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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 7 września 1996 r.  

 
 

 

 

 

Kiedy gałęzie jakiegoś drzewa trą się stale o siebie, wytwarza się ogień. Kiedy ciągle 

ubija się mleko, wychodzi masło. Podobnie, ciągłe dociekanie doprowadzi do 

uświadomienia sobie Rzeczywistości. Słuchajcie, dzielni synowie Bharatu! 

BOSKOŚĆ JEST OBECNA W KAŻDEJ ISTOCIE 

 

Do wykonania każdego zadania na tym świecie konieczna jest praktyka. Do 

wszystkiego potrzeba ludzkiego wysiłku. Nawet do chodzenia, mówienia, jedzenia, 

pisania i czytania potrzebna jest praktyka. Podobnie,  jeżeli chcecie dotrzeć do 

Boskości, potrzebny jest odpowiedni wysiłek. 

Zasadniczy pierwiastek boskości jest jeden   

Jeśli jedzenie podane na talerzu ma dotrzeć do twego żołądka, czy nie musisz zrobić 

użytku z ręki i ust? Jeśli natomiast będziesz ciągle powtarzał - nawet sto razy - nazwy 

podanych na tym talerzu potraw, twój głód zaspokojony nie będzie. Podobnie, zwykłe 

mechaniczne powtarzanie Boskich Imion - Rama, Kriszna, Gowinda - nie wystarczy, 

chyba że swe oddanie dla Pana wyrazisz w postaci służby. Każda praca, jaką 

wykonujesz z zamiarem służenia innym, staje się pracą Boga. Ale dziś człowiek chce 

mieć wszystko łatwo, bez wysiłku. Boskość jest obecna każdej istocie tak samo jak olej 

w nasionach sezamu, zapach w kwiatach, sok w owocach , a ogień w drewnie. Jedynie 

przy odpowiednim wysiłku z mleka dostaje się masło, z nasion olej, z owoców sok, a z 

drewna ogień. Podobnie, aby doznać obecnej w człowieku Boskości, potrzebny jest 

stosowny wysiłek. Jednak w obecnych okolicznościach studenci i młodzież zapomnieli 

o Boskości, która jest prawdziwa i wieczna. Wskutek swego błędnego rozumienia, 

uważają prawdę za nieprawdę, nieprawdę za prawdę i marnują swój czas, wysiłki i 

energię. Postaci [kształty] moga wydawać się różne i możecie nadawać tym postaciom 
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różne imiona. Doświadczenia powstające z różnorodności nazw i postaci mogą również 

być różne, jednak zasadniczy pierwiastek Boskości, będący podstawą wszystkich imion 

i postaci jest jeden i ten sam. jest to pierwiastek adwajty, objaśniany przez Adi 

Śankarę.  

Siejecie nasionko mango i po pewnym czasie wyrasta ono na drzewo z gałęziami i 

konarami. Drzewo to ma tysiące liści i kwiatów oraz setki owoców. Owoce i kwiaty 

wydają się zupełnie różne od siebie. Podobnie, nic nie wydaje się wspólne pomiędzy 

gałęziami a liśćmi. Mało tego - z liści, kwiatów i owoców może być robiony różny 

użytek. Z niedojrzałych owoców można sporządzać marynaty. Liści można używać do 

robienia girland dla ozdoby domów. Suszonych gałęzi można używać jako opału, a 

dojrzałe owoce można jeść. Ale podstawą wszystkich tych gałęzi, konarów, liści, 

niedojrzałych i dojrzałych owoców i jest to samo nasiono. Bez nasiona nie może być 

drzewa; bez drzewa nie może być gałęzi, a bez gałęzi nie może być owoców. Pan 

Kriszna oznajmił tę prawdę w Bhagawadgicie, kiedy powiedział: Bidźam Maam 

Sarwa Bhutanam (Ja jestem nasieniem, które jest źródłem wszystkich istot żywych).   

Ten widzialny świat jawi się z różnymi nazwami i postaciami, jednak kiedy 

będziecie dociekać głęboko, zdacie sobie sprawę z tego, że podstawowy pierwiastek 

Boskości jest ten sam dla wszystkich rozmaitych postaci [kształtów].    

Wiedza jest po to, aby osiągać mądrość   

Wczoraj opowiedziałem wam o Adi Śankarze, który po śmierci ojca, a za 

pozwoleniem swojej matki przyjął sannjasę. Po zdobyciu wiedzy Wed, śastr (pism 

świętych), itihasów (utworów o przeszłości) oraz puran (tekstów mitologicznych), 

przyszedł do Gowindapady, który był uczniem Gaudapady, aby ten wprowadził go w 

porządek sannjasy. Sraddhawan labhate dźnanam (kto ma stałą wiarę, dociera do 

mądrości). Ponieważ Śankara obdarzony był wielką śraddhą [wiarą], w młodym wieku 

16 lat potrafił opanować cztery Wedy i sześć śastr. Wiek nie jest kryterium przy uczeniu 

się czegoś, jeśli ma się potrzebną śraddhę.   

W przypadku wszystkiego ważny jest czas. To właśnie z biegiem czasu dziecko 

wyrasta do postaci starego człowieka. Dziecko staje się chłopcem w wieku lat 10; w 

wieku lat 30 staje się mężczyzną, a dziadkiem - w wieku 75 lat.  Ale dziecko, chłopiec, 

mężczyzna o dziadek są jednym i tym samym [człowiekiem]. Wszystkie te zmiany w 
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nazwach i postaciach zachodzą jako skutek zmiany czasu.    

Dla sprawdzenia umiejętności i wiedzy Śankary, pewnego dnia aćarja 

Gowindapada postanowił wdać się z nim w debatę. Śankara, będąc człowiekiem 

pokory i posłuszeństwa, ofiarował swemu guru pozdrowienia i przed wdaniem się z 

nim w debatę zwrócił się doń o pozwolenie. Debata ta była cudownym wykazaniem 

wiedzy Śankary, gdzie udzielił on stosownych odpowiedzi, zgodnie z naukami Wed i 

śastr, na podnoszone przez guru pytania. Wyjaśnił, jak można iść drogą niwritti 

(duchowości), kiedy prowadzi się doczesne życie.   

W owych czasach było wielu znakomitych uczonych, jednak używali oni swej 

wiedzy do zdobywania bogactwa. Pomijali prawdę o tym, że wiedza jest przeznaczona 

do zdobywania mądrości, a nie bogactwa. Nawet dzisiaj studenci myślą, że całe ich 

wykształcenie jest przeznaczone do zarabiania pieniędzy. Jest to nieporozumienie. 

Rolnictwo jest dla pożywienia, a wykształcenie - dla wiedzy. Dlatego Śankara starał się 

pokazać uczonym dobrą ścieżkę, aby czynili ze swej wiedzy dobry użytek i nie 

marnowali jej na światowe dążenia. Jaki jest cel ziemskiego wykształcenia?   

O człowieku! Ciężko wytężasz siły w życiu jedynie dla napełniania swojego 

brzucha. Zdobywasz niezliczoną ilość rodzajów wiedzy z różnych dziedzin.  

Badaj i dociekaj sobie, jakież to wielkie szczęście osiągasz, spędzając cały swój czas, od 

świtu do zmierzchu, na zdobywaniu ziemskiej wiedzy i zarabianiu majątku, 

zapominając jednocześnie o Bogu. 

O człowieku! Nie bądź dumny ze swojego wykształcenia. Jeśli nie ofiarujesz 

pozdrowień Bogu i nie będziesz z oddaniem o Nim myślał, całe Twoje wykształcenie 

stanie się bezużyteczne. 

Śankara czuł głębokie strapienie, widząc taki scenariusz. Jego nauczyciel 

Gowindapada widział, jak smutny jest Śankara. Gaudapada także rozumiał jego 

uczucia i zauważył, że Śankara, obdarzony w tak młodym wieku wszelką wiedzą 

i szlachetnymi uczuciami, jest zdolny przegnać wszelką niesprawiedliwość, nieprawdę 

i zdrożność, panujące na świecie i mocno wpoić w serca ludzi nauki Wed i Śastr. Obaj 

wezwali do siebie Śankarę i rzekli mu:  

- Nie musisz być już tutaj dłużej. Jutro wyruszasz w podróż do Kasi (Waranasi). Ucz 
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wszystkich tych znakomitych uczonych w Kasi wielkiej prawdy Wedanty i krzew ją 

całemu światu. Nie ma nikogo zdolniejszego od ciebie do wypełnienia tego zadania”. 

Podobnie, uczniowie i studenci dzisiaj powinni także uświadomić tę prawdę, że są 

najbardziej zdolni do przegnania ze społeczeństwa niesprawiedliwości, 

nieprzyzwoitości i innego rodzaju zła.   

Śankara wysuwał pierwiastek adwaity  

Zgodnie z rozkazem guru, Śankara wyruszył w podróż do Kasi. W owych czasach nie 

było takich środków przemieszania się jak samoloty, pociągi i autobusy. Stąd też 

wędrował pieszo, wraz ze swymi uczniami. Kiedy znalazł się w pobliżu Kasi, ujrzał 

człowieka siedzącego pod drzewem i powtarzającego zasady gramatyki Paniniego 

dukrun karane, dukrun karane. Aby wprowadzić tę osobę na dobrą ścieżkę, właśnie tu 

Śankara wypowiedział pierwszą ślokę (wiersz) swego słynnego utworu „Bhadźa 

Gowindam”: 

Bhadźa gowindam, bhadźa gowindam, 

gowindam bhadźa muudha mathe, 

samprapthe sannihithe kale, 

Nahi nahi rakśati dukrun karane. 

(Głupi człowieku, śpiewaj imię Gowindy; zasady gramatyki nie przyjdą ci na 

ratunek kiedy nadejdzie koniec.)  

Co się osiąga, ucząc się zasad gramatyki? Czy ta gramatyka przyjdzie ci na ratunek, 

gdy będziesz miał odejść z tego świata? Dlatego wyśpiewuj chwałę Boga i rozmyślaj o 

Nim. Kiedy odejdziesz z tego świata, żaden z twoich przyjaciół, krewnych ani też nic z 

twojego majątku nie pójdzie z tobą. Będzie z tobą jedynie Imię Boga i jedynie ono 

będzie ćię zawsze ochraniało. W ten sposób Śankara nauczał ważności wypowiadania 

Imienia Boga. Tak jak światło księżyca z dnia na dzień jest coraz większe, gdy księżyca 

przybywa, nauki Śankary zaczęły rozchodzić się szeroko z dnia na dzień, promieniejąc 

światłem wiedzy. Pewnego razu w Kasi był zjazd uczonych. przybyło tam wielu 

uczonych, mających na sobie grube złote bransolety, wspaniałe szale i girlandy z 

paciorków, ukazujące ich wysokie stanowisko. Nie brakło pompy i popisu na tym 

zjeździe... Jedynie Śankara przyszedł - aby wziąć w nim udział - w pełni prostoty, 
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mając na sobie tylko zwykłe dhoti i mały ręcznik, okrywający ramiona. Wielu 

uczonych spojrzało nań z góry, myśląc: „Cóż to za uczony? Nie ma ani jednej girlandy. 

Czego możemy od niego oczekiwać?”. Było jednakże kilku uczonych, którzy znali 

poziom wiedzy Śankary i zaczęli go wychwalać:  

- Śankaro, jak wiele o tobie słyszeliśmy... Opanowałeś Wedy, śastry, itihasy, purany, 

Brahma Sutry, gramatykę i logikę. Ty jesteś tym, co objaśnił pierwiastek adwajty. 

Kiedy nadeszła jego kolej, Śankara z uśmiechem wszedł na podwyższenie, pozdrowił 

zgromadzenie uczonych i rozpoczął swoje przemówienie.   

Śankara powiedział, że znajomości pism świętych nie powinno się wykorzystywać 

do zarabiania pieniędzy. Rzekł uczonym: 

- Dlaczego pragniecie pieniędzy? Pandita samadarisina (panditem jest ten, kto jest 

zrównoważony). 

Choć był młody wiekiem, oznajmił z naciskiem, w obecności tych uczonych, prawdę 

o tym, że powinni pragnąć Boga, a nie łaknąć pieniędzy.   

O, człowieku, porzuć swoje pragnienie pieniędzy. Porzuć wszystkie swoje 

pragnienia drogą odpowiedniego rozróżniania. Posiadany przez ciebie majątek nie 

jest niczym innym jak wynikiem twych przeszłych czynów. Dlatego bądź zadowolony 

z tego co masz, cokolwiek to jest. 

Prawdziwym bogactwem jest to, co zdobywasz ciężką pracą. Jeśli będziesz pracował 

ze wszystkich sił, na pewno zdobędziesz jedzenie do podtrzymania się. Jakże 

współczujący jest Bóg! Dał ci dwie ręce i jeden żołądek. Czy dwie ręce nie wystarczą do 

napełnienia jednego brzucha? Dzisiaj jednak nie chcesz pracować na całego. Dlatego 

nie jesteś w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb. Nie bądź leniwy. Porzuć 

pragnienie pieniędzy, a rozwiń  pragnienie Boga i prawości.   

Śankara dał cudowny opis doktryny adwaity i wezwał dostojne zgromadzenie 

uczonych do tego, aby uświadomiło sobie boski pierwiastek jedności całego 

Stworzenia. Uczeni i ich uczniowie byli osłupiali ze zdumienia, słuchając głębokich 

słów Śankary. Tak jak mówi powiedzenie, że mały wróbel ćwierka głośno, młody 

Śankara zaczął przekazywać wszystkim wielkie nauki moralne. Nie tylko jego nauki, 
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jego zachowanie również było przykładne. Jest to cecha szlachetnych dusz.  

Manasjekam waćasjekam, karmanjekam mahatmanam (ci, których myśli, słowa i 

czyny są doskonale zgodne ze sobą, są szlachetnymi ludźmi).  

Człowiek powinien rozwijać czystość myśli, słów i czynów. Przede wszystkim 

niezbędna jest czystość umysłu. Kiedy umysł będzie czysty, wówczas czysta będzie 

mowa. Czyste myśli i czyste słowa powiodą do świętych czynów. Jest to opisane jako 

trikarana suddhi, które było jak najbardziej widoczne u Śankary. Wielu uczonych 

zaczęło zadawać mu pytania: „Co to jest pierwiastek adwaity?”. „To nic innego, jak 

widzenie jedności. Adwaita darśanam dźnanam (doznanie niedwoistości to mądrość)”. 

Czym jest ta wiedza?  Czy jest to wiedza fizyczna, wiedza ziemska czy wiedza świecka? 

Żadna z tych. Jest to znajomość Ja(źni). Oto wiedza zasadnicza. Jednak dziś żaden 

uczony nie czyni wysiłku, żeby ten zasadniczy pierwiastek rozpoznać. Zrozumcie jasno 

tę prawdę. Klejnotów jest wiele, ale złoto jest jedno. Podobnie, podstawowy 

pierwiastek całego stworzenia jest tylko jeden, choć przejawia się on w różnych 

nazwach i kształtach. Złota ozdoba, noszona na nadgarstku, jest nazywana bransoletką. 

Kiedy zdobi ucho, jest zwana kolczykiem. Kiedy nosi się ją na palcu, nazywa się ją 

pierścieniem. Kiedy nosi się ją na szyi, jest nazywana naszyjnikiem. Choć nazwy i 

kształty tych ozdób są różne, czyż nie jest w nich wszystkich to samo złoto? Śankara 

mówił o tym pierwiastku jedności na zgromadzeniu uczonych. Dlaczego zachowujecie 

różnice oparte na nazwie, kształcie i użytku? Podstawą dla wszystkiego jest serce. Stąd 

też stosujcie się do nakazów swojego serca. Nazywa się to sumieniem. W ten sposób 

Śankara w prostych słowach wysuwał wielkie prawdy.  

Klejnotów jest wiele, ale złoto jest jedno. 

Krów jest wiele, ale mleko jest jedno. 

Istot jest wiele, ale oddech jest jeden. 

Kast jest wiele, ale ludzkość jest jedna. 

Kwiatów jest wiele, ale nabożeństwo jest jedno. 

Kiedy będziecie głęboko dociekać w ten sposób, uzmysłowicie sobie ukrytą jedność 

we wszystkim. Wczoraj również mówiłem o zasadniczym pierwiastku jedności. 

Mritpindamekam bahubhandarupam (dzbanów jest wiele, ale glina jest jedna.) 
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Zastępca rektora także wspomniał o tym w swoim przemówieniu. Dzbany wyłoniły się 

z gliny. W dzbanie jest glina, ale nie dzban w glinie. Jest tu zebranych wielu ludzi. ich 

imiona i nazwiska, postaci i uczucia mogą być różne, ale we wszystkich nich jest tych 

samych pięć żywiołów. Ten pierwiastek pięciu żywiołów jest pierwiastkiem Boskości. 

Jest to obecne we wszystkich. Ty, on i ja jesteśmy wszyscy ucieleśnieniami Atmy. 

Wszyscy jesteście ucieleśnieniami Brahmana. Dlatego Upaniszady oznajmiają: 

Tattwamasi (Tym Ty jesteś). Aham Brahmasmi (jestem Brahmanem). Kto może temu 

zaprzeczyć? Co oznacza Brahman? oznacza on rozszerzalność. Dlatego właśnie w 

człowieku jest cecha rozszerzalności. Choć jesteście tutaj, Wasz umysł w jednej chwili 

wędruje do Ćennaj, Mumbaju czy Delhi. Ta moc rozszerzalności nosi nazwę Brahman. 

Moc ta jest utajona w każdym człowieku. Ale człowiek nie może jej rozwinąć z powodu 

swoich pragnień oraz chciwości majątku i władzy.   

Chciwość niszczy człowieka 

Był sobie gospodarz, który miał mały kawałek ziemi. Chciał zdobyć więcej ziemi, 

aby mógł być nazywany zamindarem (ziemianinem). Przyjaciele powiedzieli mu:  

„Chcesz zdobyć rozległą ziemię, ale nie masz na to wystarczająco pieniędzy. Dlatego 

damy Ci pewien pomysł, idąc za którym możesz mieć tyle ziemi, ile chcesz”. Chciwy 

człowiek słucha złej mowy nie dwoma uszami, ale dwudziestoma uszami. 

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

przykładacie najmniejszą wagę, kiedy przedstawia się cudowne opowieści o Panu. 

Człowiek nie nakłania ucha do dobrej mowy, ale przy złej zamienia się w słuch. 

Tamten gospodarz wysłuchał rady przyjaciół z wielkim zaciekawieniem. Powiedzieli 

mu, że w rejonie Andhra Pradeś nie można dostać dużego kawałka ziemi za małą sumę. 

Poprosili, żeby udał się do Himalajów, gdzie może dostać tyle ziemi, ile pragnie.   

Zgodnie z radą przyjaciół pojechał na spotkanie z królem Himalajów i poprosił go o 

potężny kawał ziemi. Król rzekł mu:  

- Mój drogi, ponieważ przyjechałeś z miejsca tak dalekiego jak Andhra Pradeś, 

spełnię na pewno twoje życzenie. 

Król obiecał dać mu całą ziemię, jaką ten potrafi obejść w jeden dzień, od świtu do 

zachodu słońca. Tak więc, w swojej nieposkromionej chciwości, wstał on ze wschodem 
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słońca i poszedł szybko, nie tracąc minuty na śniadanie. W rzeczy samej biegł bardzo 

szybko, aby przemierzyć tak dużo ziemi, jak może. Nie zatrzymał się ani razu na 

sekundę odpoczynku; kiedy słońce zaraz miało zajść, był szczęśliwy, że za darmo zdołał 

zdobyć całkiem ogromny obszar,. Był w odległości paru kroków od miejsca z którego 

wyruszył. Był zbyt wyczerpany, żeby zrobić nawet tych parę kroków. których 

potrzebował; padł na ziemię, której tak pożądał i wydał ostatnie tchnienie. Jego serce 

nie zdołało znieść wysiłku kroczenia tak szybko, tak długo, w takim pośpiechu i 

napięciu. Ludzie zebrani tam powiedzieli królowi: 

- Niestety, w swej chciwości zdobycia setek akrów ziemi wydał ostatnie tchnienie. 

Tym czego teraz potrzebuje, jest jedynie sześć stóp [1,8 m] ziemi.  

Zdobywajcie wykształcenie, aby służyć społeczeństwu 

Jakże wielkie nieszczęście spotkało tamtego człowieka z powodu jego chciwości! 

Dlatego Wasze pragnienia powinny mieć granice. Nieograniczone pragnienia 

doprowadzą do niebezpieczeństwa. Stąd też Śankara uczył ludzkość: „Poniechajcie 

swego pragnienia pieniędzy”. Ale dzisiaj studenci, gdy tylko dostaną stopień 

[naukowy], czynią przygotowania, aby jechać do zagranicznych krajów żeby zarobić 

więcej pieniędzy. 

Studenci! 

Zrozumcie to jasno. Janna Bharate, thanna Bharata (tego, czego nie znajdzie się w 

Bharacie, nie można znaleźć nigdzie indziej). Bharat jest mistrzem wszystkich narodów. 

Dlatego właśnie ludzie z wielu różnych krajów przyjeżdżają do Bharatu. Bharat to 

karma bhumi, punja bhumi, joga bhumi i thjaga bhumi (kraj prawego czynu, zasługi, 

duchowości i poświęcenia). Nawet z małym dochodem, możecie prowadzić tutaj 

spokojne życie. 

Na co zda się zdobywanie wysokiego wykształcenia, jeśli okazuje się, że człowiekowi 

brak cnót [dobrych cech]? Jaka jest wartość takiego wykształcenia? Jaki jest użytek  

z 10 akrów jałowej ziemi? Mały kawałek żyznej ziemi jest wystarczająco dobry. 

Studenci marnują czas, energię i pieniądze w swym szaleństwie jeżdżenia do obcych 

krajów. Jesteś urodzony i wychowany w Bharacie. Jesz i pijesz pożywienie i wodę 

Bharatu, i nazywasz siebie Bharatiją. Cóż jednak takiego osiągniesz przez porzucenie 

tego świętego kraju i pojechanie do obcych krajów? Porzućcie tę chciwość pieniędzy. 
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Służcie swojej ojczyźnie. Służcie biednym i pozbawionym środków do życia w tym 

kraju. Pracujcie nie tylko dla własnej korzyści - pracujcie również dla korzyści innych. 

Zdobywajcie wykształcenie, mając na celu służenie i wzmacnianie społeczeństwa. 

Zdobywanie jedynie wysokich stopni naukowych jest bezcelowe. Wielu 

wykształconych ludzi jedzie za granicę, a kiedy nie mogą znaleźć odpowiedniej pracy, 

wykonują nawet prace służebne, takie jak zmywanie filiżanek i talerzy w hotelach. 

Myślą, że nikt stąd nie będzie wiedział, nawet jeżeli zamiatają ulice czy myją talerze w 

hotelu. Ale ci sami ludzie nie chcą zmywać własnych talerzy po popołudniowym 

posiłku w swoim domu. Dlaczego człowiek miałby wstydzić się wykonywać pracę we 

własnym domu? Świętość i chwała Bharatu słabnie z powodu takiego fałszywego 

poczucia prestiżu studentów.   

Miłość jest cechą boską 

Powinniście rozwijać miłość do ojczyzny, a nie przywiązanie do ciała. Jakkolwiek nie 

umniejszajcie ani anie krytykujcie innych narodów.  

Samasta lokah sukhino bhawantu (Oby wszystkie istoty wszystkich światów były 

szczęśliwe!) Tego uczy kultura Bharatu. Po zabiciu Rawany, Rama chciał koronować 

Wibhiszanę na króla Lanki. W owym czasie Sugriwa, Dźambawan, Angada i inni 

wybitni wojownicy zbliżyli się do Ramy i poprosili Go:  

- Swami, teraz kiedy Rawana jest zabity, będzie lepiej, jeśli Ty przejmiesz rządy nad 

Lanką, która jest pełna obfitości i bogactw.  

Lakszmana również powiedział: 

- Bracie, tak czy owak Ajodhją rządzi Bharata. Dlatego, odpowiednie będzie jedynie 

to, żebyś Ty zostaniesz królem Lanki i uświęcisz to miejsce.  

Wówczas Rama rzekł: 

- Dźanani dźanma bhumishcha swargadapi garijasi (matka i ojczyzna są cennejsze 

od samego nieba. Czy możemy nazywać naszą matką jakąś inną, piękną kobietę, po 

prostu dlatego, że nasza własna nie jest tak piękna? nawet jeśli nie jest tak piękna, nasza 

matka jest naszą matką”.  

Studenci i uczniowie powinni rozwijać takie podniosłe uczucia miłości do ojczyzny. 

Powinni pracować dla honoru swego kraju.   
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Ten, kto nie oznajmia z dumą, że „to jest moja ojczyzna,  

to jest mój język rodzimy i to jest moja religia", jest zaiste żywym trupem. 

Śankara, który urodził się w Kerali, swoimi głębokimi naukami adwajty przyniósł 

wielką sławę nie tylko Kerali, ale całemu krajowi. Dobroć przynosi dobre imię. Dobroć 

jest pobożnością. Bez dobroci, człowiek staje się bezbożny.  

Przede wszystkim powinniście pojąć, że sami jesteście boscy. Nie ma nic większego 

niż Boskość. Wasza wrodzona cecha miłości jest cechą boską. Jest to prawdziwa cecha 

ludzka. Powinniście rozwijać tę ludzką cechę miłości. Istotą ludzką - w prawdziwym 

znaczeniu tego określenia - będziecie nazywani jedynie wtedy, kiedy będziecie mieli 

cechy: współczucie, miłość, współodczuwanie [tzw. empatia] i wyrozumiałość. Dzisiaj 

człowiek jest ludzki tylko w kształcie, ale nie w praktyce. Jedynie jawi się jako ludzki, 

ale brakuje mu cech ludzkich. Można jasno powiedzieć, że jest ludzki tylko w kształcie, 

ale nie w praktyce.  

Studenci! 

Śankara był także studentem tak jak wy, ale nawet w młodym wieku 16 lat zdobył 

tak wielką sławę, że będzie ona nadal jaśniała, wiek po wieku, jak drogocenny klejnot, 

którego wspaniałość nigdy nie słabnie. Każdy uczeń i student powinien naśladować 

jego wzorzec i prowadzić przykładne życie. Uszczęśliwiajcie swoich rodziców. 

Zdobądźcie dobre imię w społeczeństwie, podtrzymujcie wielkie imię ojczyzny i w ten 

sposób uświęcajcie swoje ludzkie narodziny.  

Nie powinniście myśleć, że jest inaczej. Przez swój utwór „Bhadźa Gowindam”,  

Śankara próbował rozwijać w każdym poczucie wyrzeczenia. Niektórzy ludzie mogą 

mówić: „Sai Baba uczy studentów wyrzeczenia się”. Niech ludzie mówią co chcą. Ja się 

nie boję. Niby dlaczego miałoby się obawiać mówić prawdę? Czy osiągnięcie 

wyrzeczenia się jest takie łatwe? Nie dla każdego jest to możliwe. Nawet w tych, którzy 

słuchają moich dyskursów od wielu lat, nie ma żadnej przemiany. Skoro tak, czy 

możemy oczekiwać nagłej zmiany w was przez samo słuchanie tego orędzia? Poczucie 

wyrzeczenia się potrafi rozwinąć w sobie jedynie garść największych szczęśliwców. 

Jakież może być większe szczęście oprócz rozwijania w sposób naturalny ducha 
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wyrzeczenia? Dlatego właśnie mówię wam wielokrotnie: Na Karmana Na Pradźaja 

Dhanena Thjagenaike Amrutatthwamanasu (do nieśmiertelności nie dochodzi się 

czynem, potomstwem czy bogactwem; dochodzi się do niej jedynie poprzez 

wyrzeczenie). Jedynie duch wyrzeczenia zapewnia wasze dobro. Co znaczy poświęcenie? 

Jeśli nie wydychasz powietrza które wdychasz, zostaną zepsute twoje płuca. Jeżeli 

spożywane przez ciebie jedzenie nie zostanie strawione i wydalone, rozstroi ci się 

żołądek. Podobnie, krew musi ciągle płynąć we wszystkich częściach ciała. Jeśli 

pozostaje w jednym miejscu, rozwija się z tego czyrak. To samo można też powiedzieć o 

pieniądzach. Pieniądze, jakie zarabiasz, powinny być wydawane na prawe cele. Jednie 

tych, co mają takiego ducha wyrzeczenia, można rzeczywiście nazywać prawdziwymi 

szczęśliwcami. Jak długo pozostajesz daleko od Boga, nie będziesz mógł pojąć 

pierwiastka Boskości. Kiedy będziesz szedł bliżej do Boga, będą ci odsłaniane wszystkie 

tajemnice życia. Mało tego, bez żadnego wysiłku rozwiniesz w sobie ducha 

wyrzeczenia. Twoje serce będzie napełnione boskimi uczuciami, a twoje życie będzie 

uświęcone. Jak głosi powiedzenie: Brahmawid Brahmaiwa Bhawati (ten, co zna 

Brahmana, staje się zaprawdę Brahmanem), stajesz się jednym z Bogiem.  

Dlatego rozwijajcie dobre cechy i ducha poświęcenia. Mędrzec Wjasa przedstawił 

sedno osiemnastu puran w dwóch zdaniach: Paropakara punjaja, papaja parapidanam 

(zasługę osiąga się przez służenie innym, a grzech popełniany jest przez ranienie ich). 

Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź. Jeśli wprowadzisz to powiedzenie w życie, 

pójdziesz za naukami wedanty w prawdziwym znaczeniu.   

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem Hari Bhadźana Bina Sukha Śanthi Nahin) 

– Z dyskursu Bhagawana na Sali Sai Kulwant 7 września 1996 roku.  
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Sprawozdanie  

 
 

 

Bhagawan Śri Sathya Sai Awatara Wajbhawam – taneczne przedstawienie teatralne 

Ponad 250 młodziezy przyjechało z pielgrzymką do Praśanthi Nilajam z wiosek Himaćal 

Pradeś i 26 kwietnia br. wystąpiło z tanecznym przedstawieniem teatralnym o nazwie 

„Bhagawan Śri Sathya Sai Awatar Waibhawam” (chwała Śri Sathya Sai). Rozpoczącząwszy 

swój występ o godz. 5.20 po południu, młodzież przedstawiła historię życia Bhagawana 

poprzez różne zeń wydarzenia. Rozpocząwszy swój występ o godz. 5.20 po południu, 

młodzież odtworzyła historię życia Bhagawana poprzez różne wydarzenia. Ozdobione to 

było pięknymi pieśniami i przejmującymi tańcami w wykonaniu młodzieży, które 

naświetlały różne strony życia Bhagawana i jego boską misję dla ludzkości.  

Następnie odbyły się bhadźany. W międzyczasie wyrażono uznanie uczestnikom 

przedstawienia i rozdano prasadam. Uroczystość dobiegła końca wraz z Arati o godz. 6.30.   

Obchody Buddha Purnima  

3 i 4 maja 2015 r. obchodzono w Praśanthi Nilajam święto Guru Purnima, dla uczczenia 

narodzin, oświecenia i nirwany Pana Buddy. Tematem tegorocznych obchodów było 

„Metta – Kochająca Dobroć”. Wielka ilość bhaktów przyjechała z Nepalu, Śri Lanki, 

Tajlandii, Malezji, Laosu, Brunei, Singapuru, Indonezji, Japonii, Hong Kongu i Tajwanu, 

aby wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu.   

Uroczystości 3 maja rozpoczęły się tradycyjnymi śpiewami buddyjskimi bhaktów z 

Tajlandii. Później dr W.K. Rawindran, przewodniczący Obszaru IV Międzynarodowej 

Organizacji Śri Sathya Sai, przemówił krótko o naukach pana Buddy i wezwał wszystkich 

buddystów to tego, aby stawali się lepszymi buddystami. Opowiedział o tym, jak cesarz 

Aśoka ze zdobywcy został przemieniony w dobrego buddystę i podkreślił potrzebę odkrycia 

Buddy we własnym wnętrzu. Przedstawił też dwóch mówców wieczornych. Pierwszym z 

nich był Śri Gehan Talgodapitija ze Śri Lanki. Przedstawiając znakomitą historię Siddharthy 

przekształconego w Buddę, mówił się o potrzebie ćwiczenia się w "kochającej dobroci" i 

bezinteresownej służbie, idąc za nauką Bhagawana "Kochaj wszystkich, służ wszystkim". 

Drugim mówcą był przedstawiciel Bhićhu Śanta Maitria z Buddyjskiego Stowarzyszenia 
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Kathmandu z Nepalu.  

Mówił o naukach Buddy, naświetlając trzy niezbędne rzeczy, mianowicie: unikaj 

popełniania złych czynów, pielęgnuj czyny dobre i zdrowe oraz obłaskawiaj umysł.   

Potem wystąpił około 40-osobowy chór z Japonii, śpiewając w języku japońskim pełne 

uczucia bhadźany mandiru w Praśanthi. 

 Uroczystości 4 maja rozpoczęła mowa wprowadzająca Śri Billy'ego Fonga, głównego 

koordynatora Obszaru II, który przedstawił dwóch mówców, jacy wystąpili po nim. 

Pierwszym był czcigodny Pra Khamhoung Toulawanh, mnich główny z  pagody Pho Sai 

w Wientiane w Laosie. Chwaląc wysiłki Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai w 

szerzeniu nauk Buddy i jej pionierską, rewolucyjną, ukierunkowaną na wartości oświatę, 

czcigodny mówca nazwał to symbolicznymi potokami "Metty - Kochającej Dobroci" od 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Budda i Bhagawan Baba są ucieleśnieniami kochającej 

dobroci - zakończył uczony mówca.  

Drugi mówca, dr Art Ong Dźumsai, w swym przenikającym duszę przemówieniu 

naświetlił, jak bardzo ważne dla poznania niezmiennej prawdy jest patrzenie we własne 

wnętrze, co stanowi główne przesłanie buddyzmu.   

Folklorystyczni tancerze kandjan ze Śri Lanki wystąpili potem z półgodzinnymi tańcami 

do rytmu bębnów, pokazując wielkie umiejętności akrobatyczne. Zespół ten, prowadzony 

przez Kala Suri Lionel Sirisenę, oklaskiwanego o międzynarodowej sławie tancerza 

kandjan, oczarował zgromadzenie mieszanką sztuki i akrobatyki.  

Na zakończenie wieczoru odbył się skecz młodzieży z Malezji pt. „Serce Buddy”. 

Obejmował on historię Buddy i jego nauki, przedstawione w postaci "Wywiadu w Radio 

Sai", ukazując interludia, rozszerzając temat pouczającymi satyrami. Przedstawiając 

opowieść o stawaniu się Buddą, skecz zawierał opowieść o Quan Jin, oprócz dyskusji o 

"Metta - Kochającej Dobroci", wiodącej do wglądu we współczesne media społecznościowe 

jako narzędzie do szerzenia przesłania buddyzmu.   

Kirtany Annamaćarja  

Grono 600 pielgrzymów, złożone z 400 nauczycieli i 200 bhaktów, przybyło i 5 maja br. 

wystąpiło z pełnymi uczucia kirtanami (pieśniami nabożnymi), poświęconymi 

Annamaćarji. Nauczyciele z tego grona będą potem prowadzić w swoich szkołach szkolenie 

Bal Wikas, w ramach przedsięwzięcia Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z Andhry Pradeś.   
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Dzień Iśwarammy  

Matka Iśwaramma popierała uciskanych, cierpiących i opuszczonych, a saga Sai obfituje 

w mnóstwo opowieści o jej bezgranicznym współczuciu.   

Tak jak w latach poprzednich, Dzień Iśwarammy obchodzono w Praśanthi Nilajam z 

wielką pobożnością i uroczystością. Uroczystości poranne przeprowadzono przy samadhi 

Boskich Rodziców - Matki Iśwarammy i Śri Peddy Wenkamy Radźu, którzy dali światu 

awatara kali jugi Bhagawana Śri Sathya Sai Babę. Zgromadziło się tam tłumnie wielu 

bhaktów i osobistości, aby oddać hołd Boskim Rodzicom. Samadhi było pięknie ozdobione. 

Osobistości oraz członkowie rodziny złożyli przy nim ofiary. W międzyczasie odbywały się 

bhadźany, poświęcone pamięci Boskiej Matki Iśwarammy oraz Bhagawana Baby.  

Uroczystości przy samadhi zakończyło Arati i rozdanie wszystkim prasadam.   

Uroczystości wieczorne odbyły się na Sali Sai Kulwant, w sposób szczególny 

przedstawiając niezrównaną chwałę Wybranej Matki. Obejmując pełne uczucia 

interpretacje i szczegółowe opowieści, zwłaszcza pani Widźajammy i (pani) prof. 

Dźajalakszmi Gopinath, obrazował poprzez przedstawienie legendę Matki Iśwarammy - od 

zaślepionej matki po żarliwą wielbicielkę Bhagawana - oraz wiele zadziwiających, 

niewysłowionych opowieści o tej Czcigodnej Matce.  

 Następnie zaśpiewano przykuwającą uwagę, w szybkim tempie utrzymaną mieszaninę 

bhadźanów o Iśwarammie, zatapiając czcigodne zgromadzenie w błogości.  

Na tę świętą okoliczność Dnia Iśwarammy, w budynku mieszkalnym [tzw. szedzie] nr 29 

umieszczono telewizor dla pożytku bhaktów w podeszłym wieku, będących pod opieką 

aszramu. To nowe udogodnienie będzie transmitowało na żywo wszystkie uroczystości w 

Mandirze, ułatwiając sędziwym mieszkańcom budynków 29, 30 i 31 oglądanie tego, co 

dzieje się w Mandirze.   
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Z naszych archiwów 

 

 

Rzeczywistość da się zauważyć wszędzie; ale najbardziej widoczna jest w tobie, kiedy 

jej szczerze szukasz. Możesz jej doświadczać, nawet podczas wykonywania 

bezinteresownie obowiązków wobec siebie i innych.  Kiedy ktoś nie usiłuje się w ten 

sposób przekształcać, wini za swoje smutki Boga, zamiast winić swą niestałą wiarę! 

Wini Boga, bo za wcześnie ogłasza siebie wielbicielem i oczekuje obfitej łaski. Taki nie 

może domagać się łaski; Bóg musi przyjąć bhaktę jako swojego własnego. Trzeba 

używać swej zdolnośći rozróżniania, aby odsiać śmieci i je odrzucić na rzecz tego, co 

wartościowe. Wykonywanie punji (dobrych czynów) oznacza wykonywanie 

bezinteresownej służby innym. Musimy uciekać od złej osoby, żeby szukać przyjaźni 

dobrych - i zdobywać ją. Potrafią oni nas oczyszczać i uzdrawiać.   

Człowiek jest trawiony przez czas; Bóg jest panem czasu. Zatem schronienie przyjmij 

w Bogu. Niech Bóg będzie twoim guru,  twoją ścieżką, twoim Panem. Czcij Go, bądź 

posłuszny Jego rozkazom, ofiarowuj Mu wdzięczny hołd, miej Go mocno w pamięci. To 

najłatwiejsza droga do uświadomienia Go sobie jako twojej własnej rzeczywistości. Jest 

to drogą jedyną. 

Czyń swoje życie ofiarą dla boskości  

Gdziekolwiek byście byli i cokolwiek robili, uważajcie się za narzędzia Boskości i na 

tej podstawie działajcie. Nie musicie czekać cały rok żeby obchodzić Guru Purnima. 

Traktujcie każdą chwilę życia jako zamierzoną do tego, aby ją poświęcać Panu. Oto 

sposób na doświadczanie Boskości w każdym czasie i w każdym miejscu. Oto 

prawdziwa sakśatkara (widzenie Rzeczywistości). Służcie wszystkim i kochajcie 

wszystkich. Mocno wierzcie w to, że Boskość jest w każdym i ciągle działajcie w oparciu 

o tę wiarę. To święte podejście możecie rozwinąć w sobie jedynie drogą ciągłego 

ćwiczenia. Napełnij się pewnością siebie i odwagą. Uczyń swe życie pełną ofiarą dla 

Boskości, będącej prawdziwym źródłem wszystkiego czym jesteś i wszystkim co masz.   

Każdy musi rozwinąć ducha thjagi (poświęcenia). Musisz służyć ludziom swoim 
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ciałem. W umyśle musisz żywić dobre i szlachetne myśli. Swego majątku musisz 

używać do wspierania oświatowych i innych instytucji do pomagania ludziom Dawaj 

głodującym jedzenie. Oto sposób na prowadzenie celowego i wzniosłego życia. Życie 

zostało Ci dane nie po to, żebyś siebie tuczył. Ciało to podstawowe narzędzie do 

praktykowania dharmy.   

 Poświęcajcie cały czas służeniu i wypełnianiu swoich obowiązków. Wasza 

sadhana nie powinna mieć celów samolubnych. Powinna wspierać dobro innych. 

Porzućcie samolubstwo, pielęgnujcie bezinteresowną miłość do innych i uświęcajcie 

swoje życie.   

– Wybrane z dyskursów Bhagawana z Guru Purnima.  

 

 

 

 

Basant Kumar Rai 

 

Przed ponad dwudziestoma laty, kiedy w 1990 roku moja żona, starszy syn i ja 

byliśmy jako turyści w Bengaluru, podjęliśmy najważniejszy krok w naszym życiu. Na 

stanowisku autobusowym miasta Bengaluru natknęliśmy się na wielbiciela Sai z 

Darjiling i dowiedzieliśmy się, że Sai Baba jest w miejscu zwanym Whitefield, leżącym 

w niewielkiej odległości od Bengaluru. Słyszeliśmy wcześniej trochę o Sai Babie i Jego 
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cudach; powodowani ciekawością wsiedliśmy do autobusu i dotarliśmy do Whitefield.   

Wraz z innymi wielbicielami usiedliśmy wokół drzewa banjanowego, a po chwili Sai 

Baba przyszedł i podążył wkoło, udzielając darszanu. Krótko rozmawiał z niektórymi, 

od innych brał listy. Zdenerwowałem się, kiedy zobaczyłem, że otrzymał list od kobiety 

w średnim wieku z Zachodu i od razu odrzucił go jej z powrotem. Kobieta zalała się 

łzami. 

Dużo później dowiedziałem się, że kiedy Sai Baba odrzuca z powrotem jakiś list 

osobie, która go podarowała, w istocie zawiera to natychmiastową odpowiedź. Tak czy 

inaczej, był to nasz pierwszy darszan, On nie dokonał na naszych oczach żadnego cudu, 

a ja w ogóle nie byłem pod wrażeniem.  Taka sama była również reakcja żony i syna.   

Krok w stronę duchowości 

Po przyjemnych wczasach na morskiej plaży w Mangalore (obecnie Mangaluru), 

wyruszyliśmy z dworca kolejowego w Bengaluru w podróż powrotną do domu. W 

pociągu głęboko dumałem o swojej reakcji na darszan Sai Baby i poczułem, że być 

może nie zdołałem zauważyć rzeczywistości Sai Baby.  

Musi być w Nim jakaś siła, która przyciąga tak wielu ludzi, w tym wielką liczbę 

obcokrajowców. Postanowiłem dowiedzieć się tego wkrótce po dotarciu do Darjiling. 

Od tego czasu zaczęła się moja duchowa reakcja na pierwsze odwiedziny u Sai Baby.   

Pewien wielbiciel Sai pożyczył mi słynną książkę Howarda Murpheta o Babie „Sai 

Baba – człowiek cudów”. Mój pęd do poszerzania swej wiedzy o Sai Babie był tak silny, 

że przeczytałem tę książkę jednym tchem i na koniec czytania uświadomiłem sobie, że 

Sathya Sai Baba to Bóg! Od tamtego czasu jest On Bogiem naszej rodziny, jedynym 

Bogiem!  

Wpływ wiedzy o tym, że Bóg rzeczywiście żyje na ziemi, natychmiast odbił się w 

moim życiu. Od tamtego dnia przestałem pić alkohol, palić papierosy i jeść mięso. Był 

to potężny krok naprzód w stronę duchowości, który stopniowo odbił się również na 

członkach mojej rodziny. Po kilku latach cała rodzina stała się wegetariańska. Było to 

dodatnim krokiem ku postępowi duchowemu.   

Dwa lata później, bardzo poważny stał się mój zadawniony problem z krwawieniem 

z nosa. Cierpiałem na niemalże ciągłe krwawienie z nosa i bardzo niestały stan umysłu 
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i ciała. W jednej chwili nie mogłem znieść nawet powiewu powietrza, który zdawał się 

mnie dusić, a w następnej czułem się klaustrofobicznie i żądałem, by otwarte były 

wszystkie drzwi i okna, mimo zimnej pogody Darjiling.   

Zadziwiająca tajemnica 

Pewnego dnia, w tym stanie beznadziejności i niepewności, leżałem w domu na 

łóżku, kiedy przybył do mnie w odwiedziny pewien przyjaciel z Anglii. Niósł długą, 

sześciokomorową latarkę, która była bardzo potężna. Przyjaciel powiedział, że używa 

się jej przy polowaniu na tygrysy. Po jego odejściu zauważyłem, że zapomniał zabrać 

swojej latarki; stała obok mego łóżka. Owej nocy byłem niespokojny zarówno fizycznie 

jak i psychicznie i nie mogłem spać. W pokoju było ciemno, a nie chciałem włączać 

światła, obawiając się, że zaniepokoję żonę, która z powodu mej choroby wiele nocy nie 

spała, a teraz pogrążona była w twardym śnie na łóżku obok mnie. Zachciało mi się 

dowiedzieć, która jest godzina i przypomniałem sobie o latarce, którą zostawił mój 

przyjaciel.  W ciemności poszukałem jej po omacku koło łóżka i znalazłszy, zdziwiłem 

się, że tak dużo waży. Włączyłem tę latarkę i odkryłem, że na ściennym zegarze jest 

pierwsza w nocy.   

Kiedy bezustannie modliłem się do Sai Baby, skierowałem potężne światło latarki 

na zdjęcie Sai Baby, wiszące na przeciwległej ścianie. Jest to barwne zdjęcie Swamiego z 

prawą dłonią wzniesioną w błogosławieństwie. Za zdjęciu tym Baba jest uśmiechnięty, 

a Jego oczy są bardzo małe. To bardzo przyjemne zdjęcie, pochodzące z moich 

wczesnych zbiorów.   

Kiedy ześrodkowałem światło na twarzy Sai Baby, nagle zauważyłem zmianę w jego 

oczach, które stopniowo otworzyły się, potężniejąc rozmiarem i zmieniły się w 

krwistoczerwone. Oczy te promieniowały tak mocnym światłem, że potężna siła latarki 

stopniowo zmniejszyła się do nic nie znaczącego, bladego światła, podobnego do tego z 

migoczącej, na granicy zgaśnięcia, lampy. Oczy te były tak oślepiająco jasne i straszliwe, 

że całe ciało zatrzęsło mi się ze strachu i nie sposób było w nie patrzeć.   

Natychmiast zgasiłem latarkę, zamknąłem oczy i zakryłem twarz kołdrą. Po długiej 

przerwie pooddychałem głęboko, opanowałem się i zacząłem rozmyślać o tym 

zdarzeniu. Zdrowy rozsądek i rozum odmawiały mi przyjęcia do wiadomości tego, co 

zobaczyłem.  Jakże mogło to być rzeczywiste? To było niemożliwe, ponieważ byłem 
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poważnie chory i umysł miałem niestały, pomyślałem, że to może wymysł mojej 

wyobraźni, a ja, będąc osobą rozsądną, nie powinienem bać się takiego złudzenia. Nie 

jestem tchórzem i zamierzyłem postępować rozsądnie.   

Odsunąłem kołdrę z twarzy i jeszcze raz włączyłem tę potężną latarkę, kierując ją na 

twarz Sai Baby. Uśmiechnięta twarz Baby była przyjemna; z zadowoleniem 

zobaczyłem, że jest spokojna i nieruchoma. Powiedziałem do siebie: „Spójrz! To, co 

widziałeś, było jedynie wyobraźnią”. 

Właśnie kiedy się odprężałem, małe oczy Sai Baby raz jeszcze zaczęły się powiększać 

i gorzeć, stając się dużo bardziej straszne i potężne niż te u królewskiego tygrysa 

bengalskiego, którego raz spotkałem w świetle reflektorów mego samochodu 

terenowego w lesie Rezerwatu Zwierzyny Dźaldapara. Kiedy rosła moc potężnego, 

oślepiającego spojrzenia Baby, promień latarki stawał sie coraz bledszy i bledszy, aż się 

automatycznie wyłączyła. Byłem całkowicie wytrącony z równowagi, zupełnie 

wystraszony, a całe ciało drżało mi jak liść podczas burzy. Latarka wypadła mi z ręki. 

Obróciłem się na łóżku i zakryłem się kołdrą. Szybkie, głośne bicie serca było w moich 

uszach jak uderzenia młota; drżałem ze strachu. Automatycznie śpiewałem: „Sai Ram! 

Sai Ram!”. Nie wiem, jak długo śpiewałem, nim zasnąłem.  

Cudowne uleczenie z raka 

Kiedy się obudziłem, pokój wypełniony już był jasnym światłem słonecznym 

poranka. Rozmyślałem o zdarzeniu z nocy, ale nie mogłem się w tym rozeznać. Było to 

coś zadziwiającego i bałem się, że jeśli opowiem o tym wydarzeniu, inni mogą mi nie 

uwierzyć. Stąd też przez długi czas powstrzymywałem się przed mówieniem o nim - 

nawet żonie. 

Po paru dniach, byłem na leczeniu w szpitalu w Kalkucie. Wykonano drobiazgowe 

badania patologiczne i moja dolegliwość została rozpoznana  jako daleko posunięty 

rak. Lekarze poradzili żonie, aby zabrała mnie z powrotem do domu, gdyż jest za późno 

na jakiekolwiek leczenie medyczne. Kiedy poprosiła ze łzami w oczach, lekarze - jedynie 

dla jej psychicznego zadowolenia - poddali mnie chemioterapii i radioterapii. Po 

krótkim leczeniu, ku całkowitemu zaskoczeniu lekarzy moje ciało zaczęło dodatnio 

odpowiadać na leki. Później poradzono mi, żebym natychmiast udał się do Tata 

Memorial Hospital, specjalistycznego ośrodka badań nad rakiem i leczenia raka 
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w Mumbaju.   

 W Darjiling powziąłem ślubowanie odwiedzenia Praśanthi Nilajam w urodziny 

Sai Baby i nalegałem na pojechanie tam w drodze do Mumbaju. Byłem nieugięty i 

członkowie mojej rodziny ulegli memu żądaniu. Na skutek ubóstwa czasu przewieziono 

mnie drogą powietrzną do Bengaluru 23 listopada 1993 roku, ale lot został opóźniony z 

powodu niepomyślnej pogody w Kalkucie i dotarliśmy do Praśanthi Nilajam dopiero 

wieczorem. Opatrzność sprawiła jednak, że dostałem dobre miejsce do siedzenia, z 

którego z bliska dostąpiłem darszanu Baby. Poczułem się tym darszanem w pełni 

podniesiony na duchu i rozradowany. Żona była w części kobiecej i z uwagi na potężny 

tłum, spotkaliśmy się z nią po darszanie z pewną trudnością. Pierwszym zdaniem, jakie 

wyrzekłem, spotkawszy się z nią, było: „Nie martw się, jestem uleczony”. Pełną 

szczęścia odpowiedzią był szeroki uśmiech na jej twarzy. Po tym leczono mnie dalej, 

zarówno w Mumbaju jak i Kalkucie, stale poprawiało się moje zdrowie i zostałem 

całkowicie wyleczony z raka. 

 

Blask boskiej chwały  

 

 

Do kwietnia podróż dla moich badań zakończyła się i poleciałam do Rzymu, gdzie 

spotkali mnie na lotnisku włoscy bhaktowie. Pojechaliśmy za miasto piękną, główną 

drogą na wieś umbryjską i po około dwóch godzinach dotarliśmy do małego, 

dwupoziomowego hotelu z umiejscowionym centralnie podwórzem, wśród pól i 

gospodarstw, gdzie odbył się zjazd. Hotel ten najwyraźniej nie był w mieście Asyż, do 

którego było jeszcze parę mil. Było około 500 uczestników z Europy i paru 

Amerykanów.   

Przyjechałam w czwartek wieczorem. Nazajutrz rano późno przyszłam na śniadanie. 

Większość ludzi poszła już na salę główną, aby zająć dobre miejsca, bo zjazd 

rozpoczynał się za około 20 minut.  Czasu miałam jedynie tyle, aby coś zjeść i 

usiadłam przy jedynym stole, gdzie zasiedziało się kilkoro ludzi. Przedstawił się jakiś 

mężczyzna z Niemiec. Odbyliśmy krótką rozmowę i przeprosiłam, aby zająć miejsce na 
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scenie. Obecni byli także dr Art Ong Jumsai, Śri Indulal Shah, Phyllis Krystal i paru 

innych, w tym Marianne Meyer, żona Thorbjeorna, która również odgrywała kluczową 

rolę w Wychowaniu w Watościach Ludzkich Sathya Sai w Europie. W sobotę zjazd 

trwał dalej; rano były wystąpienia ogólnych mówców, a po południu ja spotkałam się 

z nauczycielami, którzy wdrażają Wychowanie w Wartościach Ludzkich Sathya Sai w 

swoich klasach czy szkołach w Europie.   

W miarę upływu czasu tamtego weekendu zaczęłam zastanawiać się, czy ujrzę 

miasto Asyż. Przed przyjazdem byłam zbyt zajęta, żeby dowiedzieć się czegoś o tym, co 

pozostało z tego średniowiecznego miasta (było to przed nastaniem czasów szukania w 

Internecie). Do owego czasu przeczytałam książkę „Kwiatuszki św. Franciszka” i 

wiedziałam, że św. Franciszek żył tam w połowie XII wieku. Kiedy Franciszek był 

młodym mężczyzną, dołączył do wyprawy krzyżowej i wyruszył jako żołnierz dla króla, 

Boga i kraju. Jego czułe serce nie mogło znieść zniszczeń wojny. Po powrocie do domu 

przeszedł przez intensywny okres zdrowienia i przemiany, pociechę znajdując w pięknie 

przyrody i towarzystwie ptaków. Pewnego dnia zawędrował do jakiegoś porzuconego 

kościoła i usłyszał głos Boga, mówiący mu, aby ‘odbudował Jego kościół.’ Odszedł z 

domu w towarzystwie kilku przyjaciół ('braci'), aby żyć tak, jak - według niego - 

Chrystus chciał, aby żył, prosto i w ubóstwie, polegając jedynie na obfitości u swego 

Pana i poświęcając się służeniu innym. Wśród pierwszych zadań, jakich sie podjęli, było 

odbudowanie owego kościoła - kościoła, do którego zabrał mnie w mym śnie Sathya 

Sai Baba.   

W niedzielę po południu podszedł Niemiec, który przedstawił mi się przy śniadaniu 

w piątek rano i wyjaśnił, że wraz z paroma innymi osobami pojadą tego dnia o 

późniejszej porze, na koniec zjazdu, do Asyżu. Czy chciałabym do nich dołączyć? Po raz 

kolejny zdumiał mnie rozwój wydarzeń. Siedząc na przednim siedzeniu samochodu, 

kiedy jechaliśmy tą samą wiejską drogą, która dwa dni wcześniej przywiodła mnie do 

hotelu, słuchałam - nie rozumiejąc ani słowa -  jak moi gospodarze gawędzą sobie po 

włosku. Nagle zaczęli mówić po angielsku i ktoś z tyłu rzekł: „Gdzie powinniśmy zabrać 

Ronne”? „A może by tak pokazać jej San Damiano?” - podsunął kierowca.  „Co to jest 

San Damiano?” - spytałam. Cokolwiek zaskoczony pytaniem, odparł:  „To pierwszy 

kościół odbudowany przez św. Franciszka”.  
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Wówczas poznałam, że wiozą mnie - że Sai Baba mnie wiezie - do tego kościoła, do 

którego zabrał mnie w moim śnie 16 lat wcześniej. Opowiedziałam towarzyszom o 

swoim śnie i tym, co się - jak wiedziałam - działo. I właśnie kiedy skończyłam 

opowieść, zbliżyliśmy się do starego, otoczonego murami miasta Asyż i pojechaliśmy 

brukowanymi ulicami, którymi wędrował wcześniej Franciszek. Zatrzymaliśmy się u 

stóp wzgórza na skraju miasta i wysiedliśmy z samochodu, aby pójść na to wzgórze do 

San Damiano. Tam, na szczycie, był kościół - dokładnie ten sam, do najdrobniejszych 

szczegółów, tak jak widziałam go we śnie. To było dla mnie tak piękne...! Nie mogłam 

odróżnić, czy rzeczywisty był tamten sen, czy też rzeczywisty jest ten dzień.   

Wszedłszy do kościoła, zajęliśmy miejsca w drewnianych ławkach, które teraz były 

ustawione do mszy. Została dodana kamienna podłoga i mała zakrystia, za którą są te 

same drewniane drzwi, przez które Sai Baba mnie zabrał po ujawnieniu, iż byłam 

jednym z tych porzuconych dzieci. Poza tym nic się nie zmieniło; nic nie było inne. 

Wielkość i skala budynku, ściany bez okien, grubo ciosane kamienie - zwłaszcza te 

kamienie, kładzione z miłością i czule, jeden po drugim, rękoma Franciszka i innych, 

okazały się te same.   

– Wybrane z: „The Power of Love”[Siła miłości], pióra dr Ronne Marantz. 

 

 

 

 

Jednym z ważnych znaków Praśanthi Nilajam jest 

Wata Wriksza (drzewo banjanowe), posadzone przez 

Bhagawana Śri Sathya Sai Babę na pożytek 

poszukiwaczy duchowych, którzy chcą dla swego 

postępu duchowego ćwiczyć dhjanę (medytację). Stąd 

też nazywa się je również drzewem medytacyjnym. 

Właśnie z powodu tego czynu boskiej łaski Bhagawana, 

jaką ma On dla osób o dążeniach duchowych, jednym z 

Jego imion w Śri Sathya Sai Asztottara Namawali jest 
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Om Śri Sai Sadhakanugraha Wata Wriksza Pratiszthapakaja Namah (pozdrowienia 

dla Śri Sai, który posadził drzewo banjanowe dla aspirantów duchowych). 

Bhagawan uroczyście, swoimi boskimi rękoma, posadził to Wata Wriksza o godzinie 

9:00 rano 29 czerwca 1959 roku. Sąsiaduje z budunkiem administracyjnym Instytutu 

Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, leżąc na małym wzgórzu i górując od północy nad 

Mandirem Praśanthi, od wschodu nad szpitalem ogólnym Śri Sathya Sai, a od południa 

nad rozrastającym się lasem. Sadząc owo młode drzewo Wata Wriksza, Bhagawan 

umieścił pod nim jantrę (mistyczny diagram) - grubą miedzianą tablicę o wymiarach 15 

cali na 10 cali, zawierającą mistyczne znaki i wzory. Jantra ta została stworzona przez 

Bhagawana z piasków rzeki Ćitrawati w dzień [święta] Waisakha Purnima w 1959 roku, 

kiedy pewien bhakta ze zgromadzenia zapytał Go o drzewo bodhi, pod którym 

oświecenie osiągnął Pan Buddha. Bhagawan powiedział, że także pod drzewem bodhi 

jest umieszczona podobna jantra.  

Według pism świętych, jantra ma wielką, mistyczną moc pomagania w skupieniu i 

ułatwiania postępu.  Można sobie wyobrazić duchową moc tej jantry, którą stworzył i 

umieścił pod owym młodym drzewkiem Wata Wriksza, swoimi boskimi dłońmi, sam 

awatar.   

Na tabliczce ustawionej przed tą Wata Wrikszą znajduje się bardzo stosowne, ważne 

powiedzenie Bhagawana. Mówi ono: „Jedynie w głębi ciszy można słyszeć głos Boga”. 

Objaśniając cel dhjany (medytacji), Bhagawan powiedział: „Drogą dhjany musicie 

dotrzeć do uczucia jedności z Boskością. Najpierwszą rzeczą konieczną do ćwiczenia 

dhjany jest panowanie nad dziwactwami umysłu”.  

Umysł ludzki jest z natury niestały i niespokojny. Zawsze jest w stanie ciągłych 

zmian. Na jeziorze umysłu ciągle powstają fale myślowe, utrzymując go tym samym w 

stanie poruszenia i niepokoju. Jeśli umysł człowieka robi przez cały czas hałas, człowiek 

nie słyszy głosu Boga. Ten wewnętrzny hałas umysłu musi zostać uciszony , jeśli chce 

się słyszeć głos Boga z własnego wnętrza. Konieczne są do tego dwie ważne rzeczy. Z 

jednej strony umysł jest związany z ciałem fizycznym, a z drugiej jest związany z 

oddechem. Stąd pierwszym krokiem jest zapewnienie stałości ciału poprzez siedzenie w 

solidnej postawie, jak padmasana, siddhasana czy sukśasana. Bhagawan mówi: „Ciało 

jest jak naczynie, a umysł jest jak woda. Jeśli ciało będzie się poruszało, umysł również 
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będzie poruszony.”.  

Zarazem trzeba regulować oddech. Powolne, głębokie, długie oddechy prowadzą do 

ciszy umysłu. Krótkie, płytkie, szybkie oddechy rodzą odwrotny skutek. Ważną złotą 

myślą w tym względzie jest: Ćale wate ćalam ćittam, niśćale niśćalam bhawet 

(niejednostajny oddech czyni ciało niestałym, podczas gdy rówy, uregulowany oddech 

czyni je stałym). Wskazówki Bhagawana są w tej mierze następujące: „Umysł można 

powstrzymać od niepokoju poprzez sprawienie, aby skupił się na przebiegu oddychania 

i powiązanie wdechu i wydechu z powtarzaniem mantry Soham  (Tym jestem ja)”. 

Mantra ta przypomina nam całodobowo, że nasza prawdziwa istota jest boska. 

Bhagawan mówi: Brahmavid Brahmaiwa Bhawati (znawca Brahmana zaprawdę staje 

się Brahmanem). Jeśli będzie ciągle przypominał sobie, że jest boski, stanie się 

Boskością.   

Ale łatwiej powiedzieć niż zrobić. Niemożnością jest skupić umysł na oddychaniu, 

pierwiastku Soham czy jakimś innym imieniu i postaci Boga, chyba że jest on czysty, 

wolny od pragnień i obdarzony cnotami. Pałac dhjany można zbudować jedynie na 

mocnym fundamencie cnót, takich jak prawda, prawość, miłość, współczucie i 

samopoświęcenie. W istocie, bez doskonałości etycznej nie jest możliwy żaden postęp 

duchowy. Gdzie jest kama (pragnienia), tam nie może być Ramy (Boga). To właśnie 

pragnienia sprawiają, że umysł jest niestały, niespokojny i nieczysty i odłączają go 

również od źródła pokoju i błogości wewnątrz. Dhjana stara się ponownie ustanowić to 

połączenie przez skierowanie umysłu do wnętrza i skupianie go na Bogu. Kluczem 

umysłu człowiek może otworzyć kłódkę swego serca, aby wejść do królestwa pokoju, 

błogości, wiedzy i wolności. Niestety jednak, człowiek przekręca klucz w przeciwną 

stronę i pogrąża się w otchłani niewiedzy, niepokoju i niewoli, i pada ofiarą wielu 

chorób. Bhagawan opisuje ten nieszczęsny scenariusz, mówiąc: „Świat to wielki szpital, 

a ludzkość jest złożona chorobą. Niektórzy wiją się z bólu zawiści, niektórzy są nadęci 

pychą, niektórzy tracą sen przez nienawiść, niektórzy stali się ślepi poprzez skąpstwo, 

niektórzy są powaleni samolubstwem - każdy ma jakąś chorobę, taką czy inną.)”. Oto 

prawdziwie marny stan człowieka dzisiaj.   

Dlatego Bhagawan napomina człowieka, aby panował nad umysłem i był wysoce 

rozumną osobą. Powodzenie w dhjanie możliwe jest tylko wtedy, gdy człowiek panuje 
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nad swym umysłem.    

Na zakończenie rzeczą najwłaściwszą jest przywołać to oto napomnienie Bhagawana 

z "Dhjany Wahini":  

„Każdy ma prawo osiągnąć ten stopień powodzenia. Nie mówię tego jedynie po 

cichu. Oświadczam to wystarczająco głośno, żeby usłyszały wszystkie strony świata. To 

wiedząc, medytujcie i postępujcie naprzód. Prowadźcie dhjanę i dokonujcie postępu. 

Uświadomcie sobie Atmę”. 

 

 

Forum wychowanków  

 

B.S. Ravi Tedźa 

Był to jasny, słoneczny poranek w Brindawanie. Swami stał na chodniku, przed 

mandirem Traji, za rzędami siedzących tam studentów, twarzą do jeleniego parku. 

Rozmawiał z jakimiś ze starszych bhaktów, którzy również stali blisko. W owym czasie 

było tam wiele drzew, stojących rzędem. Kiedy Swami stał tam rozmawiając, z jednego 

drzewa spadł powoli liść, szybując na wietrzyku i osiadł miękko na włosach Swamiego. 

Zdało się, że Bhagawan tego "nie zauważył" i nadal rozmawiał z tymi starszymi 

bhaktami. Ale niektórzy z nas, siedząc blisko miejsca gdzie stał Swami, zobaczyli to i 

cicho, z uśmiechem, kiwnęło głowami jeden drugiemu. Jeśli chodzi o mnie, to 

pomyślałem sobie - jakież szczęście ma ten liść! Myśl ta zadźwięczała mi w głowie i 

prawie natychmiast Swami, jakby usłyszał, że ją "wypowiedziałem", cofnął się, uczynił 

kilka kroków ku mnie, wziął ten liść ze Swoich włosów i rzekł: 

- To nie liść, ty masz szczęście!   

Mówiąc to, łagodnie upuścił mi go na kolana. Spodziewałem się, że spadnie liść, ale 

zamiast ten na kolana spadł mi owoc guawa. Kiedy siedziałem z ustami otwartymi w 

zupełnym zadziwieniu, Swami rzucił mi urzekający uśmiech i ruszył dalej. Minęło 

trochę czasu, zanim "wróciłem na ziemię."    
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Wszyscy mamy wielkie szczęście   

Wszyscy mamy niesamowicie wielkie szczęście być blisko Niego, kiedy Pan przyjął 

awatarę [tj. ludzką postać]. Mamy błogosławieństwo rozmawiać z Nim, dotykać Go, 

śmiać się z Nim i być częścią Jego zabawy i rozrywki. Siedząc blisko Niego, możemy 

jedynie zdumiewać się, z całkowitym podziwem, kiedy On tak właśnie, spokojnie, 

odsłania największe tajemnice swego własnego stworzenia. Jednak największym z 

otrzymywanych przez nas darów jest jego cudowna miłość i łaska, w różnych 

postaciach. Jedno życie nie wystarczy nikomu z nas do tego, aby docenić tę falę łaski 

Pana i wygrzewać się w jej cieple jak na słońcu. Zaiste jest to największy zaszczyt, jakim 

obdarzony został każdy z nas. Podczas gdy próbujemy ze wszystkich sił pojąc i 

uświadomić sobie głębokie znaczenie tak cudownego błogosławieństwa, rzeczą po 

prostu naturalną jest rozkoszować się Jego lilami (boskimi rozrywkami) i mahimami 

(cudami), ogłaszającymi - przynajmniej częściowo - Jego miłość do nas. Oto kilka z 

cudownych przeżyć, jakimi zostałem pobłogosławiony.   

On jest stróżem 

Zawsze zastanawiałem się, jak Swami troszczy się o ludzi z całego świata i 

zdumiewałem się niezliczonym mnóstwem Jego cudownych sposobów sprawiania 

przez cały czas przyjemności swoim dzieciom. Po ukończeniu studiów magisterskich na 

kierunku zarządzanie biznesem, niektórzy z nas pozostali w Puttaparthi, prosząc 

Swamiego, aby dał nam sposobność żyć u Jego lotosowych stóp i służyć Mu. Swami 

również odpowiedział przychylnie na nasze modlitwy i dał mnie oraz paru innym 

studentom sposobność służenia, tymczasowo, w Śri Sathya Sai Gokulam (szopie dla 

krów, których wówczas było około 200). Byliśmy bardzo zadowoleni z obcowania z 

tymi „boskimi” krowami w siedzibie Sai Gopali. W rzeczy samej, Swami nazywał nas 

też "kowbojami". [ang. cowboys] 

Pewnego dnia przybył do Puttaparthi, dla otrzymania darszanu Swamiego, mój brat. 

Podczas rozmowy zaofiarował mi niewymuszenie pieniądze na moje wydatki. 

Poczułem się trochę obrażony, gdyż w naszej rodzinie panowała zasada, że po 

ukończeniu studiów nie polega się finansowo na nikim z rodziny. Zatem gwałtownie 

odmówiłem przyjęcia tego, co zaofiarował brat i powiedziałem: „Jest Swami, aby 

troszczyć się o mnie pod każdym względem”. Wydarzyło się to po porannych 
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bhadźanach, około godz. 11.00. W tamtym czasie mieszkaliśmy w starym akademiku 

(obecnie używanym jako akademik dla chłopców z Brindawanu, kiedy przyjeżdżają do 

Puttaparthi). Właśnie kiedy wypowiedziałem te słowa, ktoś nadbiegł i powiedział do 

mnie „Swami cię wzywa!”. Zdumiałem się zupełnie, bo Swami odszedł juz na sesję rano. 

W owym czasie Swami mieszkał w samym mandirze Praśanthi. Nie mogłem zaiste w to 

uwierzyć, pospieszyłem jednak do pokoju rozmów, dość zmieszany, zastanawiając się, o 

co chodzi. Poszedłem prosto do pokoju rozmów, zgodnie z poleceniem, a Swami zdawał 

się tam czekać na mnie. Gdy tylko wszedłem i stanąłem u Jego lotosowych stóp, sapiąc 

i dysząc, Swami dał mi kilka 100-rupiowych banknotów, mówiąc: „Weź to na swoje 

wydatki”. Serce zamarło we mnie na chwilę, a po policzkach odruchowo popłynęły łzy. 

Upadłem Mu do stóp z sercem pełnym wdzięczności.   

Swami słucha tego, co mówimy, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Kiedy Mu 

ufamy, zawsze się o nas troszczy.   

Sai ze zdjęcia  

Pewnego razu, kiedy mój brat przyjechał z zagranicy w odwiedziny do naszego 

miasta rodzinnego, zdarzyło się, że w domu byli wszyscy członkowie naszej rodziny 

oprócz mnie. Studiowałem wówczas w Puttaparthi. Matce było przykro z powodu 

mojej nieobecności; udała się przed zdjęcie Swamiego w naszym domu, usiadła przed 

nim i krzyknęła: „Swami, wszyscy są tutaj. Brakuje tylko mojego najmłodszego syna, 

niestety”. Muszę dodać - ja byłem zupełnie nieświadom wszystkich tych zakulisowych 

wydarzeń. Tego samego popołudnia w Mandirze, Swami podszedł do mnie i rzekł: 

„Twoja matka domaga się ciebie. Jedź do rodzinnego miasta. Pobądź parę dni i wracaj”. 

To powiedziawszy, Swami dał mi prasadam i poprosił, żebym wyjechał jeszcze tego 

samego wieczora. Oczywiście wszyscy w mojej rodzinie byli zaskoczeni, widząc mnie 

nazajutrz w domu. Każde zdjęcie Swamiego przedstawia samego Swamiego i nie jest 

jedynie zdjęciem.   

Ponad czasem i przestrzenią 

Swami jest bez wątpienia ponad czasem i przestrzenią, czego wielokrotnie dowiódł 

wielu ludziom - pojawiając się w tym samym czasie w różnych miejscach i dokonując 

niemożliwości. Kiedyś w Brindawanie ofiarowałem Swamiemu list, a On go chętnie 

przyjął, z figlarną wesołością w oczach. Nie pojąłem tego humoru i zastanowiłem się, 
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czy przypadkiem z moją twarzą jest coś nie tak! Ale Swami ruszył dalej nie 

wypowiedziawszy żadnej uwagi i wyszedł z Traji Brindawan oraz poza mury 

wytyczające jego obręb, aby udzielić darszanu setkom bhaktów, siedzących w szedzie 

Sai Ram, podczas gdy my wszyscy czekaliśmy na Jego powrót. Po jakimś czasie Swami 

powoli przyszedł z powrotem. Tym razem wszakże miał w ręku gruby plik listów, jakie 

zebrał od licznych bhaktów. Poruszał się wdzięcznie, prosto ku mnie i patrząc na mnie, 

wyciągnął ze środka tego grubego pliku dokładnie mój list, cisnął mi go z powrotem i 

nie mówiąc ani słowa poszedł dalej. Posunięcie to dosyć mnie oszołomiło; poczułem się 

skruszony, gdyż miałem wrażenie, że nie przyjął mego listu. Później wróciłem do swego 

pokoju i otworzyłem swój list, aby sprawdzić czy napisałem coś złego, co nie spodobało 

się Swamiemu. Ale ku swemu zadziwieniu nie znalazłem pierwotnej zawartości swego 

listu. Zamiast tego znalazłem banknoty 500-rupiowe i mały kawałek papieru, na 

którym było napisane w telugu, własną ręką 

Bhagawana: „Jestem zadowolony z Twojej 

ofiary. Przyjmij to moje błogosławieństwo. 

Uszyj ubrania na święto Ugadi”. Kiedy 

otworzył mój list i go przeczytał? Kiedy napisał 

ów zapisek? Kiedy włożył do niego pieniądze? 

Jest On zaiste Kalatita!   

Zawsze się zastanawiam - czy kiedykolwiek będę w stanie spłacić Mu całą miłość, 

jaką mi daje. Czy też jest rzeczą zbyt z mojej strony butną nawet myśleć, że mógłbym 

Mu spłacić? Czy mogę kiedykolwiek  choćby sprostać Jego oczekiwaniom, jeśli chodzi 

o prowadzenie życia, jakiego On chce, abym prowadził? Jedno mogę powiedzieć - 

pokazał mi, że rzeczywiście nas stworzył i że jest ostatecznym celem, do którego 

wszyscy musimy dotrzeć.   
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Kącik studencki   
 

 

Moja droga przez Bal Wikas zaczęła się, kiedy miałam zaledwie 4 lata. Bal Wikas dało mi 

tak wiele, że nie mogę tego nawet wyrazić.  Poprzez łatwe śloki (wiersze) dostałam 

głębokie lekcje życiowe, które pomogły mi radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia. 

Ponadto Bal Wikas sprawiło, że zdałam sobie sprawę ze swego prawdziwego szczęścia - 

szczęścia dawania. Bal Wikas jest tą siłą napędową, która sprawiła, że uświadomiłam sobie, 

że Bóg i ja to jedno. Pomogło mi w kształceniu duszy i we wzrastaniu w pełen wdzięku 

sposób. Ludzie marnują całe życie w pogoni za swymi pragnieniami; ja jedynie dzięki 

pięknym wierszom Bhadźa Gowindam nauczyłam się panować nad swoimi. Śloki z 

Bhagawadgity pokazały mi moich prawdziwych wrogów: kamę, krodhę, lobhę i mohę 

(pragnienie, złość/gniew, chciwość i ułudę). Bal Wikas ukształtowały mnie takimi cechami 

jak Sathya, Dharma, Śanthi, Prema i Ahimsa. Jedynie dzięki Bal Wikas znam cel swego 

życia, co całkowicie odróżnia mnie od innych.   

Moja nauczycielka poprosiła, abym codziennie odmawiała modlitwę poddania się przez 

oddawanie Sai swoich myśli, czynów i słów, jakie mówię. Kiedy w Dzień Iśwarammy 

wygłosiłam swoje pierwsze przemówienie, uświadomiłam sobie ważność poddania się 

Bogu. Nie sposób tego wyrazić słowami, ale po raz pierwszy w życiu doświadczyłam tego, 

że Swami stoi obok mnie. Ta energia i wibracje prawie wywołały u mnie łzy w oczach, 

poruszając mnie niezwykle. Zapach wibhuti sprawił, że przeniosłam się w zupełnie inne 

miejsce. Tamtego dnia pozwoliłam odejść wszystkim swoim strachom i byłóem gotów 

zaufać Swamiemu; byłam gotowa popłynąć z Nim przez ocean miłości.  

Obecnie kończę swoją 3 grupę. Chciałabym wyrazić Swamiemu swoją wdzięczność. 

Swami, pobłogosław proszę nas wszystkich, żebyśmy mogli dać każdemu sercu Twoją 

miłość i Twoje boskie przesłanie. Dopomóż nam, Swami, abyśmy - uczniowie Twego Bal 

Wikas - mogli oświetlić najciemniejsze obszary i przemienić ten świat tylko i wyłącznie 

miłością.   

– Jaszaswani Prakasz 
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WSKAZÓWKI SWAMIEGO DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW 

Dziś potrzebujemy nie wiedzy książkowej, choć do pewnego stopnia potrzeba nam jej, aby 

radzić sobie z życiem na tym świecie. Niezbędna jest dla nas wszakże znajomość Atmy. 

Bhagawadgita mówi: najwyższym wykształceniem jest wykształcenie duchowe. Zaczyna się 

ono od znajomości rozróżniania, będącej jak niewysychająca rzeka. W rzekach 

niewysychających ilość wody może być różna, jednak nie jej jakość. Dlatego uczniowie i 

studenci powinni rozumieć, że jakość wykształcenia jest ważniejsza niż jego ilość. Nie są 

ważne stopnie - ważna jest wiedza osiągnięta z wykształcenia. Jakie znaczenie ma 

wykształcenie? Nie jest ono tylko gromadzeniem wiedzy. Wykształcenie to nie sama wiedza, 

obejmuje ono także działanie. Zdrową podstawę ma wykształcenie rodzące się z wnętrza 

i ono jest trwałe. Określa się je jako satjam (prawda).   

 

Dla uczczenia 90. Urodzin Bhagawana, Międzynarodowa Organizacja 

Sathya Sai przygotowuje na listopad bieżącego roku X Zjazd Światowy w 

Praśanthi Nilajam, z myślą przewodnią: Miłość to Źródło; Miłość jest 

Ścieżką; Miłość jest Celem. W ramach przygotowań, na całym świecie 

odbywają się przed-światowe zjazdy, których zagadnieniami są miłość i 

bezinteresowna służba.   

Pierwszy zjazd przed-światowy odbył się w Singapurze w dn. 16-18 

stycznia br., drugi przeprowadzono w Hongkongu w dni. 23-25 stycznia br., 

trzeci zaś w Brazylii, w dn. 6-8 marca br. W innych krajach odbywają się 

dalsze takie zjazdy, dla krzewienia wiedzy o naukach i misji Bhagawana.   
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ARGENTYNA 

Grupa Sathya Sai w mieście Punilla w Argentynie powstała w kwietniu 2014 roku. 

Służy ona bhaktom mieszkającym w oddalonych miejscach, którzy nie mogą jeździć do 

ośrodków Sai ani brać udziału w spotkaniach. Grupa ta, licząca 5-10 ochotników Sathya 

Sai, udała się do La Falda, Huerta Grande, Villa Giardino, Carlos Paz, Tanti, Falda del 

Carmen i Alta Gracia, aby śpiewać nabożne pieśni i dzielić się boskim przesłaniem Śri 

Sathya Sai Baby wraz z odnośnymi filamami wideo.  

Grupa Sathya Sai z miasta Punilla spotyka się raz w miesiącu, aby ćwiczyć występy 

muzyczne i uzgadniać swe plany na przyszłość, dotyczące służenia bhaktom w 

oddalonych obszarach. Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Argentyny wspiera 

działania owej grupy dla dzielenia się miłością Bhagawana z tymi, co nie mają 

pieniędzy i znaczenia [w społeczeństwie]. 

GHANA 

Szkoleniowy Ośrodek Ortopedyczny (SOO) jest katolicką instytucją w Ghanie, 

pomagającą niepełnosprawnym dzieciom, które utraciły obie kończyny na skutek 

wypadków bądź wad wrodzonych. 26 grudnia 2014 roku 21 ochotników Sathya Sai 

odwiedziło SOO, żeby dodawać tamtym dzieciom otuchy i udzielić im pełnych miłości 

porad. Ochotnicy dali jedzenie 50 dzieciom i 10 dorosłym. Siostra Magdalena, stojąca 

na czele SOO, wyraziła wdzięczność za te pełne miłości usługi.  

WIELKA BRYTANIA 

20 grudnia 2014 roku około 20 osób z młodzieży Sathya Sai w Londynie pomagało 

przygotować i rozdać ludziom bezdomnym 133 kosze z przykrywką, zawierających szale, 

rękawice, kapelusze, śpiwory, płaszcze przeciwdeszczowe i skarpety. Ponadto, w 

szpitalach dziecięcych Royal Marsden i Great Ormond podarowano 90 zabawek.  

20 grudnia młodzież Sathya Sai w Leicester była gospodarzem przyjęcia 

bożonarodzeniowego dla mieszkańców Ośrodka ŚWIT (Dawn Centre) - tymczasowego 

schroniska dla bezdomnych. Placówka ta świadczy porady i pomoc w zakresie zdrowia, 
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mieszkania, umiejętności życiowych i oświaty, bez względu na rasę, płeć, wiek, 

niezdolność do pracy, warstwę społeczną czy religię. Mieszkańcy schroniska byli 

wzruszeni służbą, niesioną przez ochotników Sathya Sai, nacechowaną miłością i 

troską.   

ARGENTYNA 

Od kilku lat ośrodek Sathya Sai z Rosario służy ludziom bez środków do życia, 

żyjącym na ulicach. Usługi świadczone są corocznie, dla uczczenia Bożego Narodzenia 

25 grudnia i Dnia Trzech Króli 6 stycznia. 21 grudnia 2014 roku ochotnicy Sathya Sai, 

przebrani za św. Mikołaja i jego pomocników rozdali dzieciom i dorosłym, 

mieszkającym na ulicach, 200 podarunków. 4 stycznia 2015 roku około 30 ochotników z 

Ośrodka Sathya Sai z Rosario w strojach św. Mikołaja rozdało 300 podarunków na 

ulicach i w parkach Rosario. Wiele dzieci było uszczęśliwionych, otrzymawszy cukierki, 

zabawki i inne podarki.   

PUERTO RICO 

Przedsięwzięcie Wychowania w Wartościach Ludzkich Sathya Sai (WWL) szerzy 

przesłanie Bhagawana w wielu krajach. 21 grudnia 2014 roku w Puerto Rico wydano 

książkę o nazwie Brotes del Corazón: Cuentos de Valores Humanos (Pąki serca: 

Opowieści o wartościach ludzkich), zawierającą 36 godnych nagrody, krótkich utworów 

literackich o wartościach ludzkich, zgłoszonych do konkursów na przestrzeni ostatnich 

dwóch lat. Promocja książki miała miejsce na uroczystości, na której było obecnych 98 

osób, w tym członkowie ministerstwa oświaty, rodzice i nagrodzeni uczniowie. Profesor 

Raul Rodriguez, przewodniczący Instytutu Wartości Ludzkich Sathya Sai, wystąpił ze 

wzbudzającym natchnienie przemówieniem o tym, jak stosowanie wartości zmienia 

życie młodych ludzi.  

Rozrywką dla zgromadzonych stał się występ skrzypka, obejmujący cztery piękne 

utwory.   

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI [RPA] 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Republiki Południowej Afryki 

przeprowadziła nowatorskie przedsięwzięcie, dostarczając potrzebującym dzieciom buty 

szkolne. Odbywało się to od listopada 2014 roku do stycznia 2015. Członkowie 

Organizacji wnieśli w darze na to przedsięwzięcie 14 tysięcy par butów. Ośrodki Sathya 
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Sai na różnych rejonach RPA sporządziły spis żyjących w nędzy dzieci, którym potrzeba 

butów, zapisując ich rozmiar oraz inne istotne dane. Potem ochotnicy Sathya Sai ułożyli 

buty według wielkości, zapakowali i wysłali do wszystkich prowincji RPA, rozdając je 

w miastach i na wioskach, w domach dziecka, sierocińcach i szkołach. Objęto tym 

łącznie 87 szkół, w tym trzy szkoły Sathya Sai w RPA. Uśmiechy na twarzach dzieci 

otrzymujących nowe buty były obrazem czystej radości i miłości.   

KAZACHSTAN 

Podczas świąt bożonarodzeniowych w ubiegłym roku 22 członków Ośrodków Sathya 

Sai Prema i Śanthi w Astanie wystąpiło z nową wersją musicalu „Wilk i siedmiu 

krasnoludków”. Było 100 widzów, a miejscem przedstawienia była szkoła z internatem 

dla niepełnosprawnych dzieci. Dzieci z radością rozpoznały w tym przedstawieniu 

znane postaci. Po występie aktorzy i widzowie zatańczyli razem wokół choinki.  

Rozdano dzieciom słodycze i podarki, otrzymały one także jedzenie.   

NEPAL 

 25 kwietnia bieżącego roku nawiedziło Nepal niszczące trzęsienie3 ziemi, które 

spowodowało olbrzymie straty w ludziach i mieniu. Dla okazania pomocy w tym 

wielkim nieszczęściu Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Nepalu zaczęła 

ofiarowywać poszkodowanym jedzenie, wodę, ubrania, schronienie i opiekę medyczną. 

Przeprowadza też zbiórki krwi i pomaga w miejscowych szpitalach. Ponadto, 

Międzynarodowa Organizacja Sai pracuje nad przygotowaniem wysyłek bardzo 

potrzebnych artykułów medycznych do Nepalu, co jest niesłychanie ważne, jeśli chodzi 

o opiekę medyczną. Po początkowym okresie stabilizacji, komitet pomocy w 

przypadkach nieszczęść żywiołowych Międzynarodowej Organizacji Sai, zaofiaruje 

obozy medyczne, podawanie posiłków, rehabilitację, działania oświatowe i inne usługi, 

w ciągłym i długofalowym wymiarze. Organizacja przesłała pieniądze, bezpośrednio 

do Śri Sathya Sai Central Trust, na podtrzymywanie tej szlachetnej pracy ochotników 

Sathya Sai w Nepalu.   

BHARAT 

Gudżarat: 25 stycznia br. Komitet Hazrat Balapir Dargah ze wsi Saron wyraził 

uznanie dla Samithi Sewy Śri Sathya Sai z Walsad za jej nadzwyczajną działalność 

służebną. Komitet ów jest znaną organizacją muzułmańską na obszarze Walsad. Na 
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uroczystości tej obecnych było ok. 2500 braci muzułmańskich. Sai Samithi otrzymała w 

darze pamiątkę i szal. Wieść o tym podano też w różnych gazetach gudżarackich.   

Jain Social Group, Bharuch, wyraziło swoje uznanie dla Samithi Sewy Śri Sathya Sai 

z tegoż samego miasta. Przyjęło to postać nagrody "Mistrz Pracy Społecznej", wręczonej 

22 marca bieżącego roku na uroczystości w Sali Atulanandhi Wyższej Uczelni Nauk 

Humanistycznych i Przyrodniczych w Bharuch. Była to uroczystość szczególna, 

świętująca 30-lecie Jain Social Group w mieście Bharuch. Samithi założone w tym 

mieście w 1968 roku, prowadzi chwalebne dzieło na polu medicare i oświaty dla 

ubogich części społeczeństwa.   

Himachal Pradesh: Przed pięcioma laty, 15 kwietnia, Swami dokonał uroczystego 

otwarcia „Anand Wilas” w Shimli. W dniach 13-15 kwietnia bieżącego roku, dla 

uczczenia 5. rocznicy, odbyła się wielka uroczystość. Dla wzięcia udziału w tym ważnym 

wydarzeniu przybyło z różnych części Himachal Pradesh około 700 bhaktów. Mówcy 

szeroko mówili o zagadnieniach związanych z zasadami duchowymi Organizacji Śri 

Sathya Sai, ustanowionymi przez Bhagawana Śri Sathya Sai Babę. Wezwali wszystkich 

do stosowania ich w życiu codziennym, aby dawać przykład społeczeństwu. Dokładnie 

omówiono takie zagadnienia jak „Sewa i łączenie jej w jedno z jaźnią”, „Głębsze 

znaczenie wzięcia pod opiekę wsi”, „Życie oparte na wartościach i stosowność naszego 

związku z Bhagawanem Śri Sathya Sai Babą”; wszystkich wezwano do tego, aby 

szczerze przyswajali sobie te wartości i wcielali je w życie. Śri Rawiradź Nasery 

zorganizował szkolenia bhadźanowe, które okazały się dla wszystkich bhaktów 

porywające.   

Sikkim: 12 kwietnia br. odbyło się spotkanie sportowo-kulturalne uczniów Bal Wikas 

i uczniów szkół Śri Sathya Sai w Sikkim. Patronat nad nim sprawowała Organizacja 

Sewy Śri Sathya Sai z Sikkim, a odbyło się na stadionie Paljor. Oprócz potężnego 

zgromadzenia bhaktów, na uroczystości tej obecnych było wiele osobistości, wśród nich 

Śri R.B. Subba, minister rozwoju zasobów ludzkich oraz Śri Ardźun K. Ghatani, minister 

zdrowia i pomyślności rodziny oraz informacji i propagandy. Ozdobą owego dnia był 

gość główny - Śri Pawan Kumar Czamling, premier Sikkim. 

Uroczystego otwarcia uroczystości dokonał gość główny poprzez podniesienie flagi 

Bal Wikas i zapalenie świętej lampy. Potem w świetnej paradzie rozwinęły się rzędy 
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uczniów Bal Wikas ze wszystkich czterech okręgów Sikkim, jak również tych ze Śri 

Sathya Sai Praśanti Widja Mandiru z Gangtok, Wszechnicy Gurukul Śri Sathya Sai w 

Tadong oraz Wszechnicy [Akademii] Sai Gurukul z Pakjong. Następnie uczniowie 

oczarowali widzów seriami występów kulturalnych.   

Premier powiedział w swoim błogosławiącym przemówieniu, że są dzisiaj wielcy 

nauczyciele, jednak nauczycieli dobrych spotyka się bardzo rzadko. Było to 

powtórzeniem wezwania Bhagawan do ludzkości, mianowicie aby dążyła do dobroci, a 

nie wielkości. Wyraził swoje szczęście, iż Organizacja Sewy Śri Sathya Sai wznawia 

system nauczania gurukul. 

 

 
 

 

Zawsze bądźcie świadomi mej obecności 

Zawsze i wszędzie bądź świadomi mojej obecności. Bądźcie czujni, nawet kiedy 

zajmujecie się drobnymi zadaniami. Zachowujcie ciszę w tajnikach swego serca 

jak również na zewnątrz. Gita mówi: Ręce i nogi Boga są wszędzie. Odgłos Jego 

stąpania możecie usłyszeć tylko wtedy, gdy nie przeszkadza żaden inny dźwięk. 

Rozwijajcie tę świadomość Boga, widźcie Go i służcie Mu w każdej żywej istocie. 

– Baba 

 


