śiwa. 

Uroczystość zakończyło wyświetlenie filmu wideo z mantrą Panćakszari „Om Namah 

Śiwaja”, śpiewaną przez Bhagawana, którą bhaktowie powtarzali chórem, napełniając 

całe otoczenie duchowymi wibracjami.  

Po tym nastąpiły krótkie bhadźany poświęcone Panu Śiwie. Zamknęło je arati o 

godzinie 10:00.  

   Abhiszekam lingamu 

Uroczystości wieczorne rozpoczęło abhiszekam lingi Saiśwara. O 4:45 w uroczystym 

pochodzie, prowadzonym przez studentów śpiewających Nadaswaram i Wedy, 

wyniesiono lingę z mandiru bhadźanowego i ustawiono na podwyższeniu przed 

samadhi Bhagawana. Kapłani, wśród pomyślnych tonów granych przez muzyków 

Nadaswaram, przeprowadzili - używając 18 przedmiotów - abhiszekam . Kiedy główny 

kapłan wykonywał abhiszekam i składał ofiary, znaczenie każdej z nich objaśniane 

było przez dwóch studentów po angielsku i w języku telugu. Po abhiszekam lingę 

ozdobiono wieńcami z kwiatów i ofiarowano jej arati.  
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  Śiwaratri Akhanda Bhadźan 

Później przez urządzenia nagłaśniające nadano [z nagrania] orędzie Bhagawana, 

którego bhaktowie wysłuchali z głęboką uwagą. W swoim orędziu Bhagawan mówił o 

doniosłości dobrego towarzystwa dla rozwoju duchowego człowieka i wezwał 

wszystkich: Nie zauważajcie żadnego zła, nie słuchajcie niczego, co jest złe, nie myślcie 

o niczym, co złe i nie róbcie niczego, co złe; zauważajcie, mówcie, słuchajcie i róbcie to, 

co dobre. Oto - powiedział - jest droga do Boga. Bhagawan zamknął swoje orędzie 

bhadźanem Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram. Tym bhadźanem 

Bhagawana rozpoczął się o godzinie 18:00 w Praśanthi Nilajam 12-godzinny Śiwaratri 

Akhanda Bhadźan. Później bhadźan poprowadziły grupy studentów, wielbicieli i 

pracowników aszramu. Brała w nim udział przez całą noc duża liczba uczestników. Na 

zakończenie tego Akhanda Bhadźanu, o 6:00 rano 18 lutego 2015 roku, całemu 

zgromadzeniu w hali Sai Kulwant ofiarowano prasadam z ryżu słodkiego i 

tamaryndowego.  

 

 

 
 

 

Z naszych archiwów 

UŚWIĘCAJ KAŻDĄ CHWILĘ ŻYCIA 

 

  DOBROBYT NARODU JEST TWOIM DOBROBYTEM 

Wszystkie święta w Bharacie mają głębokie znaczenie. Dzisiaj jest Ugadi. 

Powszechnie uważa się, że jest to znak rozpoczęcia nowego roku. Jednak tak nie jest. Jest to 

tak naprawdę początek jugi (eonu). Początkiem i końcem każdego eonu jest Bóg. Stąd jest 

On nazywany stwórcą jugi. Ale Bóg jest nie tylko stwórcą każdej jugi. Jest też tym, 

który ją podtrzymuje.  

  Święta mają głębokie duchowe znaczenie  

Nie powinno się podchodzić do Ugadi jako jedynie do święta. Należy je uważać za 

dzień poświęcony Boskości. Wszystkie przestrzegane przez Bharatijów święta mają 
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ważne znaczenie wewnętrzne. Jednak ludzie zazwyczaj postrzegają je tylko jako 

zewnętrzne obrządki i traktują je jako okazję do zabawy. W rzeczywistości święta te 

były zamierzone po to, aby wykorzystywano je wyłącznie do oddawania czci Boskości, 

radowania się błogością tego oddania i do pokonywania bólu i smutku. Te święte dni 

ustanowiono po to, aby pozbywać się niewiedzy, a nabywać odpowiednią wiedzę, 

wyższą mądrość i kosmiczną świadomość. Wraz z ludzkim kształtem człowiek uzyskał 

inteligencją i tylko tymczasowe istnienie. Dlatego, korzystając ze swej inteligencji, 

powinien wykorzystać wyznaczony sobie okres życia, aby wieść pożyteczne życie. 

Niestety, źle używa swej inteligencji i marnuje życie, przegrywając je jak przy 

karcianym stole. Człowiek powinien starać się używać każdej zdolności i umiejętności, 

jakie otrzymał, nie tylko dla własnego pożytku, ale i dla dobra świata. Wszystko 

zawdzięcza społeczeństwu i powinien być wdzięczny społeczeństwu za wszystko, co 

odeń otrzymuje. Wyrażanie wdzięczności jest najważniejszym obowiązkiem człowieka. 

Wdzięczność ta została opisana jako oddanie (bhakti). Jednym ze sposobów wyrażania 

tej wdzięczności jest śpiewanie imion Pana. Wszystkie dziewięć postaci oddawania czci 

to różne sposoby, jak wyraża się tę wdzięczność. Obchodzenie Ugadi jest corocznym 

przypomnieniem o obowiązku człowieka - aby wyrażał wdzięczność Bogu za wszystkie 

otrzymane od Niego korzyści.  

  Rozpoznawajcie boskość we wszystkich 

Witamy Nowy Rok jako samwatsarę, ponieważ oznacza on wszechobecność (w 

czasie i przestrzeni) Boskości. Samwatsara nie oznacza po prostu okresu (roku,) 

złożonego z minut, godzin, dni i miesięcy. Samwatsarą jest każda chwila, gdyż bez 

sekund, minut itd. nie może być roku. Jeżeli rok ma być uświęcany, to uświęcać należy 

każdą chwilę. Każda sekunda czyni rok. Znaczenie ma nie tylko Nowy Rok - każda nowa 

sekunda jest znacząca.  

Stąd też każdą chwilę powinniście napełniać świętymi myślami, czystymi uczuciami 

i czystymi czynami. W każdej chwili powinniście starać się uwolnić od złych myśli, a 

umysł napełniać dobrymi.  

Ucieleśnienia Boskiej Atmy!  

Od starożytnych czasów Bharat ofiarowuje światu wielkie wzorce i najwyższą 

mądrość. Interesuje go nie tylko fizyczny i materialny dobrobyt człowieka, ale kładzie 

nacisk na przenikającą wszechświat Boskość. Człowiek powinien rozpoznać tę Boskość i 

szanować każdą istotę jako ucieleśnienie Boga. Kształty mogą być różne, ale 

mieszkający w nich Duch jest we wszystkich jeden i ten sam. Stąd też nie powinieneś 

żywić niechęci wobec nikogo. Najważniejsze jest panowanie nad mową. Powinno się 

unikać nadmiernego mówienia. Mowa powinna być słodka i wypowiadana w dobrej 

intencji. Wjasa streścił sedno 18 puran w dwóch złotych myślach: chwalebne jest 

pomaganie innym, zaś grzeszne jest wyrządzanie im krzywdy. „Zawsze pomagaj, nigdy 

nie rań”. Szkoda wyrządzona złym słowem może spowodować krzywdę bardziej trwałą 
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niż jakakolwiek krzywda wyrządzona ciału.  

  Rozwijaj dobre myśli i prowadź szlachetne życie  

 Pamiętajcie o tym, że w przeszłości Indie były wzorem dla świata. Są miejscem 

narodzin wielkich mędrców i uczonych, dzielnych bohaterów, sławnych artystów i 

poetów oraz mistrzów wielu umiejętności. Urodziwszy się w tak wspaniałym kraju, 

macie obowiązek podtrzymywać świętą dharmę Bharatu. Ludzie bezustannie mówią o 

bhakti (oddaniu). Czym jednak jest to oddanie? Co robicie dla kraju swoich narodzin? 

Prawdziwym wskaźnikiem oddania jest wdzięczność dla swego kraju. Wasze deha 

(ciało) i wasz desa (naród) są jednym. Dlatego pomyślność narodu jest waszą 

pomyślnością. Zawsze o tym pamiętajcie. 

Ucieleśnienia Boskości!  

Nie zapominajcie o Bogu, który jest ucieleśnieniem jugi. On jest Panem Czasu. Jeśli 

przyjmujecie schronienie w Panu Czasu, nikt nie może wyrządzić wam żadnej krzywdy. 

Czyńcie najlepszy użytek z czasu poprzez śpiewanie imienia Boga lub zajmowanie się 

świętymi działaniami.  

Dzień Nowego Roku obchodzi się nie po to, aby jeść wyśmienite dania. Musicie 

przyswajać sobie święte uczucia i prowadzić owocne życie. Dobro i zło świata zależą od 

waszego prowadzenia się, które z kolei zależy od waszych myśli. Rozwijajcie zatem 

dobre myśli. Jedynie wówczas będziecie mogli prowadzić szlachetne życie. Bądźcie 

wzorem dla bliźnich. Dawajcie im szczęście. Okazujcie im współczucie. Rozmawiajcie z 

nimi z miłością. Wszystko to jest możliwe jedynie wtedy, kiedy zdobywacie boską 

miłość. Usiłujcie więc stawać się odbiorcami miłości Boga. Z głębi serca śpiewajcie Jego 

imię. 

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonymi podczas świąt Ugadi. 
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NIGDY NIE ZAWIODĘ SWOICH WIELBICIELI! 

Leonardo Gutter 

 

Po południu, zanim Swami przyszedł na darszan, Teodoro zaczął płakać jak małe 

dziecko; szlochał w nieopanowany sposób. Próbowałem uspokoić go i spytałem, co mu 

się stało. Powiedział mi, że przed chwilą przyszedł Swami i stanął przed nim, włożył mu 

rękę w usta i coś z nich wyjął, mówiąc mu, że nie ma już raka. Po paru dniach 

wróciliśmy do Ekwadoru. Potem odwiedził lekarzy w Stanach Zjednoczonych, a ci nie 

mogli już znaleźć żadnego raka. Był całkowicie wyleczony.  

 

 Usłyszałem o Bhagawanie Śri Sathya Sai Babie w Argentynie i zacząłem chodzić 

na spotkania tam, gdzie później założony został pierwszy Ośrodek Sai w Argentynie. 

Mój pierwszy darszan Bhagawana miał miejsce w Madrasie (obecnie Chennai), kiedy 

w styczniu 1982 roku przyjechałem do Indii, aby więcej się o Nim dowiedzieć. W owym 

czasie nie byłem jeszcze wielbicielem Sai. Czekałem na Niego w ośrodku Sundaram, 

wraz z ponad 50 tysiącami ludzi, a nikt nie wiedział, kiedy przybędzie, gdyż znajdował 

się w podróży objazdowej. Nagle serce zaczęło mi bić bardzo intensywnie; myślałem, że 

mam jakiś problem z sercem. W owej właśnie chwili przybył w samochodzie Swami. 

Od tego czasu zawsze wiedziałem, kiedy Swami przychodzi na darszan, bo intensywnie 

zaczynało mi bić serce, jak wtedy, gdy ujrzałem Go po raz pierwszy. Uświadomiłem 

sobie wówczas, że moje serce rozpoznaje Go, zanim uczyni to mój umysł.  

  Moje pierwsze spotkanie ze Swamim 

Swami zatrzymał się parę dni w Chennai, a potem, przed udaniem się do Whitefield, 

pojechał w jakieś inne miejsce. Poprosiłem Go o pozwolenie na wyjazd do Whitefield i 

poczekanie tam na Niego. Trzydzieści dni później, kiedy byliśmy w Praśanthi Nilajam, 

zaświtała mi myśl, że Swami to Purnawatar (pełne wcielenie Boga) i musze w pełni 

Mu się poddać. W owym czasie byłem zastępcą przewodniczącego organizacji Radża 

Jogi w Argentynie. Postanowiłem więc napisać na kawałku papieru, że zrzekam się 

tego stanowiska, chciałem bowiem pracować w misji Awatara. Nazajutrz rano byłem w 

darszanowych rzędach. Swami wyszedł ze swego pokoju w mandirze, jednak zamiast 

udzielić zwykłego darszanu, rozpoczynając od żeńskiej strony, a potem przychodząc na 

stronę męską, przyszedł prosto do mnie i zatrzymał się przede mną. Spojrzał na mnie i 

rzekł: 

- Tak, przyjmę cię dzisiaj; dziś wieczorem cię przyjmę.  
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Potem poszedł, aby udzielić darszanu.  

Kiedy darszan się skończył, pomyślałem, że mogę iść na werandę i czekać przed Jego 

pokojem na popołudniowy darszan. Zatrzymał mnie przedstawiciel sewa dal (służby 

aszramowej), wyjaśniając, że tak się nie postępuje i że muszę przyjść ponownie po 

południu oraz że Swami, jeśli zechce, wezwie mnie po południu. Miałem wrażenie, że 

ten sewak psuje mi sposobność do pierwszej rozmowy z Bhagawanem. Pomyślałem, iż 

Swami może po południu nie pamiętać, a nawet jeśli będzie pamiętał, to może nie 

znaleźć mnie. Poczułem wielki smutek.  

Podczas popołudniowego darszanu Swami wyszedł ze swego pokoju i wcale mnie 

nie szukając, po prostu stanął na ganku, patrząc mi prosto w oczy i stamtąd powiedział: 

- Ty!!! 

Było to takie głośne, że natychmiast wstałem i pobiegłem do niego. Kiedy do niego 

dotarłem, powiedział owo najpiękniejsze słowo: „Idź!!!”, dając mi tak upragnione 

spotkanie. Spytałem, czy reszta grupy z Argentyny również może do mnie dołączyć, On 

zaś rzekł: „Tak”. 

Kiedy usiedliśmy w pokoju rozmów, zaczął rozmawiać z nami o duchowych 

sprawach i nagle spojrzał na mnie i podszedłszy do mnie bliżej, powiedział mi 

wszystkie te rzeczy, jakie od rana przychodziły mi do głowy: że nie będzie pamiętał, że 

może mnie nie znaleźć itd. A później, podszedłszy do mnie powiedział:  

- Ja nigdy nie zawiodę swoich wielbicieli!  

Wszyscy powinniśmy zawsze mieć w pamięci to przesłanie Bhagawana. On nigdy 

nas nie zawiedzie. Musimy też bardzo uważać na to, aby Go nie zawieść. Dla mnie 

słowo "zawieść" oznacza także niestawienie się na spotkanie z Panem. On jest tutaj i 

teraz, czekając na nas. Czasami nasze umysły są zagubione w świecie i zapominamy, że 

On zawsze na nas czeka. Nie straćmy tej niewiarygodnej szansy, jaką zdobyliśmy po tak 

wielu żywotach pełnych wytężonego wysiłku. Skupiajmy się na nim i jego przesłaniu. 

Nie straćmy jego boskiej dłoni. Jest On tu, teraz, przy nas, gdziekolwiek jesteśmy - w 

naszych sercach i czeka na nas. Musimy być zawsze tego świadomi, pełni szczęścia i 

pewności siebie. On nigdy nie zapomni o spotkaniu z nami - nigdy nas nie zawiedzie!  

Spełnione życzenie  

W owej chwili poczułem w sercu pragnienie powrotu tu we wrześniu. Nie wiem, 

dlaczego ta myśl przyszła mi do głowy, ale była bardzo silna. Pomodliłem się więc do 

Swamiego, żeby sprowadził mnie z powrotem. Opuściłem aszram, aby wrócić do swego 

kraju, w marcu 1982 roku. Byłem w podróży przez prawie trzy miesiące i nie miałem 

pieniędzy na to, aby powrócić do Indii tak prędko. Ale kiedy pomodliłem się do Niego 

w sercu, powiedziałem "do widzenia" poznanym w aszramie braciom i siostrom, 

mówiąc im, żeby nie tęsknili za mną tak bardzo, bo zamierzam powrócić we wrześniu.  
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W Argentynie powróciłem do pracy. W tamtym czasie mój dochód miesięczny 

wynosił pomiędzy 100 a 200 dolarów. Zatem opłacenie kosztów życia i zaoszczędzenie 

wystarczająco na kolejny bilet do Indii nie było łatwe.  

 W owym czasie rozpoczynałem nowy projekt reprezentujący przedsiębiorstwa 

filmowe w Argentynie, w „produktach konsumenckich”. Było to dla mnie czymś 

zupełnie nowym, a nawet czymś prawie nieznanym w mym kraju. Nie miałem pojęcia, 

jak owo nowe przedsięwzięcie będzie działać. Przed połową czerwca przyszedł do mnie 

wytwórca programów telewizyjnych na żywo, który chciał zrobić show dziecięcy z 

niektórymi z osobami, które reprezentowałem. Pan ten chciał nadać program 

telewizyjny na żywo w Ekwadorze. Zawarłem więc z nim umowę i w jej ramach 

musiałem pojechać z owym wytwórcą i zatrudnianymi przez niego aktorami do 

Ekwadoru i pozostać z nimi w czasie podróży objazdowej po tamtym kraju. 

Pod koniec lipca udałem się do Ekwadoru. Program ten trwał 29 dni i w przeddzień 

mego wyjazdu do Argentyny pomyślałem, że nikt w Ekwadorze nie wie o Bhagawanie 

Śri Sathya Sai Babie i muszę zrobić coś, aby ludzie z Ekwadoru dowiedzieli się o 

awatarze tych czasów, który żyje w Indiach.  

Moja podróż powrotna do Argentyny była wyznaczona na następny dzień, na 

wtorek. Udałem się do biura linii lotniczych i poprosiłem, aby zmieniono mój bilet na 

lot następny, który wyznaczony był na następny piątek, tak abym mógł pozostać parę 

dni dłużej i mieć szansę mówić o Swamim. Bilet, jaki otrzymałem od producenta, był 

ważny tylko przez miesiąc i następnego dnia tracił ważność. Pracowniczka linii 

lotniczych nie chciała przedłużyć go nawet do następnego lotu do Argentyny. Im 

bardziej kobieta ta odmawiała, tym bardziej byłem stanowczy. Po długiej dyskusji 

zapytałem tę panią, jak mogę przedłużyć swój bilet. Powiedziała: „Cóż, może pan 

dopłacić różnicę do biletu otwartego i zostać tak długo, jak chce”.. Spytałem ją, ile to 

kosztuje, a ona odparła: „Sto dolarów”. Zapłaciłem tę kwotę i wyszedłem z biura linii 

lotniczych, nie zdając sobie wówczas sprawy, jak mogę mówić o Swamim w mieście, 

gdzie nie znam nikogo. Nie mogłem iść do jakiegoś parku, stanąć na ławce i zacząć 

mówić o Swamim.  

Nagle przypomniałem sobie, że pewien dawny przyjaciel z Argentyny przeniósł się 

do Ekwadoru i dowiedziałem się, że mieszka on w Quito, stolicy, ja zaś byłem w 

Guayaquil, nadbrzeżnym mieście na wschodzie kraju. Zdobyłem jego numer telefonu, 

zadzwoniłem doń i wyjaśniłem mu, że pragnę mówić o Swamim, powiadamiając ludzi 

z Ekwadoru, że w Indiach żyje teraz awatar. Powiedział mi, żebym przyleciał do Quito, 

mówiąc: „Będziemy próbować razem”. 

  Z Ekwadoru do Praśanthi Nilajam  

Poleciałem zatem samolotem do Quito. Mocą łaski Swamiego w następny piątek 

wygłaszałem przemówienie o Swamim na pełnej ludzi sali w Quito. Mój przyjaciel z 

Argentyny zdołał nawiązać kontakt z pewnym katolickim księdzem, który prowadził 
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towarzystwo Hatha Jogi i pozwolił mi przemawiać o Swamim na jednym ze swoich 

cotygodniowych spotkań. Gdy skończyłem swoje wystąpienie, ksiądz ów podszedł do 

mnie i powiedział, że przemówienie było bardzo ciekawe. Powiedział mi też, iż 

publikuje pewien miesięcznik o zagadnieniach duchowych i poprosił, bym napisał jakiś 

artykuł o Swamim. O ile mam jakieś zdjęcie Sai, on również je opublikuje w tym 

czasopiśmie. 

Wyobraźcie sobie moje szczęście! Chciałem, żeby ludzie z Ekwadoru dowiedzieli się o 

Swamim i nie tylko miałem przemówienie w wypełnionej ludźmi sali, ale potem ten 

ksiądz zamierzał umieścić artykuł i zdjęcie w swym miesięczniku.  

Nazajutrz przyjaciel ten zaprosił mnie na koncert muzyki klasycznej. Udaliśmy się 

więc razem. Po koncercie, kiedy wychodziliśmy, spotkał człowieka imieniem Teodoro, 

dla którego firmy mój przyjaciel przygotowywał jakąś pracę. Zaczęli ze sobą rozmawiać. 

Była już północ i robiło się naprawdę zimno. Kiedy rozmawiali, zacząłem drżeć; ów pan 

spojrzał na mnie i powiedział memu przyjacielowi, żeby zakończyć rozmowę, bo się 

przeziębię i zaprosił nas na jutro na obiad do jego domu. Nie chciałem uczestniczyć w 

obiedzie, przy którym zamierzali rozmawiać o interesach. Jednak przyjaciel powiedział 

mi, że nie mam nic innego do roboty, tak więc skończyło się na tym, że dołączyłem do 

nich, jeśli chodzi o ten obiad. 

 Nasz gospodarz był bardzo ważnym przedsiębiorcą w Ekwadorze. Był 

przemysłowcem, ale także byłym ambasadorem Ekwadoru w Izraelu, jednak sprawy 

duchowe nie ciekawiły go w ogóle. Kiedy spytał mnie, dlaczego jestem w Quito, 

zacząłem wyjaśniać mu, że głównym powodem mojej tam obecności jest pragnienie 

mówienia o Swamim. Co zaskakujące, bardzo się zaciekawił, stąd też zacząłem 

opowiadać mu o swoich przeżyciach z Bhagawanem.  

Po 10 minutach spytał, czy mógłbym towarzyszyć mu do Indii. Powiedziałem, że 

oczywiście mogę to zrobić. Dał mi wtedy jakiś adres i poprosił, żebym nazajutrz był tam 

o 10 rano, bo zamierza kupić dwa bilety dla nas obu, abyśmy razem udali się do Indii. 

Następnego dnia, w poniedziałek, byłem rano przed biurem podróży, czekając na 

Teodoro. Przyszedł i przyniósł dwa bilety do Indii, a 2 września byłem z nim w aszramie 

w Whitefield. Kiedy Swami wyszedł na darszan, wyraźnie usłyszałem w głowie Jego 

głos. Rzekł: - Chciałeś być tu we wrześniu i oto jesteś.  

 Cudowne wyleczenie z raka 

W samolocie do Indii dowiedziałem się, dlaczego Teodoro chciał odwiedzić 

Bhagawana Śri Sathya Sai Babę. W rozmowie z nim podczas tamtego obiadu, 

powiedziałem mu o dokonywanych przez Swamiego materializacjach, jak też o tym, że 

Swami leczy wiele chorób. Teodoro powiedział mi, że cierpi na nieuleczalnego raka 

podniebienia. Przeszedł operację w bardzo ważnym szpitalu w Stanach Zjednoczonych, 

ale lekarze nie mogli nic dla niego zrobić i pozostało mu już niewiele życia. Przyszedłem 

doń mówiąc o Swamim i cudach, jakich On dokonuje. Postanowił więc, że nic nie straci, 
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odwiedzając Swamiego. 

Teodoro nie był przyzwyczajony do surowości życia w aszramie i cały czas narzekał. 

Byliśmy w Whitefield, gdzie w każdy czwartek i niedzielę od darszanu porannego do 

darszanu wieczornego odbywały się bhadźany. Pewnego czwartku, po tym jak rano 

Swami wyszedł, Teodoro, ku memu zaskoczeniu, pozostał, długo siedząc w hali. Po 

południu, zanim Swami przyszedł na darszan, Teodoro zaczął płakać jak małe dziecko; 

szlochał nieopanowanie. Próbowałem uspokoić go więc i spytałem, co mu się stało. 

Powiedział mi, że przed chwilą przyszedł Swami i stanął przed nim, włożył mu rękę w 

usta i coś z nich wyjął, mówiąc mu, że nie ma już raka. Po paru dniach powróciliśmy do 

Ekwadoru. Potem odwiedził lekarzy w Stanach Zjednoczonych, a ci nie mogli już 

znaleźć żadnego raka. Był całkowicie wyleczony.  

 Teodoro po powrocie do Ekwadoru opisał swe przeżycia, opublikował je w 

pewnym piśmie i rozdał 10 tysięcy egzemplarzy za darmo w Ekwadorze. Wszystko to 

zaczęło się od gorącego pragnienia, że muszę powiedzieć ludziom w Ekwadorze o 

Swamim, tak aby wiedzieli, że na ziemi jest awatar.  

Swami nigdy nie zawodzi swoich wielbicieli! 

– Autor, Śri Leonardo Gutter, jest członkiem Rady Praśanti, ciała zarządzającego Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai.  

 

 

 

 

   

Forum wychowanków 

WEZWANIE BOSKIEGO MISTRZA 

Wenkat Dżajram 

 

Jeśli chodzi o uczniów i studentów Swamiego, uwielbiają oni spędzać czas z Boskim 

Mistrzem. Dlatego większość studentów Wyższej Uczelni Nauk Humanistycznych i 

Przyrodniczych Śri Sathya Sai w Brindawanie postanowiło pojechać autobusem do 

Praśanthi Nilajam, aby być przed boskim obliczem Swamiego po zakończeniu 
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dorocznych egzaminów w kwietniu 1979 roku. W owym czasie nasza wyższa uczelnia 

została afiliowana przy Uniwersytecie Bangalore. Ponieważ ja, jak inni studenci, także 

bardzo chciałem być blisko Swamiego, dołączyłem do nich.  

  Wygrzewanie się w cieple boskiego ducha Praśanthi Nilajam  

Potem napisałem ostatni egzamin, kończący drugi rok studiów. Po obiedzie 

opuściliśmy, za pozwoleniem kierownika, Brindawan i późnym wieczorem dotarliśmy 

do Praśanthi Nilajam. Natychmiast po wyjściu z autobusu pospieszyliśmy przez Bramę 

Ganeszy do środka. Mandir wyglądał dostojnie i czuliśmy, jak boskie wibracje 

wstrząsają naszym ciałem i poruszają umysł. Powietrze przenikała piękna woń 

boskiego zapachu. Ponieważ było już późno, dotarliśmy do wyznaczonego budynku 

(szedu) dla studentów, który mieścił się obok obecnej stołówki południowoindyjskiej.  

Nazajutrz poszliśmy wcześnie na plac darszanowy i usiedliśmy na werandzie przed 

pokojem rozmów, aby otrzymać upragniony darszan Swamiego. Drzwi do pokoju 

rozmów otworzyły się nagle i stanął w nich Swami w całej swojej boskiej wspaniałości 

- uśmiechając się i kiwając nam. Po padanamaskarze zadawał nam pytania, a potem 

poprosił, abyśmy poszli na poranne bhadźany do mandiru. Byliśmy zatopieni w 

boskiej, upojnej radości, ciesząc się boską błogością Praśanthi.  

Po paru dniach otrzymałem wiadomość od matki, która prosiła mnie o przybycie do 

Chennai, gdyż gorąco pragnęła mnie zobaczyć. Martwiłem się, jak po otrzymaniu owej 

wiadomości od matki powiem to Swamiemu. Zgodnie z tym, co myślałem, Swami 

przyszedł prosto do mnie i poważnym głosem poprosił, żebym pojechał do domu i 

pobył z rodzicami. Próbowałem coś powiedzieć, jednak surowe spojrzenie Swamiego 

kazało mi potakująco skinąć głową. Kiedy z wielkim smutkiem wyjeżdżałem do 

Chennai, moi koledzy studenci poklepywali mnie i próbowali mnie pocieszyć. 

 Wewnętrzne wezwanie 

Dotarłem do Chennai zgodnie z poleceniem Boskiego Mistrza i spędzałem większość 

czasu z rodzicami, próbując służyć im, jak potrafiłem. Po kilku dniach, pewnego 

popołudnia, siedząc przed gankiem mego domu, usłyszałem nagle boski głos 

Swamiego, proszący, abym spakował się i udał się do Brindawanu. Myśląc, że to 

urojenie, próbowałem to zlekceważyć. Ale to ponawiało się i przed południem 

następnego dnia poszedłem do matki i powiedziałem jej o tym wewnętrznym 

wezwaniu od Swamiego, abym pojechał do Brindawanu.  

Matka spojrzała mi w oczy i zrozumiała, że to prawda. Zawołała mego ojca, aby 

zabrał mnie na Główny Dworzec w Madrasie i wysłał do Bangalore (obecnie 

Bengaluru). Padłem jej do stóp w podzięce za jej zrozumienie - spakowałem się i 

wyjechałem na dworzec. Dochodziło południe, a następny pociąg do Bengaluru był 

około godziny 13.30. Dotarliśmy na dworzec około 13.20. Do odjazdu pociągu pozostało 

około 10 minut. Jednak kiedy Pan chce, sprawy dzieją się zgodnie z tą wolą i zdążyłem. 
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Natychmiast po mym wejściu pociąg ruszył, ja zaś pożegnałem się z ojcem stojącym na 

peronie. Widziałem ból, jaki odczuwali rodzice, gdy nagle ich opuszczałem, ale wtedy 

było to boskie wezwanie.  

  Boska tajemnica ujawnia się 

Wysiadłem z pociągu na stacji Krisznaradźapuram około 8 wieczorem i próbowałem 

złapać jakiś autobus do Whitefield. Dzisiaj obszar ten rozwinął się do niepoznania, 

jednak w tamtych latach nie było tam żadnych udogodnień, a drogi i transport były 

bardzo złe. W końcu dotarłem do bram Brindawanu. Oczekiwałem, iż Swami jest w 

Brindawanie, bo głos wewnętrzny zalecał mi dotarcie tutaj. Wydawało się jednak, że 

Swami jest w Praśanthi Nilajam, cały obszar bowiem był zupełnie cichy, a bramy 

zamknięte. 

Kiedy przyszedłem do akademika, stróż powiedział mi, że akademik jest zamknięty i 

nie ma żadnego studenta. Byłem zupełnie zmieszany, bo moje wewnętrzne wezwanie 

od Swamiego było bardzo wyraźne. Wszedłem do parterowego domku i poprosiłem Śri 

Ramabrahmamę o pozwolenie na przespanie się w akademiku.  

Ramabrahmam – najbardziej kochająca dusza – skarcił mnie za przybycie o tak 

dziwnej godzinie, a potem dał mi klucze do akademika. Otworzyłem drzwi 

zewnętrznego ganku akademika, zrzuciłem swoje bagaże i przespałem się na ławce 

obiadowej. Na dworze było ciemno, choć oko wykol. Brindawan był w tamtym okresie 

pełen olbrzymich drzew. Był słynny szed Sairam z posągiem Pana Kriszny. Obudziłem 

się o 4.30 rano i po kąpieli poszedłem i usiadłem koło posągu Pana Kriszny, modląc się 

do Swamiego o kierownictwo.  

Około 5 rano usłyszałem klakson samochodu Swamiego . Myślałem, że to urojenie. 

Ale nie, znowu zabrzmiał klakson, a ja pognałem do bramy głównej i podskoczyłem z 

radości, ujrzawszy za nią białe auto Swamiego. Za kierownicą był mój kolega z klasy, Śri 

Radhakrisznan, a Boski Pan siedział z tyłu. Nigdzie nie widać było stróża. Zatem bramę 

otworzyłem ja i samochód wjechał do Brindawan. 

Kiedy stałem ze złożonymi dłońmi, Swami otworzył okno samochodu i przywołał 

mnie blisko. Spojrzał na mnie, uśmiechnął się i rzekł: 

- Jestem zadowolony. Przygotuj się w ciągu następnej godziny. Wyjeżdżamy do 

Ooty. Spakuj torbę i przyjdź.  

Swami pomachał ręką i samochód wjechał do środka. Stałem zdumiony lilą 

Boskiego Mistrza, odsłaniającą tajemnicę wewnętrznego wezwania Boskości, a po 

policzkach płynęły mi łzy, wywołane współczuciem i miłością Pana.  
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 PRZEDSIĘWZIĘCIA WIDJA WAHINI  

 Uczniowie z różnych szkół, objętych przedsięwzięciem Śri Sathya Sai Widja 

Wahini, przedstawili programy muzyczno-kulturalne, które ukazały też główne cechy 

tego przedsięwzięcia. Odbyły się w ciągu trzech dni - od 13 do 15 lutego br.  

 Pierwszy był wspólny występ uczniów Śri Sathya Sai Widja Niketan z Rajalpet i 

Śri Sathya Sai Widja Wihar z Guntur - 13 lutego 2015 roku. Było to przedstawienie 

teatralne o nazwie „Daiwam mulam idam dźagat” (Podstawą wszechświata jest Bóg). 

Odbywane na tle wspaniałej świątyni Śiwy w Amarawathi (w okręgu Guntur), 

ukazywało ono unicestwienie przez Kartikeję diabła Tarakasury, gdyż stał się on 

postrachem dewów (bogów), a nawet lżył Pana Wisznu po otrzymaniu od Pana Śiwy 

pewnego daru. Przedstawienie naświetliło to, iż Śiwa nie jest różny od Wisznu.  

 Drugie przedstawienie, pod nazwą „Gjan pradajini, widja wahini”, wykonali 

uczniowie Śri Sathya Sai Gurukul Widja Niketan z okręgu Karimnagar w Telanganie. 

Przedstawienie ukazało model przedsięwzięcia Widja Wahini, wykorzystującego 

technologię w celu dotarcia do szerokiej sieci szkół w całym kraju - z oświatą opartą na 

wartościach. Program został ciekawie przedstawiony - poprzez pouczającą rozmowę 

pomiędzy Hanumanem a Naradą, który pochwalił to przedsięwzięcie edukacyjne, 

zapoczątkowane przez Bhagawana Śri Sathya Sai Babę dla poniesienia i przekształcenia 

społeczności uczniowsko-studenckiej poprzez wartości ludzkie.  

 14 lutego br. ponad 150 uczniów z dziesięciu różnych szkół Maharasztry i Goa, 

gdzie wprowadzono przedsięwzięcie Widja Wahini, wystąpiło z urzekającym 

przedstawieniem muzycznym pod nazwą „Widja Wahini - rzeka wiedzy”. 

Rozpocząwszy swój występ o godzinie 5:00 po południu, uczniowie najpierw 

odmalowali bogate dziedzictwo kulturalne Maharasztry i Goa, przedstawiając sceny z 

jej wielkimi bohaterami, bojownikami o wolność, słynnymi świętymi, sławnymi 

świętami i znanymi świątyniami. Później uczniowie opowiedzieli o metodologii Widja 

Wahini, używając skomputeryzowanych planów lekcji, opisując jak wpajają one 

wartości, uczą etyki i duchowości oraz rozwijają w uczniach ducha służby, zarazem 

czyniąc proces nauki miłym i ciekawym. Występ upiększyły znakomite tańce i pieśni 

uczniów, czyniąc go jeszcze bogatszym. Następnie małe dzieci wystąpiły ze śpiewami 

religijnymi zadziwiając wszystkich doskonałym wykonaniem pieśni nabożnych i 

bhadźanów.  

Trzecia i zarazem końcowa uroczystość obchodów Śri Sathya Sai Widja Wahini w 

Praśanthi Nilajam zaznaczyła się dwoma przedstawieniami, a miała miejsce 15 lutego 
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br. Z pierwszym z nich pod nazwą „Jest tylko jeden Bóg, jest On wszechobecny”, 

wystąpili uczniowie Śri Sathya Sai Bal Wihar z zachodnio-bengalskiej Kalkuty. 

Naświetlając nauki, wysuwane przez awatarów i proroków różnych wiar, mianowicie 

Adi Śankarę, Buddhę, Jezusa Chrystusa, Mahometa i guru Nanaka, przedstawienie 

zobrazowało to, jak różne wiary podążają różnymi drogami, a jednak wszystkie 

prowadzą do tego samego celu - do Boga. Przedstawienie zakończyło się przesłaniem 

Bhagawana o jedności wiar, po którym nastąpiła pieśń grupowa Sab ka malik ek hai.  

Następne przedstawienie teatralne pt. „Guru Dewo bhawa” skupiało się na 

najwyższym znaczeniu Guru jako najpotężniejszego narzędzia podnoszenia ucznia na 

wyższe poziomy świadomości. Ozdobione melodyjnymi pieśniami i pięknymi tańcami 

uczniów, przedstawiało ciekawe wspomnienia z chlubnej tradycji duchowej Bharatu, 

ilustrujące ten temat. Owo znakomite przedstawienie dali uczniowie szkoły maturalnej 

Śri Sathya Sai z Mathigiri w stanie Tamilnadu.  

Następnie odbyły się bhadźany, zakończone śpiewaną przez Bhagawana pieśnią 

Bhawa bhaja harana wandita ćarana (wielbienie stóp Pana uwalnia od strachu przed 

doczesnością).  

Pielgrzymka wielbicieli z okręgu Adilabad 

Ponad 1,5 tysiąca wielbicieli Sai przyjechało w IX Parthi Jatrze (pielgrzymce do 

Praśanthi Nilajam), urządzonej przez Organizację Sewy Śri Sathya Sai z okręgu Adilabad 

w Telanganie. W ramach tej pielgrzymki, dzieci Bal Wikas i młodzież z owego okręgu 

dały przedstawienie taneczne Bhakti Nirandźanam (oddawanie z miłością czci Panu). 

Ukazało ono, jak głębokie oddanie i poddanie się Pandawów przyniosło im łaskę Pana 

Kriszny, który wyratował ich ze wszystkich trudności i doprowadził do ścieżki 

zbawienia. Przedstawienie ozdobione było pięknymi tańcami dzieci, czyniąc je tym 

bardziej zajmującym.  

 

 

Blask boskiej chwały  

ODDAWANIE CZCI LINGAMOWI NA URALU 

Zadaniem zespołu medycznego było odwiedzenie "kolonii" - ongiś więzienia - 

zbadanie przebywających tam ludzi i przeprowadzenie obozu medycznego. Kiedy 

dr Upadhjaj spytał ich, czy mogliby odwiedzić tę kolonię przed przeprowadzeniem 

obozu, od razu wyrazili zgodę. Upadhjaj i rosyjscy bracia i siostry w Sai postanowili 
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udać się tam nazajutrz. Owego popołudnia Walery postanowił zabrać Upadhjaja w 

góry Ural, tworzące naturalną granicę pomiędzy Europą i Azją. Na obszarze tym 

przebiega linia, zaznaczana metalowym pasem, rozdzielająca te dwa kontynenty. Osoba 

stojąca jedną nogą po jednej, a druga po drugiej stronie tego pasa może twierdzić, że 

jest jednocześnie na dwóch kontynentach! Kiedy dotarli do tamtego miejsca, padał 

obfity śnieg i było przejmująco zimno. Dlatego szybko zrobili zdjęcia i postanowili 

jechać z powrotem, lecz po drodze zepsuł się samochód. Kiedy czekali, aż kierowca 

naprawi silnik, towarzyszący im rosyjski młodzieniec zapytał Upadhjaja, czy chciałby 

odwiedzić świątynię Śiwy. Upadhjaj był zadziwiony, że na uralskim obszarze Syberii 

jest świątynia Śiwy i ochoczo zgodził się tam pójść.  

Po około 20-minutowej pieszej wędrówce dotarli do tej świątyni. Była to drewniana 

budowla w stylu właściwym dla obszaru uralskiego. Kiedy się do niej zbliżyli, Upadhjaj 

był zdumiony słysząc melodyjne śpiewanie Lingasztakam (modlitwy do Pana Śiwy). 

Wszedł do tej świątyni z trzema Rosjanami i zobaczył coś, co przekroczyło jego 

wyobraźnię. Jakiś wysoki Rosjanin wykonywał abhiszekam (obrzędową kąpiel) 

lingamu, śpiewając ‘Brahma murari surarćita lingam…’! Postawiona u podstawy 

lingamu świeczko blado oświecała to miejsce. Miarowy śpiew i zapach palącego się 

kadzidełka napełniały to miejsce boskim spokojem. Usiedli na podłodze, zatopieni w 

modlitwie. Kiedy nabożeństwo się skończyło, ów brodaty rosyjski kapłan zwrócił się ku 

gościom, pozdrowił ich z uśmiechem i podał tirtham (świętą wodę). Wyglądał jak 

mędrzec z Himalajów. Następnie przedstawił się jako Borys i wyjaśnił, że jego imię jest 

przekręconą postacią sanskryckiego zwrotu ‘Bho-Riśiah’, który znaczy: ‘O mędrcy’!  

Zadziwiony Upadhjaj spytał go:  

- Czy był pan w Indiach? Skąd nauczył się pan tego śpiewu?  

- Indii nigdy nie odwiedziłem. Nauczył mnie tego śpiewu w wizji mój mistrz ! - 

odparł kapłan.  

- Kto jest pana mistrzem? 

 W odpowiedzi na to pytanie, ów przypominający mędrca Rosjanin uśmiechnął się i 

wzniósł świeczkę ponad lingamem. Kiedy na ścianie za lingamem odsłonił się blado 

oświetlony obraz Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, przez całą istotę Upadhjaja przeszły 

fale błogości. Była to ta sama poza Bhagawana, jaką wcześniej widział w mandirze w 

Praśanthi Nilajam, kiedy to Baba pobłogosławił go, aby organizował obozy medyczne 

w Rosji, słowami:  

- Nie martw się, Ja tam będę!  

Bhagawan Baba przemienił śnieżne góry Uralu w górę Kailaś!  

– Wybrane z „Sathyam Śiwam Sundaram” t. 6. 
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Kącik studencki  

BAL WIKAS KLUCZEM DO STWORZENIA PIĘKNEGO, 
NOWEGO ŚWIATA 

    

Czuję się pobłogosławiona tym, że byłam częścią owego przedsięwzięcia zwanego 

Bal Wikas Śri Sathya Sai. Uczyniło mnie to bardziej współczującą osobą, cierpliwszą i 

bardziej prężną, a serce napełniło pokojem i miłością. Te zajęcia wywołały przemianę w 

moim życiu.  

Zaczęłam chodzić na zajęcia Bal Wikas w wieku sześciu lat i odtąd wierzę, że Bal 

Wikas Śri Sathya Sai Baby było największym darem w moim życiu. Poprzez te zajęcia 

Swami bardzo uważnie i delikatnie uczył nas dyscypliny, służby i cierpliwości. Oprócz 

tego nauczyłam się także ślok (wierszy) wedyjskich, bhadźanów, pieśni o wartościach i 

zabaw opartych na wartościach.  

 Bal Wikas pomogło mi zrozumieć, że wszędzie i w każdym jest obecna boskość. 

Sprawiło, że zdałam sobie sprawę z ważności bezinteresownej służby, spokoju umysłu i 

gospodarowania czasem. Uwypukliło dobro we mnie - to właśnie Bhagawan rozumie 

poprzez educare. Wcześniej byłam introwertyczką i lubiłam pozostawać w swojej 

"strefie bezpieczeństwa". Nauczyłam się wychodzenia ze swej skorupy, rozszerzania 

serca i cieszenia się życiem w pozytywny sposób.  

Osobiście wierzę, że jest to sednem Bal Wikas - dziękować Bogu i doceniać w życiu 

wszystko oraz wieść życie, pamiętając o dobru innych. Wartość tych nauk leży w tym, 

że mają moc zmieniania ludzi (tak jak zmieniły mnie), a ostatecznie społeczeństwa.  

Jeśli każdemu dziecku da się tego rodzaju wykształcenie, świat będzie cudownym 

miejscem do życia. Bhagawan w swój wyjątkowy sposób uprościł swoje nauki tak, aby 

mogło je łatwo zrozumieć i stosować każde dziecko. W ten sposób prowadzi do 

przekształcenia społeczeństwa. Kiedy nauki te zostaną wcielone w życie, doprowadzą 

one do Loka Wikas. Bal Wikas Śri Sathya Sai oraz jego educare to klucze do stworzenia 

pięknego, nowego świata, Złotych Czasów! 

Bardzo ważną rzeczą jest wpajanie wartości w życiu, Bal Wikas zaś jest najlepszą 

platformą do tego. Uważam, że ideałem Bal Wikas jest wychowanie pokolenia 

chłopców i dziewcząt o czystym i jasnym sumieniu. W ten sposób powstaje podstawa 

Loka [światowego] Wikas.  

– Z artykułu Suhani Arory w: „Educare dla Loka Wikas”. 
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Wskazówki Swamiego dla uczniów i studentów 

 

 

 

  ARGENTYNA 

Od 2005 roku wolontariusze Sathya Sai z miłością świadczą służbę mieszkańcom 

Florencio Varela, skrajnie ubogiego sąsiada Buenos Aires. Z pomocą 10 ochotników 

zapewniają trzy razy w tygodniu jedzenie dzieciom, wraz z bezpłatną opieką medyczną. 

Lekarz ogólny, lekarz dziecięcy, dermatolog, laryngolog, dentysta i psycholog świadczą 

co miesiąc usługi dla ponad 100 potrzebujących. Dzieci otrzymują też edukację opartą 

na wartościach ludzkich i uczestniczą we wspierających szkołę działaniach, zajęciach 

rzemieślniczych i muzycznych oraz zabawach. Obchodzi się też święta Bożego 

Narodzenia oraz urodziny każdego z dzieci. W niedziele podawany jest szczególny 

posiłek ze świeżo upieczonego chleba, mleka i herbaty; inne posiłki obejmują ciasto, 
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ciasteczka, pizzę i warzywa. Początkowo ludzie przychodzili tylko po jedzenie; teraz 

przychodzą w poszukiwaniu pokoju i miłości.  

  NEPAL  

W dniach 5-6 września Instytut Edukacji Duchowej Sai z Nepalu przeprowadził 

dwudniowe, wprowadzające szkolenie z zakresu Duchowej Edukacji Sai w Wartościach 

Ludzkich we wschodnim Nepalu dla 300 nauczycieli szkół prywatnych. W uroczystym 

przemówieniu otwierającym, okręgowy inspektor oświatowy rządu Nepalu mówił o 

znaczeniu tej Edukacji w obecnym systemie oświatowym. Instytut Edukacji  

Duchowej Sai z Nepalu przeszkolił 10 690 nauczycieli szkół prywatnych oraz 3 848 

szkoleniowców w Departamencie Edukacji rządu Nepalu, nie licząc wygłoszenia dla 2 

238 rodziców przemówień o rodzicielstwie opartym na wartościach. 

Z okazji Dnia Ojca, Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Nepalu służyła 

25 sierpnia 2014 roku obiadem 1 809 więźniom z 5 więzień. W Kathmandu zaśpiewano 

dla 645 więźniów bhadźany, po których wygłoszone zostało przemówienie o 

stosowaniu wartości ludzkich w codziennym życiu. Na okoliczność święta Hari Talika 

Tidź, 26 sierpnia ubiegłego roku, kobiety służyły obiadem 492 więźniarkom z 5 więzień. 

Rozdane zostały też bransolety, paciorki i ozdoby. Więźniarki były poruszone miłością i 

opieką, okazywaną im przez wielbicielki Sathya Sai.  

  GRECJA 

W Grecji, w dniach 27 lipca - 5 sierpnia, odbył się III obóz duchowy „Sai Prema”. 

Ponad 30 członków Organizacji Sathya Sai z Włoch, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, 

Słowenii, Finlandii i Grecji spotkało się, aby śpiewać bhadżany, medytować, modlić się 

i organizować inne działania. Codziennie odbywały się kółka studyjne na temat „Sai 

WWW: Work Worship Wisdom” [ang. praca, oddawanie czci Bogu, mądrość]; każdy 

kraj skupiał się codziennie na innej stronie tego tematu. Najważniejszą częścią obozu 

był dzień spędzony na zachowywaniu ciszy i poście, kiedy to wszystkie działania, w 

tym ćwiczenie jogi i domowe prace, wykonywano w milczeniu.  

  STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

20 września 2014 roku ośrodek Sathya Sai z Tampa Bay na Florydzie urządził, przy 

wsparciu rządu i zrzeszeń społecznych, obóz okulistyczny. Na obozie tym, który odbył 

się w St. Petersburg, w Pinellas County Health Department, świadczono usługi 105 

pacjentom. Wśród wolontariuszy było 3 okulistów, 4 optometrów, 3 techników 

ocznych, 3 lekarzy, 11 pielęgniarek oraz 44 innych wolontariuszy. Każdej osobie zbadano 

poziom cukru we krwi, następnie pacjentom podano śniadanie. Potem nastąpiły 

badania oczu. Jeśli potrzebne były okulary do czytania, pacjent otrzymywał okulary do 

czytania. Jeśli potrzebne były okulary na receptę, pacjenci otrzymywali od Lions Club 

kwit, po okazaniu którego mogli odebrać swe okulary za dwa tygodnie. Przed wyjściem 

z obozu, każdy człowiek otrzymał obiad.  
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23 sierpnia 2014 roku młodzi dorośli Sathya Sai z obszaru śródatlantyckiego urządzili 

Doroczny Dzień Sportowy w St. James School w Filadelfii (Pensylwania). W ramach 

tego całodniowego wydarzenia posprzątali i pomalowali klasy oraz wyprali mundurki 

szkolne. Młodzież podarowała też artykuły szkolne dla St. James School. 

BHARAT 

Gudżarat: Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Gudżaratu urządziła 3-dniowy obóz 

zimowy dla uczniów Grupy II i III Bal Wikas. Odbył się on w dniach 26-28 grudnia 

2014 roku, przy udziale ponad 80 uczniów Bal Wikas i 30 guru [tj. ich nauczycieli]. Na 

obozie omawiano tematy: „Znaczenie modlitwy”, „Śpiewanie Wed”, „Przywództwo i 

porozumiewanie się”, „Pozytywne myślenie i szkolenie umysłu”, „Znaczenie wartości 

ludzkich”, „Ograniczanie pragnień”, „Kultura i duchowość indyjska”, „Ważność sewy” 

oraz „Dziewięciopunktowy kodeks postępowania”. Uczniowie uczestniczyli w grach 

opartych na wartościach, które uczyły ich współpracy i zrozumienia. W ostatni dzień 

dzieci odgrywały scenki mówiące o wartościach.  

Kerala:  W dniach 13-14 grudnia 2014 roku odbył się zjazd organizacji stanowej. 

13 grudnia miały miejsce warsztaty dla osób funkcyjnych, w których wzięło udział 

ponad 800 takich osób. 14 grudnia odbył się obóz dla czynnych działaczy; uczestniczyło 

ich w nim 1700 osób. Na zjeździe planowano  program na 90. rok od przyjścia 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby oraz złoty jubileusz Organizacji Sai.  

W Shornur urządzono obóz motywacyjny dla starszych osób funkcyjnych (poziomu 

okręgowego i stanowego) oraz guru [tj. nauczycieli] Bal Wikas. Odbył się on 27 grudnia. 

Udział w nim wzięło ponad 300 ludzi.  

Odisza: Na stadionie Nehru odbył się XXXIX Zjazd Stanowy Organizacji Sewy Śri 

Sathya Sai. Miał on miejsce w dniach 16-18 stycznia br. Zjazd ten - a uczestniczyło w 

nim prawie 1 800 delegatów - był bardzo istotny, gdyż zbiegł się z 90. rokiem od 

przyjścia Bhagawana i złotym jubileuszem Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. Na zjeździe 

tym zastanawiano się szczegółowo, jak rozszerzyć organizację, a zarazem poprawić pracę 

już przez organizację podjętą. Utworzono 6 grup, mianowicie duchową, sewy, oświaty, 

organizacyjną, młodzieżową i mahila. Delegaci brali udział w spotkaniach tych grup. 

Uchwalone na zjeździe postanowienia zostały zebrane w postaci broszury pt. „Sankalpa 

– 2015”, przeznaczonej dla wszystkim ośrodków, aby ułatwiać wdrożenie tych planów.  
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WIECZNE SCHRONIENIE 

 
 

O Panie Puttaparthi, 
Źródło wszelkiej boskiej miłości,  
O łagodne, święte schronienie 
w tym oto sercu moim; 
przy Twoim jeziorze pokoju i bezruchu, 
będę w ciszy trwał, 
by słuchać Twych słów prawdy i miłości, 
aby kierowały mną w dniu dzisiejszym 
tą wąską drogą.  
Przyglądam się Twojemu pięknu, 
oczarowany Twoją postacią,  
która przyciąga mnie w oddaniu; 
będąc moją przystanią w burzy życia.  
Chronię się u Twoich lotosowych stóp 
przywieram do nich ze łzami  
radości, błogości i wdzięczności; 
znika wszelka udręka, 
O Niszczycielu wszystkich lęków!  
Świecąca bardziej niż dziesięć milionów 

słońc 
i księżyców Twoja promienna twarz 
rozprasza ciemność mego umysłu 
siłą Twej litości i łaski.  
Twoje lotosowe oczy, co widzą wnętrze 
i badają najgłębsze tajemnice, 
przemieniają każde przewrotne serce.  
Oczyszczają i błogosławią, 
napełniają szczęściem… 
na Twoich włosach jest mocny płomień 
jak pawie pióro Kriszny, 
a źródło miłości z Twego języka 
pochłania wszelkie zło.  
Twoje doskonałe ręce, które tylko dają, 
uzdrawiają, prowadzą, ochraniają 

i błogosławią 
tak wdzięcznie w każdym swym ruchu, 

 
aby pocieszać i pieścić, 
aby odpędzić wszelką rozpacz. 
Niezgłębiona Tajemnico, ponad ludzkim 

poznaniem,  
Sama Twoja wola stwarza prędko 
tak cenne podarunki dla mężczyzn 
i kobiet, co zdobyły Twoją łaskę; 
a znając wszelkie ich potrzeby 
karmisz ich swoją boską miłością. 
Ich serca i umysły wolne są 
od gniewu, nienawiści, chciwości.  
O, obdarz nas wszystkich swym 

darszanem ! 
Ten widok usuwa wszelką troskę: 
ujrzenie Cię twarzą w twarz, 
oddychanie Twoim zapachem w 

powietrzu, 
wibhuti z Twojej świętej ręki,  
otrzymane z wdzięcznością -  
ów znak ochraniającej Miłości, 
wieczne, święte pożywienie -  
podnosi tłumy na duchu. 
Tak skromny, pokojowy, łagodny,  
Pokazujesz nam, jak żyć, 
miękkimi, słodkimi słowy i chęcią  
kochania, służenia, dawania.  
Tak cicho, a jednak prędko, 
poruszasz się wśród tłumu - 
dotyk, przelotne spojrzenie - jakieś życie 

zostaje zmienione 
przez nic innego jak Twą Miłość, 
Twoją wszechobejmującą Miłość!  
 

– Deirdre West 
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Ćinna Katha (przypowieść)  

OTRZYMUJESZ TO, DO CZEGO DĄŻYSZ 

 

 Pewien bogaty człowiek jeździł w interesach do wielu krajów. Miał on cztery 

żony. Jedna z nich była zawsze chora; cierpiała na taką czy inną chorobę. Druga jego 

żona bardzo łaknęła dobrych ubrań, ozdób i przedmiotów zbytku. Trzecią bardzo 

ciekawiło czytanie książek duchowych. Czwarta żona była zawsze zajęta 

wykonywaniem domowych obowiązków i służeniem swemu mężowi. Każdą wolną 

chwilę, jaką miała po wykonaniu obowiązków, spędzała na śpiewaniu imienia Boga.  

Kiedyś przedsiębiorca ten pojechał w podróż objazdową do pewnego kraju. 

Skończywszy swoje zajęcia, związane z interesami, postanowił wracać do kraju i napisał 

do swoich żon: „Wkrótce wracam. Napiszcie mi, co chcecie, abym wam stąd przywiózł”. 

Pierwsza żona podała szczegóły swoich doleglowości i poprosiła, aby przywieźć jej 

dobre medykamenty. Druga żona poprosiła o ubrania zgodne z najnowszą modą. 

Trzecia żona chciała mieć dobre książki o duchowości. Czwarta żona napisała do niego: 

„Drogi mężu! Ja nic nie potrzebuję. Chcę jedynie, żebyś wrócił do domu bezpiecznie. 

Czekam na twoje przybycie”.  

Po tygodniu przedsiębiorca powrócił. Posłał do domów swych trzech żon rzeczy, 

jakie chciały, a sam udał się do domu czwartej żony, aby tam nocować. Naradziwszy 

się, pozostałe trzy żony rzekły doń: „Drogi mężu! Czy to jest właściwe? Wróciłeś po 

spędzeniu tak długiego czasu w obcym kraju. Czy nie powinieneś pobyć u każdej z nas 

przynajmniej przez jakiś czas?”. Przedsiębiorca rzekł im: „Dałem wam to, co wszystkie 

chciałyście. Jednak główną troską tej pani było moje bezpieczeństwo i chciała jedynie 

mnie, nic innego. Dlatego zostaję u niej”. 

Jakie jest wewnętrzne znaczenie tej opowieści? Przedsiębiorca w tej opowieści 

oznacza Boga, a jego cztery żony to cztery rodzaje wielbicieli - zrozpaczeni, 

poszukiwacze bogactwa, poszukiwacze duchowi oraz mądrzy. Bóg każdemu daje to, do 

czego ten dąży.  
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MOBILNA APLIKACJA KOMPUTEROWA DLA PRODUKTÓW 
ZWIĄZANYCH ZE ŚRI SATHYA SAI 

Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division (dział wydawniczy 
Sri Sathya Sai Sadhana Trust) pokornie składa u lotosowych stóp 
Bhagawana Śri Sathya Sai Baby swoją pierwszą aplikację komputerową 
Android: Productstand. Productstand to mobilny katalog produktów 
związanych ze Śri Sathya Sai, opublikowanych przez ów Wydział, 
dostępnych przez własną i ogólnoświatową sieć sklepów internetowych. 
Aplikacja ta jest dostępna na Google Play Store. Każdy produkt widniejący 
w spisie Productstand zawiera "linki" do różnych sklepów, gdzie go można 
zakupić. 

productstand.sssstpd.com 
Ściągnijcie z Google Play Store for Android 4.0 and up. Więcej 

szczegółów i pouczenie odnośnie tego, jak z tego korzystać, są dostępne na 
naszej oficjalnej stronie internetowej sssstpd.com. 

 

 

 

 

 


