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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 6 września 1996 r. (1) 

 

 

 

Dzbanów jest wiele; glina jest jedna 
Klejnotów jest wiele; złoto jest jedno 

Krów jest wiele; mleko jest jedno 
Podobnie, we wszystkich istotach mieszka Boskość.  

 

Jeśli będziecie głęboko dociekali, dojdziecie do wniosku, że ta sama rzecz przybiera 

różne nazwy i kształty i jest wykorzystywana na niezliczone sposoby. Nasiono jest 

jedno - z niego wyłania się pień, gałęzie, gałązki, liście, kwiaty i owoce drzewa. Mają 

one różne nazwy i kształty i różnorako są wykorzystywane. Ekoham bahusjam 

(Jedyny chciał być wieloma). Chociaż Bóg jest jeden, przybiera wiele imion i postaci. 

 Przyczyną wszechświata jest Bóg 

Zastanówcie się nad dwoma rodzajami przyczyn: jednym jest nimitta karana 

(przyczyna instrumentalna), a drugim upadana karana (przyczyna zasadnicza). Jeśli 

chodzi o dzban [gliniany], nimitta karaną jest garncarz, a upada karaną jest glina. 

Dzbany mogą się potłuc i stracić swoją postać, jednak glina pozostaje niezmienna. 

Garncarz robi z tej samej gliny różnorodne dzbany. Glina nie podlega żadnej zmianie, 

gdy te dzbany zostaną stłuczone. Podobnie, jest wiele rodzajów ozdób, dla których 

upadana karaną jest złoto, a nimitta karaną - złotnik. Ozdoby te można przemienić na 

różne nazwy i postaci, ale złoto pozostaje to samo. Jednak Bóg, który jest upadana 

karaną wszechświata, przyjmuje także rolę nimitta karany, Stwórcy i stwarza rzeczy i 

istoty o różnych nazwach i kształtach. Musicie zrozumieć jedność nimitta karany i 

upadana karany.  

Jeśli nie ma żadnego garncarza, gliny nie można przeistoczyć w dzbany. Ale nawet 

jeśli jest garncarz, nie może on zrobić dzbanów bez gliny. Dlatego i on i ona - garncarz 

i glina - są konieczne, aby powstały dzbany. Dla całego wszechświata Bóg jest 

upadana karaną i jest On też twórczą siłą wszechświata. Wasze ciała są jak różne 
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dzbany. Robisz ze swego ciała różnego rodzaju użytek i zaznajesz przyjemności i bólu. 

Tak jak dzban pęka, gdy spadnie, ciało także przepada, gdy nadchodzi jego czas. Ale 

Bóg, który jest zarówno nimitta karana, jak i upadana karana, jest stały. Ten sam 

dzban, który jest przydatny, staje się bezużyteczny, kiedy się stłucze. To samo można 

też powiedzieć o ludzkim ciele.  

Pięć imion Boga 

Bogu przypisuje się pięć imion: Para Nama, Wjuha Nama, Wibhawa Nama, 

Antaratma Nama i Arćana Nama. Z tymi pięcioma imionami Bóg wykonuje różne 

zadania na tym świecie. Bóg mieszka w Wajkuncie. Dlatego Wajkunta Niwasi 

(mieszkaniec Wajkunty) to Para Nama. Wajkunta jest tym, co nie staje się nigdy 

kunthita (zdeformowane). Tam mieszka Bóg - Para Nama. Do tamtego miejsca nikt nie 

ma dostępu. Nikt nie może wejść do Wajkunty, gdzie jaśnieje oślepiającym blaskiem 

Boskość. Stamtąd Bóg widzi i słyszy wszystko oraz wszystko stwarza. Jednak On nie 

jest przez nikogo widziany ani słyszany. Nikt nie widzi Jego postaci. Oto zasada Para 

Namy.  

Drugim imieniem Boga jest Wjuha Nama. Odnosi się ono do Tego, który spoczywa 

na wężu Adisesza na oceanie mleka. Tam mogą Go zobaczyć jedynie bogowie i 

boginie, a zwykli śmiertelnicy Go nie widzą. Tutaj Bóg jako Wjuha Nama spełnia 

życzenia bogów i bogiń. Możecie to zobaczyć w dramatach i filmach. Kiedy 

demoniczny król Hiranjakasipu przynosił niewypowiedziane cierpienie ludziom 

wszystkich światów, bogowie i boginie udali się Pana Narajany, spoczywającego na 

wężu Adisesza i pomodlili się doń. Modlitwy ich przyjął i wcielił się na ziemi, aby 

zabić Hiranjakasipu. Stąd możecie zrozumieć, że Bóg Wjuha Nama jest widzialny tylko 

dla bogów i bogiń.  

Trzecim imieniem jest Wibhawa Nama. Jest to imię, przypisywane Bogu, kiedy dla 

ochrony świata wciela się w ludzkiej postaci, takiej jak Rama czy Kriszna, Kiedy Bóg 

zstępuje jako awatar, ustala serdeczny związek z ludźmi, niszczy ich negatywne cechy i 

nikczemne myśli oraz wprowadza ich na ścieżkę dobra przez rozwijanie w nich 

oddania, szlachetnych myśli i dobrych cech. Kiedy Bóg przychodzi jako awatar, 

ukazuje serdeczną więź, która istnieje pomiędzy Bogiem a oddanymi Mu osobami.  

Czwartym imieniem jest Antaratma Nama. Odnosi się ono do świadomości, która 

przenika człowieka od stóp do głów i go ochrania. Antaratma (Boskość wewnętrzna) 

jest w każdym. Piątym imieniem jest Arćana Nama. Wielu oddaje cześć Bogu w tej 

postaci, aby poprzez modlitwę, bhadźan i kirtan - z oddaniem i poddaniem - zdobyć 

sobie Jego łaskę. 

Upadek dharmy w kali judze  

 Od niepamiętnych czasów Bóg wciela się na ziemi w różnych epokach, aby 

ustanowić dharmę. Uczniowie i studenci mogą dzisiaj być zaskoczeni,  każdy może się 

zdziwić, słysząc o potężnej mocy ludzi z krita jugi. Brzmi to rzeczywiście 



Sanathana Sarathi   kwiecień  2015  

 

© Organizacja Sathya Sai 
6 

niewiarygodnie. W krita judze człowiek żył setki lat. Ludzie byli bardzo wysocy i 

dobrze zbudowani, a nie małego wzrostu jak dzisiaj. Same ich ręce miały 6 stóp 

długości [ok. 1,8 m]. Co w tamtych czasach było siłą podtrzymująca życie ludzi? 

Pierwiastek życia obecny był w ich kościach. Dlatego ludzie mogli pozostawać przy 

życiu nawet wtedy, gdy będąc bez jedzenia i wody zostali sprowadzeni do postaci 

szkieletu. Nawet jeśli nie było mięsa i krwi w ciele, pierwiastek życia mógł pozostać w 

kościach.  

W treta judze wzrost ludzi stał się niższy. Nie tylko wzrost, ale i długowieczność 

została zmniejszona. Ludzie mogli żyć tak długo, jak długo w ich ciele było mięso i 

krew. Potem, w dwapara judze pierwiastek życia obecny był we krwi i ludzie mogli 

pozostać przy życiu tak długo, jak długo w ich ciele była krew. Można to dobrze 

zrozumieć na przykładzie Bhiszmy, w wojnie opisanej w Mahabharacie. Przez 56 dni 

leżał on na łożu ze strzał, aż z ciała wysączyła mu się cała krew. W owych czasach nie 

było żadnych urządzeń podtrzymujących życie, takich jak butle tlenowe. Pierwiastek 

życia znajdował się w jego krwi, która zwolna wysączyła się w ciągu 56 dni.  

W obecnych czasach kali, pierwiastek życiowy jest obecny w jedzeniu. Człowiek 

pozostaje przy życiu, dopóki przyjmuje pożywienie. Bez jedzenia ciało umiera. Dlatego 

w czasach kali człowiek jest nazywany annagata prani (ten, którego podtrzymuje 

jedzenie). Ale we wcześniejszych epokach jedzenie nie było ważne, ważniejsza była 

więź z Bogiem. W krita judze i dwapara judze ludzie na najwyższym miejscu stawiali 

swoją więź z Bogiem. Ale po rozpoczęciu dwapara jugi, ludzie zaczęli polegać bardziej 

na swojej głowie niż na Bogu. Spróbujcie to jasno zrozumieć. W krita judzea i treta 

judze ludzie wierzyli, że Dharma mulam idam dźagat (podstawą całego świata jest 

dharma). Ale w dwapara judze, ludzie uważali, że Dhana mulam idam dźagat 

(podstawą świata są pieniądze). Co było przyczyna wojny pomiędzy Kaurawami i 

Pandawami? Chciwość była tak wielka, że Kaurawowie odmówili oddania Pandawom 

nawet pięciu wiosek jako ich części królestwa. Dlatego przyczyną wojny opisanej w 

Mahabharacie były pieniądze. W obecnych czasach kali powinniście uświadomić 

sobie, że tym, co podtrzymuje świat, nie jest dhana (pieniądze), ale daja (współczucie). 

Daja mulam idam dźagat (podstawą całego świata jest współczucie). Ale w sercu 

dzisiejszego człowieka nie ma śladu współczucia. Hri + daja = hridaja. Ludzkie serce 

powinno być wypełnione współczuciem. Ze względu na brak współczucia w swym 

sercu, człowiek doświadcza wielu ciężkich prób.  

 Awatarowie przychodzą, by zaprowadzać dharmę 

W czasie, kiedy w Indiach szeroko wyznawany był buddyzm i dżinizm, w małej 

wiosce Kaladi w Kerali urodził się Śankara jako syn Arjamby i Śiwaguru - 

szlachetnego małżeństwa. Jak przedstawiały się wówczas sprawy? Było wiele małych 

królestw, które walczyły ze sobą dla doczesnych zysków. W wyniku tych wojen 

umysły ludzi napełniły się nienawiścią. Nienawiść doprowadziła do rozbicia jedności, 

co z kolei zrodziło niewłaściwe postępowanie, niesprawiedliwość i nikczemność. Mało 
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tego, uczeni wedyjscy, intelektualiści i wykształceni ludzie zaczęli opacznie tłumaczyć 

nauki Wed i śastr (pism świętych). Dlatego ludzie stracili wiarę w nauki Wed i śastr. 

W następstwie powstała potrzeba, aby wcieliła się boska moc dla doprowadzenia 

spraw do ładu. Kriszna głosi w Bhagawadgicie:  

Jada jada hi dharmasj glanir bhawati bharata, 

Abhjutthanamadharmasya tadatmanam srudźamjaham. 

(Gdy prawość upada, a wzmaga się nieprawość, wcielam się na ziemi). 

Kiedy przestrzeganie dharmy upada, kiedy rośnie niesprawiedliwość, kiedy ludzie 

postępują wbrew naukom Wed i innych pism świętych, Bóg albo wciela się sam, albo 

też posyła amsawatarów (częściowe przejawienia Boga), proroków i szlachetne dusze, 

aby to poprawić. Gdy Bóg wciela się ze wszystkimi swoimi boskimi cechami, 

nazywany jest Purnawatarem albo Wibhawawatarem. Arćana Nama odnosi się do 

imion amsawatarów. Tacy amsawatarowie wcielają się od czasu do czasu nie tylko w 

Indiach, ale we wszystkich krajach.  

Na początku Jezus mówił: „Jestem posłańcem Boga”. Stopniowo zrozumiał zasadę 

wewnętrznego mieszkańca. Wówczas oznajmił: „Jestem synem Boga”. Będąc synem 

Boga, zdobył wszystkie cechy Boga. Tak jak syn ma pełne prawo do majątku ojca, 

Jezus, będąc synem Boga, zdobył wszystkie boskie cechy. Kiedy uświadomił sobie, że 

w każdym jest obecny ten sam atmiczny pierwiastek, oświadczył: „Ja i mój Ojciec 

jesteśmy jednym”. To samo stwierdził również Zoroaster. Najpierw powiedział: 

„Jestem światłem”. Oświadczył, że Bóg jest w niebie, a on żyje w Jego świetle. 

Stopniowo, zrozumiał, że Boskość jest w nim obecna. Potem oświadczył: „Światło jest 

we mnie.”. Początkowo myślał, że jest w świetle. Potem zdał sobie sprawę z tego, że to 

samo światło jest wewnątrz niego, a światło na zewnątrz jest niczym innym jak 

odbiciem wewnętrznej istoty. Wierzył, że jest kierowany przez światło we własnym 

wnętrzu. Kiedy uświadomił sobie jedność światła wewnętrznego i światła 

zewnętrznego, oświadczył „Jestem światłem". Według filozofii indyjskiej te trzy etapy 

są reprezentowane przez dwajtę (dwoistość), wisisztadwajtę [uwarunkowaną 

niedwoistość) i adwajtę (niedwoistość).  c.d.n. 

(Część 2 tego orędzia będzie zamieszczona w następnym numerze.) 

– Orędzie Bhagawana w Sai Kulwant Hall w Prasanthi Nilayam 6 września 1996 

roku.  

 

 

  



Sanathana Sarathi   kwiecień  2015  

 

© Organizacja Sathya Sai 
8 

   

 

Dla pokoju i szczęścia na świecie oraz dla dobra całej ludzkości, w dniach 1-12 marca 

br. przeprowadzono w aszramie Brindawan w Whitefield (Bengaluru) Ati Rudra Maha 

Jadźnię. Jej miejscem była hala Sai Ramesh, gdzie wzniesiono piękną jadźniasalę 

(podwyższenie do wykonywania jadźni), z liśćmi i orzechami kokosowymi i 

zbudowano jedenaście jadźnia kund, stosownie do zaleceń wedyjskich dotyczących 

wykonywania tej jadźni. Na jadźniasali wzniesiono podwyższenie do abhiszekam 

(ceremonialnego obmywania) i czczenia Lingi. Na podwyższeniu, gdzie ustawiono 

piękne krzesło dla Bhagawana, były piękne ozdoby roślinne. Jadźnię przeprowadziło 

w ciągu 11 dni 121 ritwików recytując 14 641 razy Rudram w celu rozprzestrzenienia w 

całej atmosferze duchowych wibracji.  

Przed rozpoczęciem tej jadźni, o poranku 1 marca br., ritwikom podarowano w 

mandirze Traji ubrania, które nosili podczas wykonywania jadźni. Wcześniej Śri W. 

Sriniwasan, członek zarządu Śri Sathya Sai Central Trust, wygłosił krótką mowę, o 

tym, że jadźnia jest owocem boskiej sankalpy [tj. woli] Bhagawana, a nie skutkiem 

jakiegoś ludzkiego wysiłku. Kapłan główny, Śri Nandźunda Dixit, także przemówił do 

ritwików, w ogólnym zarysie przedstawiając znaczenie tej jadźni, wcześniej 

przeprowadzonej w 2006 roku w Prasanthi Nilayam oraz w 2007 roku w Chennai 

przed boskim obliczem Weda Puruszy Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.  

Uroczysta sesja otwierająca 

Sesja otwierająca tej jadźni, która odbyła się 1 marca br., rozpoczęła się o godz. 

15.30, kiedy to z mandiru Traji przeszła do hali Sai Ramesh uroczysta procesja z 

palankinem, na którym było piękne zdjęcie Bhagawana oraz innym palankinem z 

piękną białą Lingą. Procesję tę prowadzili muzycy, studenci śpiewający Wedy i 

bhadźany; za nimi postępowali kapłani (ritwicy) niosący purnakumbham. Po 

przybyciu do Sai Ramesh, rozpoczęły się tam wszystkie uroczyste wydarzenia.  

Program w Sai Ramesh rozpoczął się od zapalenia świętych lamp, czego dokonał 

główny kapłan oraz kilka znanych osób. Do zgromadzenia przemówiło trzech 

mówców. Pierwszym był Śri Lakszmi Narajana, członek zarządu Śri Sathya Sai 

Sadhana Trust. Serdecznie witając wszystkich, wybitny mówca nawiązał do Ati Rudra 

Maha Jadźni przeprowadzonej w Prasanthi Nilayam w 2006 roku i oświadczył, że 

Bhagawan chce, aby wielbiciele, zwłaszcza młodzi, zajmowali się takimi świętymi 

działaniami, które mogą wprowadzić ich na drogę duchową.  

Drugim mówcą był Śri K. Ćakrawarthi, członek zarządu Śri Sathya Sai Central Trust. 

Wyjaśniając głębsze znaczenie obrzędów wykonywanych podczas Ati Rudra Maha 

Jadźni, ów doskonały mówca podkreślił duchowe znaczenie tych obrzędów, które 
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mogą doprowadzić do jedności duchowej świata. To, jak powiedział, jest prawdziwym 

celem wykonywania świętych obrzędów wedyjskich. Ostatnim mówcą był Śri W. 

Sriniwasan, członek zarządu Śri Sathya Sai Central Trust, który przywołał 

wspomnienia z niezliczonych odwiedzin Bhagawana w Brindawanie i zauważył, iż 

wykonywanie tej jadźni w tym świętym miejscu ma wielkie znaczenie duchowe. 

Kapłan główny, Śri Nandźunda Dixit powiedział, że obrzędy wykonane tego dnia, 

mają oczyścić Lingę, a właściwa jadźnia rozpocznie się 2 marca br.  

Następnie przy wtórze mantr wedyjskich w wykonaniu ritwików przeprowadzone 

zostały różne obrzędy oczyszczające. Potem na dwóch olbrzymich ekranach 

wyświetlono boskie orędzie Bhagawana. Bhagawan naświetlił wielkość kultury 

indyjskiej i powiedział, że Ati Rudra Maha Jadźnia przedstawia istotę Kriszna Jadźur 

Wedy. Śpiewanie Wed - dodał Bhagawan - nie jest zarezerwowane dla jakiejś 

określonej społeczności ani kraju, ale należy do wszystkich ludzi, do wszystkich ras i 

narodów. Po orędziu Bhagawana nastąpiły bhadźany i rozdano prasadam.  

Uroczystości dobiegły końca wraz z Arati o godz. 19.30.  

Po uroczystej sesji otwarcia Jadźnia była prowadzona na dwóch sesjach: porannej i 

popołudniowej. Sesje poranne, które rozpoczynały się o godz. 5.30 od 

mangalawadjam (pomyślnych tonów muzycznych) w mandirze Traji i w jadźniasali, 

były poświęcone wedyjskim praktykom; Linga Abhiszekam, Rudra Parajanam, Rudra 

Abhiszekam, Rudra Homam, Sai Gajatri Homam oraz śpiewano bhadźany.  

 Sesje poranne  

Sesję poranną 2 marca 2015 r. rozpoczęły trzy ważne obrzędy. Pierwszym obrzędem 

było Nethronamilana (otwieranie oczu Lingi), w którym pośród śpiewu mantr 

wedyjskich otwarto troje oczu Lingi, oznaczające troje oczu Śiwy. Potem nastąpiła 

Prana Pratisztha (obdarzenie Lingi siłą życiową), aby przywołać kosmiczną energię 

Pana Śiwy. Później kapłan główny zwrócił się do Bhagawana o błogosławieństwa dla 

nazwania Lingi imieniem Trajiśwara Linga, oznaczającym Brahmę, Wisznu i 

Maheśwarę. Podczas wszystkich tych obrzędów hala Sai Ramesh rozbrzmiewała 

świętymi śpiewami wedyjskimi i radosnymi dźwiękami muzyki. Potem nastąpiło 

abhiszekam Lingi, dokonane mlekiem, twarogiem, miodem, cukrem, owocami, 

kwiatami itd. Towarzyszyło mu donośne śpiewanie Rudram, które objęło zarówno 

Namakam, jak i Ćamakam. Potem we wszystkich 11 jadźnia kundach rozpalono ogień 

i kapłani wykonali Rudra Homam i Sai Gajatri Homam składając ofiary w owym 

świętym ogniu.  

3 marca o godz. 5.30 rano w mandirze Traji uroczystości rozpoczęli muzycy, po czym 

kapłani w Sai Ramesh zaśpiewali mantry wedyjskie. Potem odbyły się półgodzinne 

bhadźany, a następnie abhiszekam Lingi, podczas którego 121 kapłanów śpiewało 

zbiorowo Rudram. Po abhiszekam Lingę ozdobiono wieńcami kwiatów i ofiarowano 

jej Arati.  

Później rozpalono ogień we wszystkich 11 jadźnia kundach i kapłani śpiewając 
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Rudram i Sai Gajatri, złożyli ofiary w świętym ogniu wykonując Rudra Homam i Sai 

Gajatri Homam.  

Podobnie jak 3 marca, poranne sesje w dniach 4-11 marca br. rozpoczynały się 

również o godz. 5.30 od mangalawadjam, po którym śpiewano hymny wedyjskie, 

bhadźany i wykonywano obmywanie Lingi i zbiorowe Rudram Parajanam - 11 razy 

przez 121 kapłanów. Rudra Homam i Sai Gajatri Homam w 11 jadźnia kundach, 

wykonywało` 11 grup kapłanów, liczących po 11 osób.  

 Purnahuti oraz Siwa Parwati Kaljanam 

Końcową uroczystością Ati Rudra Maha Jadźni 12 marca 2015 r. było purnahuti, po 

porannych obrzędach Rudra Parajanam, Rudra Abhiśekam, Rudra Homam i Sai 

Gajatri Homam. Poprosiwszy Bhagawana o błogosławieństwa, kapłan główny i inni 

kapłani złożyli w jadźnia kundach cenne przedmioty oraz ofiary z masła, wśród 

głośnych śpiewów mantr wedyjskich oraz radosnej muzyce, aby uczcić zakończenie 

jadźni o godz. 12.30. Później świętą wodą ze świętych naczyń dokonano obmycia Lingi 

Trajiśwara. Poranne wydarzenia zakończyło Arati do Bhagawana i skropienie 

wszystkich zebranych świętą wodą przez kapłanów. Po zakończeniu uroczystości 

rozdano prasadam.  

Po południu 12 marca 2015 r. bhaktowie mieli szczęście oglądać niebiańskie 

zaślubiny Śiwy z jego małżonką Parwati. Ślub ten uroczyście poprowadził główny 

kapłan, Śri Nandźunda Dixit. Towarzyszyły temu odpowiednie mantry wedyjskie, 

wypowiadane przez ritwików.  

 Sesje popołudniowe 

Na sesjach popołudniowych, które rozpoczynały się codziennie o godz. 16.00 od 

mangalawadjam, przed zgromadzeniem występowali znakomici mówcy, słynni 

muzycy dawali koncerty i wyświetlano filmowe fragmenty orędzi Bhagawana.  

Przemówienia wybitnych mówców 

2 marca 2015 r. na sesji popołudniowej do zgromadzenia przemówił słynny znawca 

Wed, Swami Anubhawananda. Wyjaśniając nauki pism świętych dzisiejszym 

językiem, uczony mówca zauważył, że takie przedsięwzięcia duchowe, jak Ati Rudra 

Maha Jadźnia są przeznaczone dla duchowego budzenia ludzi.  

3 marca 2015 r. z przemówieniem wystąpił Śri Sai Giridhar, uczony z Instytutu 

Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. Odnosząc się do swoich rozmów z Bhagawanem, Śri 

Giridhar stwierdził, że dla zdobycia łaski Boga powinno się być Jego "pełnoetatowym" 

bhaktą, a nie zaledwie wielbicielem na część etatu.  

Mówcą, który wystąpił przed zgromadzeniem 4 marca 2015 r. był Śri K.L. 

Sriniwasan, znakomity znawca  sanskrytu i Wed. Wyjaśniając znaczenie mantr 

Rudram, uczony mówca zauważył, że ich śpiewanie i wykonywanie Ati Rudra Maha 

Jadźni w Brindawanie, miejscu uświęconym długimi pobytami Bhagawana, nie tylko 
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rozproszy smutki poszczególnych uczestników, ale przyniesie korzyść całemu światu.  

5 marca 2015 r. do zgromadzenia przemówił Śri Anil Kumar Kamaradżu. 

Opowiadając o swoich przeżyciach w Brindawanie, wybitny mówca zauważył, że 

jedynie Bhagawan popularyzował Wedy na całym świecie, włącznie z Chinami, 

Japonią, Bliskim Wschodem, Rosją, Ukrainą, Tajlandią, Indonezją itd.  

Przemawiając 6 marca 2015 r. Śri Sandźaj Sahni, dyrektor kampusu SSSIHL 

Brindawan (Instytutu Wyższej Nauki Śri Sathya Sai), przytoczył wiele przykładów, jak 

Bhagawan okazywał swą wszechwiedzę, wszechobecność i wszechmoc.  

Wieczorem 7 marca ucztą duchową podjął bhaktów jeden z ritwików, 

uczestniczących w Ati Rudra Maha Jadźnie, dr Sekhar Boddupalli, który jest słynnym 

naukowcem, pracującym od 27 lat w Kalifornii, w USA. Zajął się on dziełem 

krzewienia Wed na całym świecie. Podzielił się swym wglądem w znaczenie wielu 

mantr ze Śri Rudram i powiedział, że mantry z Rudram należy rozumieć duchowo, a 

nie podług ich dosłownego znaczenia. Przemówienie 8 marca należało do Śri 

Ćakrawarthiego Sulibele, działacza społecznego, który wezwał wszystkich wielbicieli, 

aby rozwijali swoją miłość do ojczyzny i krzewili ideały samopoświęcenia oraz 

powszechnej miłości, bo tylko one mogą zapewnić pokój i porządek na świecie.  

 Znawca sanskrytu i autor wielu książek o kulturze i duchowości indyjskiej, dr 

Subbaraja Śarma, wygłosił 9 marca mowę budzącą natchnienie. W przemówieniu 

swoim dr Śarma powiedział, że święty ogień czyli Agni to Jadźnieśwara, który 

dostarcza niczym listonosz ofiary składane poszczególnym bogom.  

Przemówienie 10 marca wygłosił dr Gururadź Kardźagi, znany pedagog. Powiedział, 

że potomność będzie pamiętać tylko o tych, co poświęcają swoje życie, pracując dla 

innych; inni zostaną po prostu zapomniani. 11 marca, w przedostatni dzień Ati Rudra 

Maha Jadźni, do zgromadzenia przemówił wybitny uczony wedyjski Śri W.S.R. 

Murthy. Brindawan - powiedział Śri Murthy - jest uświęcony długimi okresami 

pobytu Swamiego i na pewno przejawi się On, kiedy prowadzona będzie tu Ati Rudra 

Maha Jadźnia.  

Pierwszym mówcą, który wystąpił przed bhaktami 12 marca, w końcowy dzień 

jadźni, był Śri S.S. Naganand, członek zarządu Śri Sathya Sai Central Trust. 

Wygłaszając przemówienie, częściowo w języku kannada, a częściowo po angielsku, 

znakomity mówca zauważył, że śpiewanie - z oddaniem i poświęceniem - mantr 

wedyjskich w świętym obrębie Brindawanu ma budujący duchowo wpływ na 

uczestników. Jest to, jak powiedział, cudownym przeżyciem, nadającym naszemu życiu 

właściwy kierunek.  

Odnosząc się do Bhagawana jako wyjątkowego awatara w dziejach ludzkości, drugi 

z mówców, Śri R. Dź. Rathnakar, członek zarządu głównego Śri Sathya Sai Central 

Trust, zauważył, że Bhagawan sam przychodzi do wielbicieli - zamiast odwrotnie - 

żeby obsypywać ich miłością. Opowiadając o tym, co przeżył we śnie i recytując 

wiersz w języku kannada, którego w tym śnie nauczył go Bhagawan, Śri Ratnakar 
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oświadczył, że Bhagawan jest tu jak najbardziej obecny i nadal obsypuje miłością 

wszystkich wielbicieli.  

 Występy muzyczne 

2 marca 2015 r. słynny saksofonista Śri Kadri Gopalnath zagrał koncert muzyki 

religijnej, obejmujący utwory klasyczne oraz bhadźany i oczarował zgromadzonych 

przez ponad godzinę. 3 marca znakomity występ z muzyką nabożną dał sławny 

śpiewak, Ustad Faijaz Khan. Rozpocząwszy koncert sanskrycką modlitwą do Guru: 

„Gurur Brahma Gurur Wisznu”, po której nastąpiła modlitwa do Pana Ganeszy, muzyk 

napełnił głębokim żarem nabożnym całe otoczenie, wykonując z uczuciem pieśni 

nabożne, wśród których znalazły się: „Kali juga mein Hari nam bhadźore” (W kali 

judze śpiewaj imię Hari), „Narajana karuna kara” (O, współczujący Panie Narajano) i 

„Rama Śri Rama”. Kiedy zakończył swój podnoszący na duchu występ, bhaktowie 

głośnymi oklaskami wyrazili swoje uznanie i zachwyt.  

Muzykiem, który wystąpił 4 marca, był Mandolin U. Radźesh. Zacząwszy występ o 

17.00 trzymał w urzeczeniu słuchaczy przez blisko półtorej godziny, znakomicie 

wykonując karnatyjskie utwory muzyczne i bhadźany, m.in: „Śankara Siwa Śankara”, 

„Parthiwasa Sai Dewa” oraz „Bhola bhandari Baba”.  

5 marca młody śpiewak bhadźanów, dr Ganesh, wykonał wiele bhadźanów do Sai i 

kilka bardzo szybkich bhadźanów oraz jeden bhadźan Kabira. Artysta ów posiada 

melodyjny głos, który trzymał słuchaczy w oczarowaniu przez godzinę. Podczas 

występu muzycznego 6 marca Malladi Brothers - Śri Sriram Prasad i Śri Rawi Kumar - 

dali błyskotliwy recital muzyki karnatyjskiej, przedstawili też kilka utworów o 

Bhagawanie. Śri Tippu i jego żona Harini, popularni śpiewacy znani z tamilskich 

filmów, dali 7 marca lekki, godzinny koncert klasycznych  bhadźanów, śpiewając 

różnorodne pieśni w językach tamil, sanskryt i hindi. Błyskotliwy występ muzyczny 

dało cudowne dziecko, Śriram Parthasarathy, 8 marca br. Przy akompaniamencie 

swego ojca na winie - oraz innych muzyków - śpiewał klasyczne utwory w różnych 

językach, w tym kilka bhadźanów Sai. 

9 marca wystąpił Śri S.R. Maruti Prasad, który wspaniałą modulacją głosu wprawił 

słuchaczy w zachwyt. Oprócz bhadźanów klasycznych zaśpiewał parę bhadźanów Sai, 

grając przy tym na keyboardzie. 10 marca absolwentki Instytutu Wyższej Wiedzy Śri 

Sathya Sai w Anantapur zaśpiewały około 10 bhadźanów w różnych językach. 

11 marca słuchacze zatopili się w oceanie błogości, kiedy studenci Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai w Prasanthi Nilayamdali poruszający duszę występ, obejmujący 

„Sai Premaje Weda Saramu” (miłość Sai jest sednem Wed), „Siwa Sankari Siwananda 

Lahiri” (strumień błogości Śiwy).  

 Boskie orędzia Bhagawana 

W czasie tej jadźni, na dwóch olbrzymich ekranach wyświetlono, ku radości 

bhaktów, urywki filmowe z 11 orędzi Bhagawana. Nieodmiennie Bhagawan zakończył 
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swe orędzia bhadźanami, które powtarzano z wielkim oddaniem. Bhagawan wezwał 

w dyskursach bhaktów, aby mieli dobre towarzystwo po to, żeby rozwijać dobre myśli 

i wykonywać dobre czyny. Poprosił wszystkich, aby uwalniali się od zwierzęcych cech, 

takich jak nienawiść, zazdrość i gniew, napełniali serce dobrymi cechami i uświadomili 

sobie własną prawdziwą istotę. Studentom i uczniom poradził zdobywać wraz z 

wykształceniem świeckim również wiedzę duchową i zasłużyć sobie na łaskę Boga. 

Bhagawan powiedział, iż bhaktowie zawsze powinni pamiętać o jedności i nigdy nie 

wątpić, że obecna we wszystkich Atma jest jedna i ta sama. Nikogo nie powinni 

krytykować, gdyż we wszystkich mieszka Bóg - rzekł Bhagawan. 

 

 

Patrick Gallivan 

 

Na przestrzeni lat zgłębianie nauk Sathya Sai Baby dało mi odpowiedzi na wiele 

pytań natury religijnej, rojących mi się w głowie. Moje seminarium katolickie dało mi 

tradycyjne odpowiedzi na duchowe poszukiwania. Zadowoliły mnie na jakiś czas, ale 

jeśli chodzi o zagadnienie istnienia nieba i piekła, to nowe spojrzenie na nie dał 

dopiero Swami, gdy ktoś spytał o ich istnienie. Odparł On: „Niebo i piekło nie istnieją 

po drugiej stronie. Niebo i piekło istnieją tutaj na ziemi". Odpowiedź była nowa i 

otworzyła w moim myśleniu duchowym nowe perspektywy. Pomyślałem o wielu 

poważnie chorych pacjentach w szpitalach, którzy bali się umierania, nie wiedząc, co 

ich czeka. Zrobiło mi się ich żal i żałuję, że nie mogę powiedzieć im tego, co mówi Sai 

Baba, co przyniosłoby im spokojne przejście.  

Jak Swami łaskawie przejął moje życie  

Teraz czuję, że odbyłem długą drogę od owych wczesnych dni w połowie lat 

siedemdziesiątych, kiedy przyjaciel zapytał mnie czy słyszałem o Sai Babie. Imię to 

wywoływało obraz jakiegoś „guru”, popularnego w owym czasie na zachodnim 

wybrzeżu Ameryki, ale on szybko rozwiał ten obraz, a potem opowiedział o 

cudownych uzdrowieniach i wskrzeszeniach, będących dziełem Baby. Przyciągnęło to 

moją uwagę, gdyż w owym czasie zarówno moja żona Geraldine, jak i ja, 

interesowaliśmy się duchowym uzdrawianiem i praktykowaliśmy je, jak również 

byliśmy członkami Narodowego Związku Uzdrowicieli Duchowych w Wielkiej 

Brytanii.  
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Odpowiedź ta miała zwiastować moje wprowadzenie do największej Istoty, jaka 

kiedykolwiek chodziła po tej planecie i która miała od tamtej chwili przejąć moje 

życie. Byłem teraz prowadzony w obszary, których nigdy nie uważałem za możliwe, 

dając publiczne przemówienia, tak w Irlandii, jak i Wielkiej Brytanii i zakładając 

„Sathya Sai Newsletter”, który teraz jest lubianym miesięcznikiem, zarówno w kraju, 

jak i za granicą. Jednak dopiero w 1990 roku postanowiłem założyć w Irlandii 

Organizację Sai, z pomocą Lucasa Ralli'ego, naówczas przewodniczącego Organizacji 

Sai w Wielkiej Brytanii.  

To właśnie z tego małego żołędzia miał powstać dąb naszej Organizacji Sai w 

Irlandii. Doprawdy, jakże jesteśmy pobłogosławieni tym, iż jesteśmy skromną częścią 

tego ogólnoświatowej organizacji pokoju, miłości i prawdy! 

Nim w końcu udałem się w podróż do swego Pana Sai do Prasanthi Nilayam, 

minęło trochę czasu. Teraz napływają obficie wspomnienia owych dni, kiedy miałem 

zaszczyt siedzieć w pierwszym rzędzie w hali Purnaćandra i przyglądałem się odzianej 

w pomarańcz postaci Śri Sathya Sai Baby, zbierającego listy od pełnych zapału 

bhaktów, gdy skwapliwie wyciągali ręce, aby dotknąć Jego szaty i stóp. Pomyślałem 

sobie: jakże cudownym musi być dotknąć stóp naszego Pana - naszego Boga! 

Zapragnąłem również doznać błogości dotknięcia Jego stóp. Gdy tylko to pomyślałem, 

Swami obrócił się, spojrzał w moją stronę i zaczął wolno iść ku mnie. Było to tak, 

jakby usłyszał moje myśli. Stanął przede mną, zbierając listy od bhaktów, kiedy ci 

współzawodniczyli ze sobą, aby dotknąć Jego stóp. Ja niechętny byłem czynieniu tego, 

nie wiedząc, jak się w tym przypadku należy zachować. Uważałem, iż będzie to 

narzucaniem się, aż nagle On postawił lewą stopę bezpośrednio przede mną, jak 

gdyby mówiąc „Możesz dotknąć”! Poczułem, że się uszlachetniam. 

 Odpowiedzi na wszystkie moje pytania zadane w myślach 

Innym razem cierpiałem przez cały dzień na udar cieplny, kiedy moi przyjaciele,  

Dźal i Eruch B. Fanibunda, wstąpili do mnie z lekkim posiłkiem, złożonym z ryżu i 

lodów, który pomógł mi obniżyć temperaturę. W istocie, owego wieczora czułem się 

wystarczająco dobrze, aby wziąć udział w ostatnich godzinach święta Śiwaratri. 

U wejścia spotkałem jakiegoś wysokiego pana w kremowym garniturze jak na safari, 

który powiedział: „Jesteś bardzo spóźniony!”. Wyjaśniłem swoją chorobę, a on wziął 

mnie za rękę i zaprowadził na wielką salę, gdzie zostałem posadzony, sam w 

pierwszym rzędzie i przed orkiestrą. Potem, na koniec wieczoru, Swami doglądał 

rozdawania prasadam. Podarowano mi „talerz”, składający się z trzech liści, zszytych 

drobnymi gałązkami, na który warząchwią nałożono ryż i jakąś słodką potrawę. 

Zastanawiałem się wówczas, z czego się składa ta ostatnia, po czym Swami stanął na 

podwyższeniu, zszedł powoli schodami z boku i podszedł w moją stronę. Gdy 

przeszedł koło miejsca, gdzie siedziałem, oznajmił: „Słodko-kwaśna. Zjedz! Zjedz!”, raz 

jeszcze odpowiadając na moje postawione w myślach pytanie!  
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Swami często sugerował, że po darszanie powinno się siedzieć cicho i ja to 

uczyniłem, w małym ogrodzie, przy dźwięku płynącej wody. Można tam było pięknie 

medytować; to była przystań w niebie.  

Po trzech odwiedzinach w Prasanthi Nilayam, poczułem, że nie planuję przyszłych 

odwiedzin i ze smutkiem w sercu przygotowałem się do wyjazdu, po raz ostatni. Gdy 

siedziałem na ławce w ogrodzie w oczekiwaniu na taksówkę, spytałem jakiegoś pana, 

Hindusa, czy chciałby lody, a on na to, że tak. Powracając z tymi lodami, powoli 

szedłem pomiędzy blokami mieszkań - „okrągłymi wieżami", gdy ktoś krzyknął: 

„Swami!” Rozglądając się wokół zobaczyłem wóz policyjny, a za nim samochód, w 

którym obok kierowcy siedział Swami. Musiałem zatrzymać się, żeby zobaczyć Go 

należycie, patrzył bowiem prosto przed siebie. Pomyślałem, że udziela mi łaskawie 

mego ostatniego darszanu, wiedząc, iż postanowiłem więcej nie przyjeżdżać w 

przyszłości po Światowej Konferencji Edukacyjnej w 2008 roku. Swami nigdy nie 

przestaje hojnie obsypywać wielbicieli błogosławieństwami.  

– Autor jest założycielem i byłym przewodniczącym Organizacji Sathya Sai w Irlandii.  

 

 

S.S. Naganand 

 Prawdziwa miłość powinna być niewzruszona w obliczu zmiennych 

kolei losu, jakim człowiek stawia czoła, czy osobistych smutków i 

niedostatków. Dzisiaj, kiedy powstaje jakaś trudność, czy kiedy pojawia się 

jakiś kłopot, miłość zmienia się w nienawiść. Prawdziwa miłość jest 

słodkim owocem, wyrastającym z wonnego kwiatu dobrych czynów. 

Miłość rządzi bez uciekania się do miecza, łączy niezależnie od reguł. Tak 

jak lotos, rozkwitający, kiedy wstaje słońce, serce człowieka rozkwita, gdy 

wchodzi weń miłość.  

 

                                                      
1
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Wszystkie cywilizacje starożytne mają głębokie fundamenty filozoficzne. 

Cywilizacja indyjska, sięgająca ok. 5000 lat p.n.e., jest skarbnicą wartości. Wraz z 

postępem świata i gwałtownym wzrostem wiedzy, połączonym z nadzwyczajnym 

rozwojem komunikacji, współczesne pojęcia i myśl współczesna poczyniły znaczące 

postępy w wielu dziedzinach ludzkiej wiedzy. Dzisiejsi myśliciele często czynią uwagę, 

że we współczesnym świecie starożytne pojęcia i starożytne wartości nie są już istotne. 

Z drugiej strony, mędrcy i jasnowidzowie wysuwają starożytne wartości indyjskie jako 

panaceum dla współczesnego świata. Te dwa rozbieżne stanowiska trzeba ze sobą 

połączyć. Istnieją pewne wartości wieczne, znajdujące zastosowanie w odniesieniu do 

zmieniających się społeczeństw. Założyciele większości współczesnych religii opierają 

swoje nauki na wartościach starożytnych. Wartości te nadal są istotne, zarówno w 

odniesieniu do Indii, jak - i w rzeczy samej - światowej wioski, w jakiej dziś żyjemy. 

Poniżej omówione są niektóre z tych starożytnych wartości.  

Często przytaczanym pojęciem jest wasudajwa kutumbakam. Stosuje się to do 

ludzkości jako światowej wioski i wszystkich ludzi jako części jednej rodziny - rodziny 

Boga. Pojęcie to mieści w sobie wiele cech dla pokojowego współistnienia, 

mianowicie tolerancję, cierpliwość, akceptację, przebaczanie, miłość, szacunek, dobre 

prowadzenie się, umiarkowaną mowę itd. Zastosowana w stosunkach pomiędzy 

krajami, idea ta wykiełkuje do postaci światowego pokoju. Zastosowana w 

odniesieniu do stosunków sąsiedzkich, rodzinnych i korporacyjnych, kładzie nacisk na 

pierwiastek dawania i brania. Opierając się na tym, spójrzmy uważnie na pięć 

głównych zasad każdej religii. Są to wartości indyjskie, ponieważ narodziły się w 

starożytnych pismach świętych i opowieściach o bohaterach, które powstały w 

Indiach, mianowicie w Wedach, upaniszadach, puranach, mahakawjach 

[Mahabharacie i Ramajanie] oraz Bhagawadgicie.  

Satja 

Pierwszą z tych wartości jest satja, oznaczająca prawdę. Powiedziane jest, że Bóg 

jest prawdą, a prawda jest Bogiem. Oznacza to, że Bóg jest wieczny, a wieczność to 

Bóg. Prawda jest tym, co się nie zmienia. Jest to ta jakość, która zapewnia, że 

zjednoczone są myśli, słowa i czyny. Kiedy myśli, słowa i czyny są jednością, prowadzi 

to do wielkości, a kiedy są rozbieżne, prowadzi to do zła. Prawdy nie da się zmienić. 

`W tym znaczeniu Najwyższa Istota, Bóg, jest także opisywany jako prawda. Jeśli w 

naszym codziennym życiu i zachowaniu idziemy ścieżką prawdy, doprowadzi ona nas 

do powodzenia. Upaniszada Tajtirija wzywa satjam wada, co znaczy mów prawdę. 

Narodowym motto tego kraju jest Satjamewa dźajate, co znaczy, że jedynie prawda 

zwycięży, czyli weźmie górę. Wyobraźcie sobie świat, gdzie każdy mówi prawdę. Nie 

potrzebowalibyśmy policji, rządów, sądów i władz wprowadzających w życie prawo. 

Wszystkie one są potrzebne w nowoczesnym społeczeństwie, ponieważ odwieczne 

pojęcie prawdy straciło znaczenie. Ta wieczna wartość jest istotna dla całego świata.   

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba mówi: 
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„Jedynie doświadczanie prawdy może podsycać miłość, gdyż prawda jest 

wszechobejmująca i łączy wszystkich nie patrząc na różnice. Prawda jest prądem, a 

miłość - żarówką rzucająca światło. Przez prawdę możecie doświadczać miłości; przez 

miłość możecie uzmysłowić sobie prawdę”. 

 Dharma 

Pojęcie dharmy stopniowo rozwinęło się w indyjsksiej myśli filozoficznej. Sens 

wyrażenia dharma trudno przekazać jakimkolwiek słowem, lecz najczęściej tłumaczy 

się je jako prawość. Dharma ma wiele twarzy. Często dharmę opisuje się jako 

właściwe zachowanie. Jest ona sposobem życia. Jest stanem umysłu, w którym 

człowiek stara się iść dobrą ścieżką. Powiedzenie dharmo rakszati rakszitaha 

jednoznacznie wyjaśnia, że ten, kto ochrania i podtrzymuje dharmę, jest zawsze 

ochraniany przez dharmę. Dharma podkreśla istotne praktyki, jakie człowiek powinien 

wykonywać w swoim zawodzie i na swoim odcinku życia. Wymaga, żeby uczeń był 

brahmaczarinem (żył w celibacie). Wymaga, aby człowiek troszczył się o rodzinę; 

wymaga, aby sannjasin (wyrzeczony) oddawał się pokucie - dla podniesienia swej 

duszy oraz dla społeczeństwa.  

Stąd też dharma jest sposobem życia. Mówiąc najprościej jest ona stosowaniem się 

do nakazów własnego sumienia i wymogów społecznego statusu.  

Zwięzła wypowiedź Baby dobrze naświetla to pojęcie: 

Nie dostrzegaj żadnego zła, patrz na to, co dobre. 

Nie słuchaj niczego, co złe, słuchaj tego, co dobre. 

Nie mów niczego, co złe, mów to, co dobre. 

Nie myśl niczego, co złe, myśl to, co dobre. 

Nie czyń żadnego zła, rób to, co dobre. 

Oto droga do Boga. 

 Śanti 

Pojęcie śanti podkreśla potrzebę tego, aby wszystkie istoty pozostawały w 

spokojnej, statecznej atmosferze. Nie jest jakaś po prostu bierna cecha. Jest zasadniczą 

jakością dla tego, aby utrzymywać równowagę w rodzinie, społeczeństwie i kraju. 

Wymaga różnych cech umysłowych, takich jak zadowolenie, szczęście, akceptacja, 

tolerancja i przebaczanie. Jedynie wtedy, gdy te jakości są zestrojone w umyśle i 

przekładane są na czyn, możliwe jest pokojowe postępowanie. Śanti to stan umysłu, 

który pomaga uwznioślić duszę.  

 Prema  

Pierwotną zasadą, z której wyłaniania się życie, jest miłość. Pojęcie miłości jest 

powszechne. Na tym świecie nie ma istoty, która nie chce miłości albo unika miłości. 

Kochanie i bycie kochanym jest dla wszystkich naturalnym stanem. Różnica pomiędzy 

zwykłym, codziennym wyrażaniem miłości, a filozoficznym znaczeniem miłości polega 
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na tym, że to ostatnie jest powszechne i bezwarunkowe. Miłość nie czyni różnic 

pomiędzy osobami. Kiedy miłość przekłada się na działanie, staje się sewą tj. służbą. 

Kiedy jest wykonywana bezinteresownie, uwypukla to miłość. W Upaniszadach 

pojęcie miłości opisywane jest na wiele sposobów. Nie może być miłości bez thjagi tj. 

poświęcenia. Sraddhaja dejam znaczy dawaj z szacunkiem. Może to mieć miejsce 

jedynie wtedy, jeśli kochasz ludzi, którym coś dajesz. Jeśli dajesz z poczuciem winy, nie 

jest to prawdziwa miłość. Ostatecznym celem dla istot ludzkich jest uświadomienie 

sobie, że boska iskra we wszystkich żywych istotach jest jedna i taka sama jak w 

Boskiej Istocie, czyli w Bogu nazywanym różnymi imionami.  

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba tak określa prawdziwą miłość:  

„Jedynie czysta i niesamolubna miłość do wszystkich żywych istot, uważanych za 

ucieleśnienia Boskości, bez oczekiwania nagrody, jest prawdziwą miłością. Miłość 

musi być wolna od niechęci, przyjazna i współczująca wobec wszystkich istot. 

(Adweszta sarwa bhutanam, Maitra karuna ewa ća)! Jakimkolwiek zmiennym 

kolejom losu człowiek nie stawiałby czoła, jakichkolwiek osobistych smutków i 

niedostatków by nie przechodził, prawdziwa miłość powinna pozostawać 

niewzruszona. Dzisiaj, kiedy powstaje jakaś trudność, czy kiedy pojawia się jakiś 

kłopot, miłość zmienia się w nienawiść. Prawdziwa miłość jest słodkim owocem 

wyrastającym z wonnego kwiatu dobrych czynów. Miłość rządzi bez uciekania się do 

miecza. Miłość wiąże bez odwoływania się do praw. Tak jak lotos, rozkwitający, kiedy 

wstaje słońce, serce człowieka rozkwita, gdy wchodzi weń miłość. Tak jak jasność 

płomienia w ogniu, tak jak promienie słońca, Boska miłość jest przyrodzoną cechą, 

obecną w każdym człowieku".  

 Ahimsa 

Ahimsa nie oznacza nieobecności przemocy. Jest ona tym samym co pokój. Ahimsa 

jest stanem umysłu, obrazującym, iż praktykujący będąc w tym stanie nie może nawet 

myśleć o zranieniu kogoś gwałtownym czynem. Doskonała postać ahimsy została 

ukazana przez Gandhiego, który często mówił o tym - i głosił - że jeśli zostanie się 

uderzonym w jeden policzek, należy nadstawić drugi. To oznacza, że nawet jeśli jakiś 

człowiek cię krzywdzi, nigdy nie powinieneś się mścić, a zamiast tego nadal 

utrzymywać pokojową postawę. Trzymając się tej filozofii, Gandhi rozwinął pojęcie 

„satjagrahy”, będącej pewną formą pokojowego sprzeciwu jako alternatywę dla 

gniewu. Jest to środek wyrażania zdecydowanych poglądów w niesłychanie 

pokojowy sposób. Ahimsa, stosowana we współczesnym świecie, zmniejszyłaby 

przemoc nie tylko wobec ludzi, ale i innych istot żywych, które mają prawo do 

współistnienia. Ahimsa niekoniecznie musi być jakimś biernym czynem; ma wiele 

twarzy. Baba tak o niej mówi: 

„Zazwyczaj myślimy, że ahimsa oznacza niepowodowanie krzywdy żadnej istocie 

żywej. Himsa (przemoc) to nie tylko powodowanie krzywdy fizycznej. Nawet 

patrzenie na niskie rzeczy, słuchanie złych czy krzywdzących słów oraz szorstkie 
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mówienie jest równoznaczne z himsą”. 

Hartujcie oświatę wartościami  

Kiedy patrzymy na te kluczowe indyjskie wartości, staje się oczywiste, iż dają się 

one zastosować powszechnie na całym świecie. Wartości te, kiedy zostają połączone i 

docenione przez uczniów i studentów, zwłaszcza w instytucjach wyższej wiedzy, 

skutkują pokojem w społeczeństwie. Bhagawan Baba tak mówi o efektach trzymania 

się pięciu wiecznych, indyjskich wartości ludzkich:  

Kiedy w sercu jest prawość 

jest też piękno charakteru. 

Kiedy jest piękno charakteru, 

W domu panuje harmonia. 

Kiedy w domu panuje harmonia, 

W państwie jest porządek. 

Kiedy w państwie jest porządek, 

Na świecie panuje pokój. 

 

W świecie wielkiego współzawodnictwa, gdzie pościg za wiedzą jest napędzany 

instynktem przetrwania, starożytny indyjski zwyczaj zdobywania wiedzy dla niej 

samej i dla duchowego wzrostu zszedł na drugi plan. Wraz z eksplozją informacji 

łatwiej jest znaleźć wiedzę kliknięciem myszki komputerowej. Uczniowie dziś mocno 

starają się zdobyć wiedzę poprzez ubieganie się o przyjęcie do instytucji wyższej 

wiedzy  w każdej dziedzinie - medycyny, inżynierii, prawa, humanistyki itd. Wpajanie 

wartości jako część programu nauki w tych instytucjach jest wielką rzadkością. Dzieje 

się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, kładzie się nacisk na wiedzę świecką, a nie 

poświęca się uwagi na rozwój duchowy. Cel ludzkiego życia jest ograniczany do 

materialnego powodzenia.  

Dobroczynnym celem starożytnych Hindusów było wznoszenie duszy ku wyższej 

istocie zwanej Bogiem. W procesie tym, wiedza świecka, jaką rozwinęli, a z której 

większość nie jest znana dziś współczesnym uczniom, a nawet nauczycielom, albo 

spoczywa ukryta w naszych starożytnych tekstach, została utracona dla naszej obecnej 

cywilizacji. Baba rzekł, że wiedza bez mądrości jest przepisem na nieszczęście. Nie 

zwraca się uwagi na świadomość społeczną, świadomość skutków różnych czynów dla 

różnych grup społecznych. Klasycznym przykładem jest degradacja środowiska 

przyrodniczego powodowana przez świat zachodni, który jest odpowiedzialny za sporą 

część gazów cieplarnianych. Sprawdzona przez kryterium dharmy jawi się odpowiedź, 

że nie mamy prawa wykorzystywać zasobów przyrodniczych w taki sposób, żeby 

powodowało to krzywdę współobywateli tego świata.  

Dla pomyślności świata niezbędne jest wyczulenie na te wartości w instytucjach 

wyższej wiedzy. Studenci, którzy przeszli przez bramy tych instytucji, wkraczają w 
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społeczeństwo i w odpowiednim czasie odgrywają kluczową rolę w korporacjach, 

rządach i organizacjach zawodowych. Studenci, którzy przeszli kształcenie w dziedzinie 

wartości, są w lepszym położeniu do odgrywania skutecznej roli. Mogą pomóc we 

wpajaniu najlepszych zwyczajów, które powinny być stosowane na całym świecie. Te 

wartości ludzkie są powszechne i nie mają nic wspólnego z religią. Wszystkie religie 

wyznają te same wartości. Podczas kształcenia - technicznego i innego - w instytucjach 

wyższej wiedzy, hartowanie studentów edukacją w wartościach, drogą badania 

różnych pouczających przypadków, rozmów grupowych i wykładów na temat 

wartości indyjskich, da studentom większe możliwości zastosowania tych pojęć w 

życiu, niezależnie od tego gdzie będą mieszkać i pracować.  

Podsumowując, wyższe uczelnie, bez względu na to, pod jakim kątem się patrzy na 

nie, przyczynią się w większej mierze do działań rozwijających naród, jeśli na 

wszystkich oferowanych kierunkach studiów połączą kształcenie techniczne z 

kształceniem w wartościach. Ów wyjątkowy sposób kształcenia w wartościach w 

wyższych instytucjach oświatowych jest znakiem obmyślonej przez Bhagawana Śri 

Sathya Sai Babę metody oświatowej, widocznym we wszystkich instytucjach 

edukacyjnych, jakie założył - od szkoły podstawowej po studia doktoranckie. Instytut 

Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, uważany za uniwersytet, idzie za systemem gurukul, 

gdzie nauczyciel i uczeń mieszkają razem, zaś nauczyciele zapewniają wszechstronny 

rozwój ciała, umysłu i ducha.. Dla indyjskiego systemu oświatowego byłaby to 

najlepsza droga, jeśli mamy prowadzić młodsze pokolenie do lepszego świata.  

 

– Śri S.S. Naganand jest zastępcą przewodniczącego Maharani Lakszmi Ammani  

College Trust z Bengaluru oraz członkiem rady zarządzającej Śri Sathya Sai Central 

Trust.  

 

 

 Z naszych archiwów 

ŻYJ ZGODNIE Z IDEAŁAMI RAMY 

MIEJCIE SILNE POSTANOWIENIE CZYNIENIA DOBRA 
 

Nie ma takiego Bharatiji (Hindusa), który nie słyszałby opowieści o Ramie, ani też 

nie ma w Bharacie wioski bez świątyni Ramy. Od niepamiętnych czasów, każdy 

człowiek w Bharacie uważa życie Śri Ramy za wzorzec i dąży do uświęcenia każdej 

chwili życia poprzez postępowanie zgodne z tym ideałem. Życie tego, kto pozbawiony 
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jest duchowości, Bharat zawsze uważał za zupełnie bezwartościowe.  

Podstawą prawości jest prawda 

Najważniejszymi pojęciami w Ramajanie są satja (prawda) i dharma (prawość). 

Wedy, uważane przez Bharathijów za sam odech życia, głosiły: Satjam wada, 

dharmam ćara (mów prawdę, postępuj praworządnie). Rama, dla uszanowania słowa 

danego przez ojca, postanowił odejść do lasu, opuszczając Ajodhję. Prawda to 

podstawa wszelkiej prawości. Nie ma większej religii niż prawda. Rama odznaczył się 

jako podpora prawdy, aby wypełnić słowo swego ojca, utrzymać tradycje 

królewskiego rodu Ikszwaku, ochronić kraj i przez wzgląd na dobro świata. 

Każdy kto nazywa siebie istotą ludzką, powinien być zwolennikiem prawdy. 

O mahatmach (szlachetnych duszach) powiedziane jest, iż to, co mówią, to, co myślą i 

to, co robią jest w doskonałej zgodzie. W przypadku nikczemników, ich myśli, słowa i 

czyny kłócą się ze sobą. W świetle tych określeń, Rama był mahatmą (wielką duszą), a 

Rawana był duratmą (nikczemnikiem).  

Śpiewanie imienia Rama niszczy wszystkie grzechy  

Kiedy wypowiadacie słowo „Ram”, najpierw otwieracie usta z dźwiękiem Ra. 

Kiedy wasze usta są otwarte, wychodzą na zewnątrz wszystkie grzechy. Kiedy poprzez 

zamknięcie ust wypowiadacie „M”, wejście zostaje zagrodzone dla grzechów, które 

wyszły na zewnątrz. Każdy powinien rozpoznać słodycz, świętość i boskość, mieszczące 

się w imieniu Rama. Z tego właśnie powodu Thjagaradźa śpiewał: „O umyśle! 

Rozmyślaj o imieniu Rama z pełną świadomością jego mocy”. Dobrze jest 

wypowiadać imię Rama z pełnym rozumieniem wszystkiego, co ono oznacza. Ale 

nawet bez tego rozumienia, śpiewanie tego imienia ma moc niszczenia wszystkich 

grzechów.  

Szczerze śpiewajcie imię Rama  

Każdy dziś wypowiada Ram, Ram. Ale bardzo niewielu idzie za danym przez Ramę 

przykładem. To nie są ludzie prawdziwie oddani Ramie. Co najwyżej można ich 

nazwać "ludźmi oddanymi na część etatu”. Prawdziwe oddanie oznacza nieustanne 

pamiętanie o imieniu Pana i ciągłą medytację o tym imieniu, miłowanie postaci 

Ramy w sercu.  

Ten, kto ma szlachetne cechy czystości, cierpliwości i wytrwałości, jest zaprawdę 

Bogiem. Powinniście mieć silne postanowienie podtrzymywania dobra i 

zachowywania spokoju w obliczu przeciwności losu. Nie dążcie do sławy. Utrzymujcie 

w świętości swe serce. Bądźcie stanowczo nastawieni na czynienie dobra. Oto sadhana 

(ćwiczenie duchowe), jaką macie prowadzić.  

Studenci! Jesteście młodzi i długa droga przed Wami. Społeczeństwo jest jak pociąg, 

a starsi wkrótce z niego wysiądą. Wy jednak macie przed sobą jeszcze długą podróż. 

Utrzymujcie więc swój "przedział" w spokoju i niech wasza podróż będzie wygodna. 

Pamiętajcie o swoim celu i bądźcie odbiorcami łaski boskiej. Szczerze śpiewajcie imię 
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Rama. Umieśćcie go w swoich sercach i uświęćcie swe życie. Rama jest obecny w 

każdym sercu w postaci Atmy. Stąd jest On znany jako Atma Rama. Atma jest 

niezmienna i jest to wasza prawdziwa postać. Rozwińcie wiarę w to, że jesteście 

Brahmanem (obejmująca wszystko Boskością).  

 

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas świąt Śri Rama Nawami.  

 

 

 

 

 

G.S.R.C.W. Prasad Rao 

 

„Starość jest czwartym etapem życia. Zanim ktoś dotrze do tego etapu swej podróży, 

musi odkryć, że dostępne na świecie radości są błahe i krótkotrwałe. Musi odkryć 

duchową radość, dostępną, gdy sięgnie się do wewnętrznego źródła błogości. Serce 

musi mieć zmiękczone swoimi przeżyciami i napełnione współczuciem. Musi być 

pochłonięty działaniem dla rozwoju wszystkich istot, bez różnicy. I musi być chętny do 

dzielenia się z innymi zgromadzoną przez siebie wiedzą i pożytkiem ze swoich 

doświadczeń.” 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 

W świętym obrębie aszramu Prasanthi Nilayammieszka około 200 obywateli w 

bardzo podeszłym wieku, prowadzących podniosłe życie, rozmyślając o Bhagawanie 

Śri Sathya Sai Babie, któremu z miłością służyli przez dziesiątki lat w okresie swej 

młodości. Bhagawan wziął na siebie odpowiedzialność opiekowania się nimi na 

starość. Gdzie indziej ludzie mówią, „starość to przekleństwo”. Ale w Prasanthi 

Nilayam uważa się, że starość jest doskonałym okresem dla uświadomienia sobie 

boskości, w atmosferze boskiej łaski Bhagawana. Odbywa się to w ramach Projektu 

opieki nad starymi ludźmi, prowadzonego przez Śri Sathya Sai Central Trust.  
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Ogólnie starość przynosi ciału i umysłowi trudności w postaci obniżających się 

poziomów energii, chorób i poczucia opuszczenia. Są starcy, którzy mają pieniądze, 

jakich potrzebują do życia, w tym na swoje potrzeby medyczne, ale nie ma nikogo, kto 

pomógłby im odpowiednio wykorzystać te pieniądze. Są inni, co nie mają 

wystarczająco dużo pieniędzy na swe codzienne potrzeby. Ogólnie, jest dużo większa 

liczba samotnych staruszek niż samotnych starców. Ci, których na to stać, mają pomoc 

domową, ale nie troszczą się oni o tych starców należycie lub mogą wyciągać od nich 

pieniądze i inne rzeczy, nawet przy użyciu siły lub przymusu, nie świadcząc 

najważniejszych usług. Dwa szpitale w Puttaparthi - Szpital Ogólny Śri Sathya Sai i 

Szpital Superspecjalistyczny Śri Sathya Sai - zapewniają im leczenie zarówno jako 

pacjentom dochodzącym, jak i w szpitalu, gdy jest taka potrzeba. Ale ponieważ szpitale 

te nie są hospicjum dla starców, zwalniają ich po leczeniu, jakie było potrzebne. Starcy 

ci nie mają wokół siebie synów, córek ani służących, którzy by na czas zaspokajali ich 

potrzeby fizyczne i umysłowe oraz jeździli z nimi do szpitala, kiedy zachodzi taka 

potrzeba. Mogą ich nie odwiedzać żadni krewni czy przyjaciele, którzy zapytaliby, jak 

się mają i zapewnili niezbędną pomoc.  

Teraz należytą opiekę nad starymi i niepełnosprawnymi ludźmi zapewniają dwie 

grupy doradców (po sześć osób każda). Jedna grupa opiekuje się około 180 starszymi 

ludźmi, mieszkającymi w budynkach (szedach) nr 29, 30 i 31. Druga grupa troszczy się 

o 20 samotnych osób w różnych budynkach w aszramie. Te doradczynie to 

wykształcone panie, które pracują bezpłatnie, nowatorsko i z zapałem. Szed (barak) nr 

28 to schronisko, w którym mieszkają samotne kobiety złożone chorobą i mające 

problemy z chodzeniem, wyodrębnione spośród tych dwustu. Potrzebują one częstych 

interwencji medycznych, więc owo schronisko prowadzone jest we współpracy ze 

Szpitalem Ogólnym Śri Sathya Sai. Przyjaciółką, filozofką i przewodniczką dla 

mieszkanek baraku 28 jest pewna pracowniczka Szpitala Ogólnego, która przy swoim 

doświadczeniu w tymże szpitalu zapewnia im, z pomocą pracowników szpitala, 

całodobową opiekę. 

Osoby te podjęły się zapewniania jakże potrzebnej pomocy; z wielką miłością i 

troską są w styczności i utrzymują tych starców w duchowości poprzez bhadźany, 

śpiewy wedyjskie, literaturę Sai i przy użyciu innych sposobów. Pomagają w 

utrzymywaniu higieny osobistej i ogólnej czystości, zapewniając na czas pożywienie, 

odżywianie, jogę, ćwiczenia i ruch fizyczny. Pomagają im też zaspokajać codzienne 

potrzeby, towarzyszą im w drodze do szpitali i z powrotem, pomagają im 

komunikować się z krewnymi, przyjaciółmi, służącymi, a w przypadkach nagłej 

potrzeby podejmują wszelkie stosowne kroki.  

Ponieważ doradczynie zapewniają im premę (bezwarunkową miłość), śanti 

(całkowity spokój), harmonię oraz wielką opiekę, ma to wpływ na ich umysły i serca, i 

w ostatnim roku zapewniło wielu z nich radość. Umysł, jak widać, rozumie miłość, 

pokój, harmonię i wszelkiego rodzaju obfitość. Ich ciała i umysły są aktywne i zajmują 

się nowymi działaniami i radościami. Wtedy stare osoby są zdrowsze, szczęśliwsze i 



Sanathana Sarathi   kwiecień  2015  

 

© Organizacja Sathya Sai 
24 

lepiej przygotowane do stawiania czoła starości i trudnościom z nią związanym. Łaska 

Swamiego jest lekarstwem na wszystkie ich trudności. 

Zarysowane powyżej przedsięwzięcia oraz wiele innych podejmuje się ciągle dla 

dobra starych ludzi. Jest to sewa droga Swamiemu.  

– Autor, Śri G.S.R.C.W. Prasad Rao, jest sekretarzem Śri Sathya Sai Central Trust. 

 

 

 

Ćinna Katha (Przypowieść) 

 

Przekazawszy Sicie wieść o tym, że Rama ma się dobrze i zakończywszy swe zadanie 

na Lance, Hanuman przed powrotem do Ramy poszedł do Sity i poprosił ją: 

„Czcigodna matko, pobłogosław mnie”. Obsypując hojnie Hanumana 

błogosławieństwami, Sita rzekła: „Obyś stał się ucieleśnieniem pokoju, siły i cnót. 

Obyś zawsze pozostawał młody!”. Zdając sobie sprawę, że to wszystko nie zadowoliło 

Hanumana, Sita powiedziała dalej: „Drogi synu Hanumanie, obyś stał się 

nieśmiertelny!”. Patrząc w twarz Hanumana po udzieleniu mu tego wyjątkowego 

błogosławieństwa, Sita stwierdziła, że nawet ono go nie zadowoliło. Dlatego hojnie 

pobłogosławiła go jeszcze bardziej, mówiąc: „Oby twoja sława rozeszła się po 

wszystkich trzech światach!”. Widząc, że Hanuman, z pochyloną głową, nie 

odpowiada, Sita pojęła, co zadowoli go naprawdę. Ostatecznie udzieliła mu tego oto 

błogosławieństwa: „Oby Rama zawsze cię kochał”! To słysząc, Hanuman zaczął 

radośnie tańczyć. To było to, czego pragnął.  

Wielbiciel powinien zawsze pragnąć miłości Boga. Bez miłości Boga jest się niczym 

innym jak żywym trupem - pomyślał Hanumam.  
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Człowiek może usprawiedliwić się i i udowodnić, że jest wartościową jednostką 

jedynie przez sewę (służbę), podejmowaną szczerze, bezinteresownie i bez żadnej 

myśli o ziemskiej nagrodzie. Sewa jest jedyną drogą do samorealizacji. Jest 

najwyższym wyrazem miłości i poświęcenia związanego z miłością. Musisz 

poświęcić się sewie aż po ostatnie tchnienie. Nie możesz odejść na emeryturę po 

iluś latach sewy lub kiedy osiągniesz pewien wiek. Gdy ma się takiego Pana 

i Mistrza, nie powinno zabraknąć sewaków (sług). Słudzy są chwałą Pana. 

- Baba 

 

 

  CHIŃSKI NOWY ROK 

Około 300 bhaktów z Indonezji, Malezji, Singapuru, Tajlandii, Hongkongu i 

Tajwanu przyjechało, aby wziąć udział w obchodach Nowego Roku Chińskiego, jakie 

odbyły się w Prasanthi Nilayam w dniach 24-26 lutego br. Tematem tegorocznych 

obchodów Nowego Roku było: „Miłość i bezinteresowna służba”.  

Uroczystości rozpoczęły się 24 lutego 2015 r. o godz. 17.00  zapaleniem świętej 

lampy. Potem dzieci z 4 strefy ofiarowały Bhagawanowi tradycyjne przysmaki 

chińskie i nastąpił melodyjny i podnoszący na duchu śpiew świętych hymnów 

pochwalnych - buddyjskich i Kuan Jin - prowadzony przez wielbicieli z Indonezji. 

Następnie studenci ze Szkoły Nanjang w Indonezji dali pokaz gry na starożytnym, 

chińskim instrumencie muzycznym gu zheng. 

 W przemówieniu powitalnym, Śri Billy Fong, koordynator obchodów Nowego 

Roku Chińskiego, porównał coroczną masową podróż Chińczyków do domu z 

powracaniem bhaktów chińskich do ich prawdziwego domu - Prasanthi Nilayam - 

aby, świętując Nowy Rok chiński, mogli być u Swamiego. Przedstawiając temat tych 

obchodów: „Miłość i bezinteresowna służba”, wielokrotnie powtórzył, że nauki 

Swamiego o miłości i bezinteresownej służbie potrafią jednoczyć, dla dobra ludzkości, 

Indie i Chiny, dwie żywe cywilizacje starożytne. 
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Później nastąpił barwny, tradycyjny taniec chiński - „Tysiąc ramion Kuan Jin”. 

Wykonując barwne i piękne wzory z symbolicznymi figurami, uczestniczące w tańcu 

dzieci z Indonezji zdobyły tą swą pełną wdzięku ofiarą serca widowni.  

Kolejną częścią uroczystości była muzyczna mieszanina bhadźanów, pieśni chińskich 

i indyjskich. W dalszej części tej sesji sala rozbrzmiała sześciosylabową, sanskrycką, 

buddyjską mantrą Aum Mani Padme Hum. Potem bhaktowie chińscy zaśpiewali 

utwory "Szczęśliwego Nowego Roku", jak również bhadźany z Prasanthi. Po 

bhadźanach delegatów chińskich, sesja zakończyła się wykonaniem Arati do 

Bhagawana.  

Uroczystości 25 lutego br. rozpoczęło o godz. 17.00 przemówienie dr W.K. 

Rawindrana, przewodniczącego 4. strefy Międzynarodowej Organizacji Sai. 

Zgromadzenie bhaktów zaczęło głośno klaskać, kiedy dr Rawindran podał inspirujące 

wieści, że rząd indonezyjski postanowił włączyć wartości ludzkie w program szkolny 

głównego nurtu według modelu Śri Sathya Sai Educare.  

Potem uczniowie Szkoły Nanjang Zhi Hui z Medanu w Indonezji zagrali na 

angklongu, starożytnym, chińskim instrumencie muzycznym dwie pieśni, po nich zaś 

bhadźan „Ganesza śaranam”. Sędzia Isabella Chu z Hongkongu opowiedziała w swej 

budzącej natchnienie mowie o tym, jak Swami pomaga jej na każdym kroku w życiu i 

jak dzięki Jego łasce uzyskała wysokie stanowisko sędzi. Wyjaśniła też, jak Swami 

uczy ją przekształcać swą pracę w Jego dzieło i jak ją w tym szkoli.  

Uczniowie Szkoły Zhi Hui Nanjang w indonezyjskim Medanie, którzy wcześniej 

przedstawili ucztę muzyczną na angklongu, powrócili, aby dać przedstawienie taneczne 

pod nazwą „Tańce radości”.  

W ostatni dzień 3-dniowych obchodów Chińskiego Nowego Roku, bhaktowie z 

Singapuru zagrali przedstawienie teatralne o nazwie „Zmień swoje myśli, zmień swe 

życie”. Ukazywało ono, jak nieuczciwy właściciel restauracji został przekształcony w 

bardzo uczciwego człowieka, gdy pewien święty spowodował zmianę w jego myślach. 

Temat przedstawienia był zobrazowany przez opowieść o przemienieniu złodzieja 

przez Ćajtanję Prabhu oraz opowieść o tym, jak Pan Wittala hojnie obdarzył łaską 

Pundalikę.  

RADOSNE ŚWIĘTO HOLI 

W ramach obchodów święta Holi w Prasanthi Nilayam, dzieci Bal Wikas i 

bhaktowie z Biharu i Dźharkhand przedstawili występy muzyczno-kulturalne. 7 marca 

br. wydarzenia rozpoczęły się o godz. 5 po południu tańcem wandana (pozdrowienia) 

w wykonaniu dzieci Bal Wikas z tychże stanów Indii. Poruszając się z wdziękiem, 

dzieci ożywiły porywającym tańcem ducha Holi.  

Potem z pełnym uczuć koncertem muzyki nabożnej wystąpiły panie Dźjotsna i 

Suwarna. Rozpocząwszy modlitwą „Ekadantaja wakratundaja gauritanajaja dimahi” 

(modlę się do Ganeszy, syna Parwati), duet ten oczarował bhaktów miodopłynnym 

wykonaniem słodkich pieśni, wśród których znalazły się „Madhura Mohana Ghana 
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Śjama Sundara Sai”, „Dźjot se dźjot dźalatej ćalo”, „Allah tero naam Iśwar tero naam”. 

Występ zakończyły pieśnią Holi: „Rang darungi nand ke lalan pe” (rzucę kolory na 

syna Nandy). Po występie pogratulowano śpiewaczkom i towarzyszącym im 

muzykom.  

 8 marca 2015 roku dzieci Bal Wikas dały taneczne przedstawienie teatralne o 

nazwie „Śri Sathya Sai diwja katha”, ukazujące lile z dzieciństwa Bhagawana Śri 

Sathya Sai Baby. Dzieci przedstawiły wydarzenia związane z urodzinami Bhagawana, 

boskimi psikusami w wiosce i szkole, prowadzącymi do deklaracji, że jest awatarem. 

Zobrazowały to pięknymi tańcami i słodkimi pieśniami.  

ŚWIĘTO UGADI   

Z wielkim oddaniem i zapałem obchodzone było w Prasanthi Nilayam święto 

Ugadi, zaznaczające początek Nowego Roku Telugu. Ponad 1,500 bhaktów z 

Hajdarabadu przyjechało z pielgrzymką, żeby obchodzić je w Prasanthi Nilayam. 

Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Hajdarabadu dała na tę okoliczność różnorodne 

występy 21 i 22 marca br., a Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Andhry Pradeś i 

Telangany poświęciła boskiej misji Bhagawana ruchomy szpital.  

Uroczystości w poranek święta Ugadi 21 marca br. rozpoczęły się od „Panćanga 

Srawanam” (czytania almanachu). Na podstawie przepowiedni Nowego Roku Telugu 

znakomity uczony Śri Siwa Subrahmanja, dyrektor TTD Weda Pathaśali w Tirumali, 

rzekł, że ten Nowy Rok, zwany Manmatha, przyniesie pokój i szczęście na świecie. Po 

Panćandze Śrawanam nastąpiło przemówienie dr K.S. Rathnakara, dyrektora Global 

Hospitals w Hajdarabadzie, który poczynił uwagę, że człowiek dla osiągnięcia pokoju i 

szczęścia powinien uwolnić się od gniewu i  pragnień. Później bhaktowie zostali 

pobłogosławieni orędziem Bhagawana, w którym powiedział On, że wszyscy ludzie są 

obdarzeni szlachetnymi cechami: moralnością, prawością i duchowością. Bhagawan 

dodał, iż powinni uwolnić się od złudzenia i uświadomić sobie swoją prawdziwą 

istotę. Na koniec uroczystości porannych uczonego Śri Siwę Subrahmanję uczczono 

podarunkiem w postaci szala.  

Wieczorem bhaktów podjęto sutą ucztą muzyczną słynnych śpiewaków z 

playback'u - pani Nithjasanthosini i Śri Nihala. Rozpocząwszy swój koncert modlitwą 

do Pana Ganeszy „Siddhi Winajaka Pahi Gadźanana”, duet przez blisko godzinę 

oczarował widownię utworami muzyki karnatyjskiej i lubianymi pieśniami 

nabożnymi. Swój występ zakończył słynnym bhadźanem Miry „Pajodźi maine ram 

ratan dhana pajo” (Znalazłam klejnot boskiego imienia).  

Rankiem 22 marca br. Sivam Music Group z Hajdarabadu dała występ  muzyki 

nabożnej, który objął „Wandanam Sai wandanam” (pozdrowienia dla Sathya Sai), „Sai 

Ram bhadźare oh manasa” (o umyśle, śpiewaj imię Sai), „Dźai dźai Sai Ram 

Raghuwira” (witaj Ramo, potomku Raghu). Głębokie oddanie śpiewaków i słodkie 

wykonanie tych pieśni poruszyło serca wszystkich i podniosło je na wyższą 

płaszczyznę.  
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Kiedy śpiewacy śpiewali nabożne pieśni i bhadźany, członkowie Sri Sathya Sai 

Central Trust oraz inne osobistości uroczyście oddali do użytku ruchomy szpital 

Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z Andhry Pradeś i Telangany. Jest to 11 ruchomy (w 

autobusie) szpital Organizacji Sai, który będzie służył wiejskiej ludności okręgu 

Nellore.  

Obchody Ugadi i dwudniowa, obfitująca w wydarzenia pielgrzymka bhaktów z 

Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z Hajdarabadu, dobiegły końca wraz z Arati o godz. 

10.00.  

 

 

   

Blask boskiej chwały  

NA ŚLUB CÓRKI 

Spotkałem się z czterema osobami z pierwszej grupy, jaka miała spotkanie z Sai. 

Jeden z nich był z okręgu Kriszna, drugi z Bangalore (Bengaluru), a pozostali dwaj z 

Indii północnych. Cała czwórka była całkiem zamożna. Ten z okręgu Kriszna nie miał 

chęci ujawniać szczegółów. Powiedział mi, że Baba zapewnił go o swych 

błogosławieństwach oraz że wcześniej przyjechał do Prasanthi Nilayam dwukrotnie. 

Jeden był przedsiębiorcą z Uttar Pradeś. Podróżując po południowych Indiach usłyszał 

o Babie i przyjechał, aby Go zobaczyć. Baba stworzył dlań złoty pierścień, choć miał 

już dwa na palcach. Wszystkie mi pokazał. Inny człowiek z Indii północnych odszedł 

po cichu, nie będąc w nastroju do rozmów. Od innych dowiedziałem się, że Baba go za 

coś zbeształ, a gdy ten zaczął jęczeć, Baba pocieszył go i dał mu wibhuti, jakie 

stworzył. Człowiek z Bengaluru dostał stworzony przez Babę różaniec i został 

poproszony o pozostanie przez cztery dni, gdyż jego uchylający się od pracy syn, który 

ukradł pieniądze i uciekł z domu, przyjedzie do Prasanthi Nilayam - wezwie ich obu 

razem i nie ma powodu martwić się o jego dobro.  

Jeden mężczyzna, który zobaczył mnie rozmawiającego z jakimiś ludźmi, podszedł 

przypuszczalnie biorąc mnie omyłkowo za mieszkańca aszramu i zapytał: „Czy Baba 

znowu mnie wezwie”? Wtedy go poznałem. Był z tego samego grona, któremu Baba 

udzielił audiencji. Jego poplamione dhoti i brudny ręcznik na ramionach, wypłowiała 

kasi (tasiemka) wokół jego szyi, niezgolona broda i ostry zapach berhampur zarda pan 

(betelu z tytoniem) - wszystko świadczyło o jego pochodzeniu z Odiszy oraz o 

ubóstwie. Właśnie wtedy powiedział, że z trudem wiąże koniec z końcem jako 

masażysta w kilku hotelach w Widźajawadzie.  

Gdy zapytałem z jakiego powodu tu przyjechał, przedstawił swoją smutną 



Sanathana Sarathi   kwiecień  2015  

 

© Organizacja Sathya Sai 
29 

opowieść. Czynił przygotowania do małżeństwa córki. Na dwa tygodnie przed ślubem 

miało miejsce włamanie do jego domu. Tysiąc dwieście rupii w gotówce, jedwabne 

sari dla panny młodej i jedwabne ubrania dla pana młodego oraz święta mangala 

sutra ze złota - wszystko to zostało skradzione. Spytałem, dlaczego przyjechał tutaj, 

zamiast pójść na policję. „Zgłosiłem kradzież na policji, ale wiem, jaki będzie wynik. 

Dwa lata temu widziałem Babę w Radźahmundry i od tamtej pory oddaję Mu cześć. 

Jestem biednym człowiekiem. Ludzie wokół mnie mogą tylko hojnie okazywać mi 

życzliwość, ale kto może mi pomóc! Nagle przypomniałem sobie Babę i przyjechałem 

tu po pomoc do niego”. Zająknął się z wilgotnymi oczyma. „Czy powiedziałeś wszystko 

to Babie w pokoju rozmów?” - spytałem. „Kiedy zobaczyłem Babę, wybuchnąłem 

płaczem i upadłem Mu do stóp; głos mi uwiązł w gardle, nie mogłem wyrzec ani 

słowa. Wtedy On poklepał mnie po plecach i otwierając drzwi, kazał mi wyjść i usiąść 

na zewnątrz”. Wyglądał żałośnie ze łzami płynącymi strużkami po policzkach, 

wycierając je swym brudnym ręcznikiem. Poprosiłem go bez przekonania, żeby usiadł 

i czekał. Wspomnienie Baby, dającego złoty pierścień tamtemu zamożnemu 

przedsiębiorcy, który go nie potrzebował, a wypędzającego tego biedaka, rozwścieczył 

mnie nietakt Baby i Jego stronniczość na rzecz bogatych.  

W tym czasie wyszła druga grupa, która dostąpiła rozmowy. Objaśniłem 

przyjacielowi nieszczęsne położenie tego człowieka, a on odpowiedział: „Nie wiemy, 

na ile prawdziwa jest jego opowieść. Baba wie wszystko. Tak czy owak, dla własnego 

zadowolenia udzielmy mu jakiegoś wsparcia”. To mówiąc wyjął portfel i odliczył 50 

rupii, do czego ja dodałem swój udział w wysokości 50 rupii. Właśnie wówczas 

wyszedł odziany w haftowane dhoti i kurtę prof. Kasturi, ze smugami wibhuti na 

czole, wołając: „Dźagannath, kto to jest Dźagannath, który właśnie wyszedł z pokoju 

rozmów?" Nasz człowiek wystąpił. Upewniwszy się, że jest on właściwą osobą, 

profesor skinął na studenta, towarzyszącego mu z tacą, z której wziął jedwabne sari, 

parę jedwabnych dhoti oraz kopertę, dał je Dźagannathowi i rzekł: „Weź to prasadam 

od Swamiego. Jedź do domu i szczęśliwie przeprowadź ślub córki. Wszyscy członkowie 

twojej rodziny martwią się o to, gdzie jesteś i o twoje bezpieczeństwo. Nawet im nie 

powiedziałeś, że tu jedziesz”. 

 Stałem przy Dźagannacie i widziałem, jak rozłożył na ziemi swój ręcznik, położył 

na nim to sari oraz dhoti i skwapliwie otworzył kopertę. Zawierała 100-rupiowe 

banknoty, na pewno więcej niż to, co był stracił. Policzył te banknoty, nie wyjmując 

ich. Nagle wyciągnął z tej owej koperty złotą mangala sutrę i rozejrzał się wokół w 

upojnej radości. Związał to wszystko uważnie w ręczniku, pokłonił się nisko przed 

świętym przybytkiem Baby i odszedł, przyciskając do piersi to zawiniątko. Był w 

takim błogostanie, że nie ośmieliliśmy się ofiarować mu swojej błahej sumy.  

Jakiś bhakta z północnych Indii, który oglądał to wszystko, zapytał mężczyznę, 

który przyniósł te podarunki: „Czy pan jest sekretarzem Baby?”. Mężczyzna ten prędko 

odparł: „Jestem ćaprasim Baby (gońcem, posłańcem)”. Później dowiedzieliśmy się, że 

prof. Kasturi, który pracował wcześniej jako dyrektor wyższej uczelni, kierownik 
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programowy w Ogólnoindyjskim Radio, wolny dziennikarz, który spędził kilka lat w 

aszramie Ramany Maharsziego, ostatecznie osiadł tutaj jako redaktor „Sanathana 

Sarathi”, używając swojej biegłości w wielu językach do napisania biografii Baby.  

 Fragment książki „Nectar of Love” [Nektar miłości] pióra B.W. Ramany Rao.  

 

 

 

  TAJWAN 

 16 listopada 2014 roku dwustu ludzi uczestniczyło w dwugodzinnej uroczystości 

w Ośrodku Oświatowym Tien w Taipei, obchodząc zarówno 89. Urodziny Bhagawana, 

jak i 18. rocznicę Wychowania w Wartościach Ludzkich na Tajwanie. Miejscowi 

uczniowie z Programu Sathya Sai Educare (z przedszkola) zaśpiewali pieśni związane z 

wartościami ludzkimi, uczniowie Wychowania Sathya Sai z Ośrodka Sathya Sai w 

Tienmu zaśpiewali pieśni nabożne, a kończący ów kurs uczniowie dali przedstawienie 

teatralne pt. „Anioły Światła”. Tajwańscy nauczyciele Wychowania Sathya Sai 

pokazali prezentację „Bezinteresowna służba”, a uczniowie wyrecytowali utwór „Świat 

bez przemocy”. 

  BOŚNIA I HERZEGOWINA 

W galerii sztuki w Sarajewie obchodziło Urodziny Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 

ponad 80 członków Międzynarodowej Organizacji Sai oraz publiczność. Uroczystość 

rozpoczął krótki film wideo, po którym przekazywano słowa Bhagawana, dotyczące 

miłości i bezinteresownej służby. Dwie zawodowe aktorki recytowały nabożne 

wiersze.  

Uroczystość zakończyły pieśni grup religii katolickiej, prawosławnej, muzułmańskiej 

i żydowskiej pochodzących z Bośni i Hercegowiny.  

  CHORWACJA 

W Dzień Awatara w 2013 roku wolontariusze Sathya Sai, w tym młodzież, 

postanowili służyć bezdomnym w Rijece. Ochotnicy spędzili kilka godzin, odwiedzając 

30 osób będących bez środków do życia, którzy zwykle stronią od widoku publicznego 

i dali im kanapki, ciasta, owoce i mleko. W dzień Bożego Narodzenia 2013 roku 

ochotnicy wrócili do nich, aby podać bezdomnym jedzenie i zabawić ich występem 

muzycznym. Robotnicy pobliskiego przedsiębiorstwa, w uznaniu dla tej pełnej miłości 

służby, zapewnili im oświetlenie występu. To służebne przedsięwzięcie kontynuowano 

na ulicach z comiesięczną częstotliwością do 2014 roku, kiedy to kilku bhaktów Sathya 



Sanathana Sarathi   kwiecień  2015  

 

© Organizacja Sathya Sai 
31 

Sai otworzyło na tej ulicy restaurację. Teraz wielbiciele zapraszają bezdomnych na 

obiad do restauracji, gdzie ich się sadza wygodnie za stołami, zastawionymi porcelaną 

i stołowym srebrem. 

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

BHARAT  

Delhi: W celu krzewienia świadomości znaczenia wartości ludzkich w codziennym 

życiu, Organizacja Sewy Śri Sathya Sai przeprowadziła 22 lutego br. ”Marsz Wartości” 

w Noidzie (na obszarze miejskim Delhi). Wydarzenie to uzyskało poparcie i 

uczestnictwo wielkiej liczby ludzi z całego miasta. Ponad 3800 osób przybyło, aby 

wziąć udział w tym dobroczynnym wydarzeniu. Szły grupy z ponad 20 szkół, pięciu 

wyższych uczelni i dziesięciu korporacji ślubując swe poparcie dla pięciu ludzkich 

wartości - miłości, prawdy, pokoju, niekrzywdzenia i prawego postępowania.  

Gudżarat: Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Gudżaratu przeprowadziła w dniach 

15-21 listopada ub. roku Śri Sai Sandeś Jatrę [pielgrzymkę], aby we wszystkich 

częściach tego stanu budzić świadomość misji Swamiego i działań Organizacji Sai. 

Jatra przeszła przez około 350 wiosek - przebyto ponad 2 tysiące kilometrów w 10 

okręgach. W działaniu tym uczestniczyło łącznie prawie 5000 wielbicieli.  

 

 

Portal rezerwowania pokojów przez internet 

 Pozdrowienia na świętą okoliczność Ugadi! Boska Misja Bhagawana Śri Sathya 

Sai Baby rozprzestrzeniła się daleko i szeroko - do ponad 150 krajów świata. 

Bhagawan zawsze troszczył się najbardziej o pomyślność wielbicieli. Zalecając 

każdemu wielbicielowi, aby czynił swój pobyt w aszramie znaczącym i duchowym, 

troszczył się również o ich pomyślność i wygodę. Często z miłością pytał o ich pobyt w 

Prasanthi Nilayam. Działając w tym kierunku dla pożytku bhaktów, Śri Sathya Sai 

Central Trust, z boskimi błogosławieństwami i przy boskim kierownictwie 

Bhagawana, ma przyjemność ogłosić otwarcie Strony Internetowej do Rezerwowania 

Pokojów przez Internet. Wie3lbiciele mogą wchodzić na www.prasanthinilayam.in i 

rezerwować pokoje z wyprzedzeniem 30-dniowym.  

– Sekretarz Śri Sathya Sai Central Trust 
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Bhakti, wirakti i mukti 

 Dla zaznawania anandy (błogości) istotne jest bhakti (oddanie). Bhakti 

to źródło prawdziwej śakti (siły) człowieka. Moc ta obdarza człowieka 

różnymi zdolnościami. Przez tę moc człowiek może ostatecznie rozwinąć 

wirakti (wolność od przywiązań). Kiedy wzrasta wolność od przywiązań, 

człowiek osiąga mukti (wyzwolenie). Mukti nie jest jakimś szczególnym 

stanem ani rzeczą. Jest stopniowym pozbyciem się wszelkich pragnień. 

Pragnienia wynikające z kamy (pożądania), krodhy (gniewu) i lobhy 

(chciwości) trzeba ograniczać tak bardzo, jak to możliwe.  

– Baba 

 

 

 


