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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 8 września 1996 r.  

 

 

 

 

Można opanować Wedy i wedangi, 

można być znawcą prozy i poezji, 

ale jeśli człowiekowi brakuje czystości serca,  

zniszczy samego siebie. 

Nigdy nie zapomnijcie tych słów mądrości. 

 

NA WSZYSTKIE TRUDNOŚCI CZŁOWIEKA LEKIEM JEST MIŁOŚĆ 

 

Nauki Wed oparte są na zasadzie dwajty (dwoistości), a nauki Wedanty na zasadzie 

adwajty (niedwoistości). Właśnie tego uczył Śankara i to, posługując się różnymi 

przykładami, krzewił. Związek między Wedanta a Wedami jest taki sam, jak pomiędzy 

ciałem, a różnymi jego narządami, takimi jak oczy, nos, usta, ręce i stopy. 

Społeczeństwo jest jednym z narządów ludzkości, ludzkość jest jednym z organów 

przyrody, a przyroda jest kończyną Boga. Jeśli będziecie głęboko dociekać tych 

związków, znajdziecie w stworzeniu podstawową zasadę adwajty.  

Podstawową przyczyną dwoistości jest pragnienie  

Na zgromadzeniu uczonych w Kasi (Waranasi), wskutek różnic zdań w tematach 

filozoficznych, uczeni zaczęli oddawać się dowodzeniu [słuszności własnego 

stanowiska]. Rozbawiony tym widokiem Śankara rzekł: Wade wade wadźrate wairam 

(dowodzenie prowadzi do waśni). Taka próżna argumentacja będzie wiodła jedynie do 

wrogości; nie przyniesie pokoju. Żadnego problemu nie rozwiąże się pustą 

argumentacją. 

Główny problem człowieka to przezwyciężyć zmartwienia. W rzeczy samej, całe 

życie człowieka jest pełne zmartwień. Nie ma w życiu człowieka ani jednej chwili, 
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kiedy byłby wolny od zmartwień.  

Urodzić się jest zmartwieniem, być na ziemi to zmartwienie; świat to przyczyną 

zmartwienia i śmierć także; całe dzieciństwo jest zmartwieniem i starość również; życie 

jest zmartwieniem, niepowodzenie jest zmartwieniem; wszystkie czyny i trudności 

powodują zmartwienie; nawet szczęście jest w tajemniczy sposób zmartwieniem. Tylko 

oddanie Swamiemu położy kres wszystkim waszym zmartwieniom. O ludzie, 

rozwijajcie takie oddanie i miłość.  

Jedynie przez miłość do Boga można uwolnić się od zmartwień. Miłość jest 

lekarstwem na wszystkie trudności człowieka. Tam gdzie jest miłość, nie może być 

nienawiści, zazdrości ani żadnych różnic. Miłość ma moc rozwijania równości i 

harmonii. Ale Wedy jedynie w niewielkim stopniu mówią o tym pierwiastku miłości.  

Wielu uczonych wedyjskich używa wiedzy wedyjskiej do zaspokajania własnych 

pragnień, a nie do tego, aby doświadczać Boga. Śpiewają Wedy od świtu do zmierzchu 

i krzewią nauki Wed, ale sami ich nie stosują. Ćamakam - część „Rudra Prasny” dotyczy 

spełniania pragnień człowieka. W mantrach owych raz za razem powtarza się ća mej, 

co znaczy "chcę tego, chcę tego". 

Główną przyczyną dwoistości jest pragnienie. Pragnienie jakiejś określonej rzeczy 

powstaje w was, gdyż myślicie, iż jest od was odrębna. Są tu dwa byty - jeden: osoba, 

która pragnie danej rzeczy czy postaci, drugie: to, czego się pragnie. Zasada adwajty 

podkreśla jedność osoby, która pragnie i przedmiotu pragnienia. 

Zasadzie dwajty podlega się wtedy, gdy uważa się siebie za różnego od tego, czego 

się pragnie. Oto chusteczka. Mówicie, że chcecie chusteczkę, bo chusteczka jest różna od 

was. To jest dwajta. Ale w chusteczce jest również zasadniczy pierwiastek adwajty 

[niedwoistości], czego można łatwo dowieść. To jest tkanina, jednak gdy przyjrzycie się 

jej, uświadomicie sobie, iż nie jest to tkanina, a wiązka nici. Przy dalszym dociekaniu 

powiecie, że nie są to nici, ale bawełna. W istocie - bawełna, nici i tkanina są jednym i 

tym samym. 

Musicie tu rozważyć dwa aspekty - pratjakszę (doświadczenie bezpośrednie) i 

parokszę (doświadczenie pośrednie). Nawet kiedy doświadczyło się czegoś, czasem nie 

sposób opisać tego słowami. Na przykład, niemy człowiek nie może opisać smaku 

potraw, które zjada. Podobnie nie można opisać słowami błogości adwajty. Można jej 

jedynie doznawać, ale nie sposób wyjaśnić ludziom. Bezpośrednie doświadczenie na 

niewiele się przydaje, kiedy przychodzi wyjaśnić je ludziom. Jednak ludzie przywiązują 

wagę jedynie do bezpośredniego doznania; nie przywiązują znaczenia do pośrednich 

dowodów.   

Boskość jest obecna we wszystkim  

Oto kostka lodu. Co jest podstawą tej kostki? Woda. Kostka lodu to pratjaksza 

pramana (dowód bezpośredni), podczas gdy woda to paroksza pramana (dowód 
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pośredni). Bez wody nie ma kostki lodu. Co jest ważniejsze - kostka lodu czy woda? 

Podstawą kostki lodu jest woda, paroksza. Tak samo, podstawą tego widzialnego 

świata jest niewidoczna Boskość. Ale człowiek nie jest w stanie uświadomić sobie tej 

prawdy, bo jedynie śpiewa wedyjskie mantry i próbuje doświadczyć nauk Wed bez 

rzeczywistego wcielania ich w życie. Prowadzi ziemskie życie i w tej zmiennej prakriti 

(przyrodzie) idzie ścieżką prawritti (zamiłowania do rzeczy ziemskich). Ścieżka niwritti 

(duchowości) jest zupełnie odwrotna od prawritti. Prawritti wiedzie do zamiłowania 

do rzeczy ziemskich, podczas gdy niwritti prowadzi ku Bogu.   

W obliczu wszelkich wyzwań, Śankara bardzo starał się krzewić zasady Boskości, 

będącej podstawą stworzenia. Jego guru, Gaudapada, zapewniał mu wszelkie wsparcie 

i zachętę. Choć młody, Śankara był stały w swym postanowieniu krzewienia adwajty. 

Jeśli Śankara w wieku 16 lat potrafił prowadzić debaty z wielkimi uczonymi i 

przekonać ich o ważności adwajty, było to możliwe jedynie dzięki boskości, będącej 

jego siłą napędową. Adwajta jest podstawą dla wszystkiego. Co znaczy adwajta? Jest 

to jedność wszystkiego.  

Niektórzy sprzedawcy na rynku sprzedają cukierki w postaci różnych zwierząt, takich 

jak kot, słoń, pies itp., aby przyciągnąć dzieci. Niewinne dzieci widzą jedynie kształty i 

żądają: chcę kota, chcę słonia... Nazwy i postaci, takie jak kot czy słoń, są różne, ale 

podstawą ich wszystkich jest cukier. Kiedy je się jakąś część tych zwierząt  - uszy, 

ogon - wszystkie smakują słodko. W istocie, cały ten kształt jest pełen słodyczy. Tak 

samo Bóg przenika cały świat. Sarwam khalwidam Brahma (zaprawdę wszystko to 

jest Brahmanem), Isawasjam idam sarwam (cały wszechświat jest przepełniony 

Bogiem). Iśwara sarwa bhutanam (Bóg jest mieszkańcem wszystkich istot). Śankara 

pojął tę prawdę i rozpowszechniał ją na całym świecie. Ale niektórzy bhaktowie 

przypisują Bogu jakieś określone imię i postać, i swoją postać, którą czczą, uważają za 

lepszą od innych postaci Boga, co jest przyczyną wszystkich różnic.  

Pewien bogacz miał wielką miłość i oddanie dla Pana Kriszny. Chciał zamówić złoty 

posążek Kriszny, codziennie wykonywać pudżę (nabożeństwo) oraz abhiszekam 

(uroczyste obmywanie posągu) i spożywać uświęconą wodę. Udał się do złotnika, dał 

mu dwadzieścia złotych monet i poprosił go o zrobienie posążka Pana Kriszny. Kolejne 

dwadzieścia monet dał mu, prosząc o przygotowanie posążka krowy, która miała 

zostać umieszczona za Kriszną i podobną ilość monet na posążek pawia, który miał być 

przy posążku Kriszny. Dał też do zrobienia z dwudziestu złotych monet złoty puchar do 

wykonywania codziennie abhiszekam.  

Codziennie wykonywał abhiszekam owego posągu Kriszny i pił uświęconą wodę. 

Ale fala czasu nie jest zawsze taka sama. Nikt nie może powiedzieć, kiedy będzie 

musiał przejść w swym życiu trudności. Szczęście i smutek są jak dwa dzbany wiszące 

po obu stronach kawadi (żerdź z rzemieniem do noszenia dzbanów). Jak ktoś może 

wiedzieć, co się zdarzy w następnej chwili? Kszine punje martjalokam wiszanti (Kiedy 

wyczerpią się zgromadzone zasługi, trzeba wrócić na śmiertelny świat).  
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Pozycja finansowa bogacza pogorszyła z się z dnia na dzień. Kiedy zobaczył, że 

trudno mu związać koniec z końcem, postanowił sprzedać innemu człowiekowi owe 

złote posążki i otrzymać w ten sposób trochę pieniędzy. Ten drugi bogacz najpierw 

zważył puchar używany do abhiszekam i ustalił jego cenę na 60 tysięcy rupii, był on 

bowiem zrobiony z dwudziestu złotych monet. Potem zważył jeden po drugim pawia, 

krowę i posążek Kriszny i ustalił cenę każdego z nich na 60 tysięcy rupii.  

Jednak sprzedawca nie był zadowolony. Powiedział: 

- A cóż to! Ustalasz tę samą cenę za Krisznę, krowę, pawia i puchar. Nie mogę tego 

znieść. Za Krisznę powinieneś dać wyższą cenę. 

Wtedy ów kupiec rzekł:  

- Posążkowi Kriszny przypisujesz większą wartość niżeli pozostałym przedmiotom, 

ponieważ postać Kriszny jest dla ciebie ważniejsza. Dla mnie jednak ważne jest 

zawarte w nich złoto. 

Ważna była dlań waga złota, nie zaś kształt. Podobnie, przypisujemy ludziom 

znaczenie w oparciu o imię i postać, nie uświadamiając sobie tego, że w każdej postaci 

złożonej z pięciu żywiołów obecna jest ta sama boskość. Uświadomienie sobie tej 

jedności to adwajta.  

W każdym jest pięć tych samych żywiołów; w nikim nie ma szóstego żywiołu. Ale 

jesteśmy pod wpływem złudzenia, gdyż jesteśmy przywiązani do postaci.  

Nadmierne pragnienia powodują nieszczęście  

Nadmierne pragnienia są powodem cierpień. Pragnienia są konieczne, jednak 

powinny one mieć jakąś granicę. Większość z was czytała być może opowieść o królu 

Midasie. Mimo iż był bardzo bogaty, opętany był przez chciwość. Dlatego  modlił się 

do Boga, od świtu do zmierzchu, z wielkim oddaniem. Bhakta modli się i Bóg 

wysłuchuje jego modlitw. Bóg pojawił się przed nim i powiedział, że da mu dowolny 

dar. Wówczas Midas rzekł:  

- O Panie, czegokolwiek dotknę, powinno zamienić się w złoto. Proszę daj mi to 

dobrodziejstwo. 

Bóg ostrzegł go: 

- Jest to dar, o jaki nie powinieneś prosić. Nie będziesz z niego czerpać szczęścia, 

stając się raczej ofiarą wielu trudności i zmartwień. Ostatecznie zniszczysz własne życie. 

Dlatego nie proś o ten dar.   

Jednak Midas nalegał:  

- Zostawiasz mnie własnemu losowi; chcę tylko tego daru.  

Co można zrobić, jeśli ktoś nie słucha dobrej rady?   
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Czy ktoś może zmienić to, co jest napisane w czyimś przeznaczeniu? Nie warto 

odczuwać smutku z tego powodu, nawet przez sto lat. 

Potem Bóg powiedział:  

- No dobrze, jeśli chcesz cierpieć, możesz cierpieć.  

Wysłuchał jego modlitwy i zniknął. 

Rozradowany otrzymanym od Boga darem, Midas powrócił do domu. Przyszedł i 

usiadł na materacu, trzymając na boku poduszkę. Zarówno materac, jak i poduszka 

natychmiast zamieniły się w złoto. Poczuł szczęście, że pod jego dotykiem materac i 

poduszka przemieniły się w złoto, ale chciał poddać skuteczność otrzymanego daru 

dalszemu sprawdzianowi. Dlatego też wszedł do ogrodu. Wszystkie drzewa, kwiaty i 

młode drzewka, gdy ich dotknął, przemieniły się z złoto. Po pewnym czasie poczuł 

zmęczenie i głód. Poprosił służącego, aby przyniósł jedzenie. Gdy spróbował je jeść, 

zmieniło się w złoto, kiedy brał je w dłonie. Odczuwał głód, ale nie był w stanie nic 

zjeść. Zawołał: 

- Biada! Jakiż los mnie teraz spotka!  

W rozpaczy przytulił córkę, która także przemieniła się w posąg ze złota. Wtenczas 

Midas oprzytomniał. Odczuł skruchę: 

- Wstyd mi! Jestem tak głupi, że nie wysłuchałem rady Boga. 

Ponownie pomodlił się, z całego serca, do Boga. Bóg przejawił się przed nim i rzekł: 

- Mój drogi! Upadłeś do tego stanu, ponieważ nie słuchałeś Mnie. Czego teraz 

chcesz? 

Midas poprosił Go, aby zabrał dany mu dar.  

Od tamtej chwili rozwijał w sobie uczucie zadowolenia z tego co ma.   

 Nadmierne pragnienia prowadzą do takich nieszczęsnych skutków. Kto bez 

zastrzeżeń idzie za boskim rozkazem, zostanie pobłogosławiony wszelkimi wygodami i 

pomyślnością. Stąd Śankara powiedział: 

O człowieku, porzuć swe pragnienie pieniędzy. Poniechaj, poprzez właściwe 

rozróżnianie, wszystkich swoich pragnień. Majątek, jaki masz, nie jest niczym innym jak 

następstwem twych przeszłych czynów. Bądź więc zadowolony z tego, co masz.  

Jakie uczucia, takie rezultaty   

O człowiecze! Możesz mieć jakieś pragnienia, ale nie pozwalaj sobie na chciwość. 

Musisz rozwijać miłość, aby dotrzeć do Boga. Sama miłość da ci wszystko, czego 

potrzebujesz. Da ci wszystko, czego ci potrzeba, we właściwym czasie i miejscu.  

 Nie pytaj, o umyśle, nie pytaj. Im więcej pytasz, tym bardziej będziesz lekceważony. 
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Bóg na pewno da ci - bez twego proszenia – to, na co zasługujesz. Czyż nie spełnił On 

życzenia Sabari, która nigdy nie prosiła? Czyż nie zbawił Dźataju, który nigdy nie prosił, 

ale dla Niego poświęcił własne życie?  

Król Daśaratha prosił Ramę, aby w ostatnich chwilach jego życia wlał mu w usta 

wodę. Ale kiedy nadszedł koniec, nie miał szczęścia mieć Ramy przy swoim boku. 

Natomiast Rama wlał wodę w usta Dźataju, choć Dźataju nie prosił Go o ten dar. 

Uświęcił życie Dźataju i obdarzył go wyzwoleniem.  

Śabari dzień i noc śpiewała imię Ramy. Czy prosiła o coś? Nie. Dowiedziawszy się, 

że Rama jest w lesie, codziennie na niego czekała. Jako że nie wiedziała, którą ścieżką 

Rama przyjdzie, wysprzątała wszystkie ścieżki, jakie wiodły do jej pustelni. Siedząc 

pod drzewem jagodowym, pomyślała: "Zdaje się, że Pan Rama przyszedł do tego lasu 

wraz Matką Sitą. Może przyjść tą drogą i poprosić mnie: "Matko, daj mi jakieś owoce 

do zjedzenia". Zaczęła sobie tak wyobrażać z powodu intensywnej miłości do Pana 

Ramy.   

Zerwała parę owoców, spróbowała smaku każdego z nich i najsłodsze odłożyła na 

bok na ofiarę dla Pana Ramy. Pan Rama także odwzajemnił jej uczucia obsypując ją 

swą łaską. Bóg to ucieleśnienie anugrahy (łaski); nie ma w Nim śladu agrahy (gniewu, 

złości). Ale jak głosi powiedzenie: Jad bhawam tad bhawati (jakie uczucia, takie 

rezultaty), odpowie stosownie do uczuć sadhaki. Kiedy staniesz przed lustrem i 

uczynisz gest pozdrowienia, zobaczysz, że twoje odbicie czyni to samo. Jeśli wskażesz 

palcem swoje odbicie, okazując gniew, odbicie zrobi to samo wobec ciebie. Podobnie, 

przyroda jest jak lustro. Jaki jest twój czyn, taki i oddźwięk.   

O człowieku! Czy można uciec od następstw czynów?   

Możesz zgłębiać święte pisma i oddawać cześć bóstwom rodzinnym,  

możesz iść do lasu i prowadzić żarliwą pokutę,  

ale nie możesz uciec od następstw swych czynów. 

Pieniądze czynią wiele zła 

Bóg jest przyczyną, przyroda jest skutkiem. Ten świat nie jest niczym innym jak 

przejawem przyczyny i skutku. Cokolwiek robisz przed lustrem przyrody, wróci to do 

ciebie w postaci reakcji, odbicia i oddźwięku. W istocie jest tylko jedno istnienie. 

Obiekt i jego odbicie widzi się tylko wtedy, gdy jest lustro. Bez lustra nie może być 

odbicia. Oto tajemnica przyrody.   

Patrząc z doczesnej strony są trzy istoty - ty sam, twoje odbicie i lustro. Jeżeli spytać, 

ile jest 3-1, nawet pierwszoklasista powie, że 2. Zna on dobrze ziemską matematykę. Ale 

Bóg nie zgadza się z tym. Mówi: 3-1 = 1. Możecie stroić sobie żarty z Boga: „Cóż to? 

Może Bóg nie chodził do szkoły? Nie zna podstawowych zasad matematyki”. Wówczas 

Bóg mówi: „O półgłówku, są trzy istoty - ty, twoje odbicie i lustro. Usuń lustro, a 

pozostaniesz tylko ty - rzeczywistość”. Doczesny punkt widzenia różni się od 
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duchowego. Wielu ludzi mówi, że pieniądze dokonują wiele rzeczy. Ja jednak mówię, 

że pieniądze czynią wiele zła. Dopiero gdy uświadomicie sobie tę prawdę, będziecie w 

stanie czynić dobry użytek z pieniędzy.   

Zdaj sobie sprawę z zasady jedności  

Śankara był w stanie wyjaśnić zasadę jedności nawet w codziennych sprawach. Jest 

to wyjątkowość jego filozofii adwajty. Jak mówiłem wczoraj, dzbanów jest wiele, ale 

glina jest jedna; klejnotów jest wiele, ale złoto jest jedno. Podobnie, Bóg jest jeden, ale 

przejawia się w różnych postaciach. Ekam sath wiprah bahudha wadanti (prawda jest 

jedna, ale mądrzy określają ją różnymi nazwami). Ludzie wzywają Boga wieloma 

imionami, jak: Allach, Jezus, Budda, Zoroaster, Rama, Hari i i Hara. Ale Bóg jest jeden. 

Można to zobrazować przykładem z życia codziennego. 

 Do głowy domu jego żona zwraca się "drogi mężu", wnuk - "drogi dziadku", brat 

mówi "drogi bracie", syn zwraca sie doń "drogi ojcze", a synowa  - "drogi teściu". 

Chociaż osoba jest jedna, różni ludzie zwracają się do niej różnie, w zależności od 

swojego z nią związku. Jest to związek ziemski.  

Ludzie modlą się do Boga:   

Twamewa mata ća pita twamewa,  

twamewa bandhus ća sakha twamewa,  

Twamewa widja drawinam twamewa,  

twamewa sarwam mama dewadewa. 

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

bogactwem. Jesteś dla mnie wszystkim).   

Śankara nie pochwalił tego rodzaju modlitwy. Kiedy mówisz "Jesteś moim ojcem", 

to różnisz od ojca. Śankara rzekł: "To niewłaściwe mówić "jesteś moim ojcem, jesteś 

moją matką" itd, bo zawiera w sobie pierwiastek dwoistości. Powinniście zamiast tego 

mówić "Jesteś mną, a ja Tobą; Ty i ja to jedno". To pokazuje doktrynę adwajty.  

Wedy wychodzą z tą samą prawdą poprzez mahawakje (głębokie wypowiedzi): 

Aham Brahmasmi (jestem Brahmanem), Tattwamasi (Tym jesteś). Doświadczenie 

jedności przynosi błogość. Dlatego właśnie Śankara krzewił adwajtę. Jednak nie jest 

łatwo doświadczyć tego pierwiastka adwajty. Musisz prowadzić odpowiednie 

dociekanie i przejść proces  samskary (oczyszczania). Kiedy osiągniesz dojrzały poziom 

samskary, z łatwością uświadomisz sobie jedność. Jakież szczęście ma człowiek, który 

zdaje sobie sprawę z jedności! W rzeczy samej, nikt na świecie nie ma większego 

szczęścia. Jest królem królów i cesarzem cesarzy. Jest królem królestwa atmy. Atma 

przenika każdego od stóp do głów. Do trucizny zamiłowania do spraw ziemskich dążą 

jedynie ci, co nie uświadamiają sobie obecności nieśmiertelnej jaźni w ciele. Kiedy 

posmakujesz tego boskiego nektaru, nie będą Ci smakować sprawy ziemskie. Dlatego 

czynić trzeba wysiłki na rzecz tego, aby doświadczanie atmy stało się waszym 
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udziałem. Śankara bardzo starał się krzewić tę zasadę adwajty tak we wioskach, jak i w 

miastach, przekonywać zarówno nieuków, jak i uczonych.   

Śankara pokazywał ideały w każdym obszarze życia. Przed opuszczeniem domu 

złożył matce obietnicę. Powiedziała: - Mój drogi, stałeś się osobą wyrzeczoną i 

opuszczasz dom. Ale mam życzenie, abyś był przy mnie, kiedy będę porzucała to ciało”. 

Śankara miał czyste serce i dotrzymał obietnicy danej matce. W istocie, wszystko, co 

człowiek powie z czystym sercem, stanie się prawdą. Jeśli wskaże na kwiat i powie "to 

nie jest kwiat", przestanie być kwiatem. Powinniście zrozumieć tę prawdę.  

Wiara zapewnia zasługi   

W Mahabharacie opisane jest zdarzenie obrazujące tę prawdę. Na dzień przed 

początkiem wojny przedstawionej w Mahabharacie, Kriszna zabrał Ardżunę na 

przechadzkę do lasu. Rozmawiali o tym, kto z kim będzie walczył i o innych sprawach 

związanych z wojną. I właśnie wówczas Kriszna zapragnął poddać Ardżunę 

sprawdzianowi. Zanim Bóg obsypie kogoś obficie łaską, zawsze sprawdza, czy osoba ta 

zasługuje na to. Gdyż dobry użytek z danej jej łaski może uczynić jedynie osoba, która 

na nią zasługuje. Ponieważ zmierzchało, Kriszna rzekł Ardżunie: 

- Wracajmy do domu. Potem rozpoczął sprawdzian. Wskazał na ptaka siedzącego na 

drzewie i powiedział: 

- Ardżuno, zobacz, jaki piękny jest ten paw! 

Zaczął tę rozmowę po to, aby zobaczyć, jaki jest stan umysłu Ardżuny.  

Ardżuna  odparł: 

- Tak, Swami, ten paw jest rzeczywiście piękny. 

Kriszna rzekł:  

- Ej, półgłówku, to nie jest paw. Nie widzisz, że to orzeł? 

Ardżuna odrzekł: 

- Tak, Swami, to orzeł. 

Wówczas Kriszna klepnął go po plecach i rzekł: 

- Co za dureń z ciebie, Ardżuno , że nie umiesz rozróżnić, czy to paw, czy orzeł, czy 

jakiś inny ptak? Spójrz uważnie. To nie jest ani paw, ani orzeł. To gołąb. 

Ardżuna odparł: 

- Tak, Swami, to gołąb.  

Udając trochę rozeźlonego, Kriszna rzekł: 

- Czy ty nie masz zdrowego rozsądku? Nie masz siły rozróżniania? Co sobie myślisz? 
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Zdaje się, że nie dociekasz, czy to paw, orzeł, czy gołąb. Ślepo mówisz "tak" na wszystko, 

co powiem. 

Wtenczas Ardżuna  odrzekł: 

- Kriszno, jeśli powiem, że to nie jest paw, Ty możesz go zamienić w pawia. 

Podobnie, jeśli powiem, że to nie orzeł ani gołąb, Ty możesz przemienić je w 

któregokolwiek z nich. Możesz zrobić wszystko. Dlatego ważne jest dla mnie Twoje 

słowo. Jakie znaczenie ma dla mnie to, czy jest to gołąb, paw czy orzeł? 

Kriszna był bardzo zadowolony z tego, że Ardżuna  ma tak wielką wiarę w Jego 

słowa. Położył Ardżunie dłoń na głowie i pobłogosławił go: 

Manmana bhawa madbhakto 

Madjadźi mam namaskuru 

Mam ewaiśjasi satjam 

Te pratidźane prijo asi mej. 

(Skupiaj umysł na Mnie, bądź Mi oddany, ofiaruj Mi hołd i cześć. Zaiste, obiecuję ci, 

że do Mnie przybędziesz, boś Mi drogi).  

Kriszna rzekł Ardżunie: 

- Teraz zostałeś moim bhaktą. Masz pełną wiarę w moje słowa, dlatego będziesz 

wychodził zwycięsko ze wszystkiego, cokolwiek będziesz robił.  

Dopiero po owym zdarzeniu Kriszna zaznajomił Ardżunę z Bhagawadgitą.  

Po cóż przekazywać znajomość pism świętych komuś, kto nie ma wiary? W czasie 

wojny opisanej w Mahabharacie Kriszna miał 86 lat, a Ardżuna - 84. Przez wszystkie 

lata poprzedzające tę wojnę, Kriszna nigdy nie próbował przekazać Ardżunie wiedzy o 

wedancie. Nagle zaczął go uczyć wedanty. Bóg obsypuje człowieka swoją łaską w 

odpowiednim czasie, miejscu i okolicznościach.  Powiedział:  

- Ardżuno , kim są ci ludzie? Myślisz, że to twoi krewni. Ale w istocie nie są nimi. Ty, 

ja i oni to jedno i to samo.  

Ardżuna , słysząc to, doznał zupełnego pomieszania. Pomyślał: „Jak możemy mówić, 

że wszystko jest jednym? W takim razie, po co ta wojna?” Wówczas Kriszna powiedział: 

- Półgłówku, ma ona pewną przyczynę, którą ja znam, a ty nie. Ja jestem 

ucieleśnioną świadomością, podczas gdy ty znajdujesz się w stanie niewiedzy.  

Nie wchodząc pod zasłonę zapomnienia,  

zawsze będąc w stanie jawy, snu i głębokiego snu, 

człowiek powinien być świadomy mantry Soham,  

która umożliwi mu realizację atma tattwy.   

Dzięki łasce Sadguru. 

Człowieku, rozwijaj zmysł rozróżniania. 
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Bóg zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość   

Kriszna dodał:  

- Ja znam przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, podczas gdy ty nie znasz. Dlatego 

jesteś pod wpływem fizycznego związku, jaki masz obecnie z nimi. Nie znasz 

przeszłości. Kiedyś ją znałeś, ale teraz zapomniałeś. 

Wówczas Ardżuna  spytał: 

 - Swami, mówisz: Ty, ja i oni jesteśmy wszyscy jednym. Jak to więc jest, że tylko Ty 

jesteś świadom tej prawdy, podczas gdy ja nie? 

Kriszna odparł: 

- Ty patrzysz z ziemskiego punktu widzenia; Ja widzę z punktu widzenia niwritti 

czyli atmy. Góruję nad trzema okresami czasu [przeszłością, teraźniejszością i 

przyszłością]. Dlatego jestem wszechwiedzący, a ty nie.  

Dla zobrazowania tego punktu widzenia, Kriszna posłużył się pięknym 

porównaniem. Opowiadam wam to zmieniając nazwy, żebyście łatwo pojęli. Kiedyś 

pewien człowiek pojechał do Kaszmiru. Kupił tam tkaninę, gdyż dostępna była w 

niższej cenie. Powróciwszy z Kaszmiru, dał tę tkaninę swojej matce, która go złożyła go 

w almirahu i całkiem o nim zapomniała. Upłynęło dziesięć lat. Pewnego dnia matka, 

szukając czegoś, znalazła w almirahu tę tkaninę. Zawołała syna i rzekła: 

- Tutaj jest skrawek tkaniny. Uszyj coś z niego.  

Syn uszył z tej tkaniny koszulę i miał ją na sobie w dzień swych urodzin. Kiedy się 

schylił, aby podnieść słodką potrawę, którą sporządziła matka, koszula się rozdarła. 

Matka zaskoczona powiedziała: 

- To jest nowa koszula, jak to możliwe, że tak szybko się rozdarła? 

Wówczas syn jej wyjaśnił: 

- Matko, koszula jest nowa, bez wątpienia, ale ta tkanina jest stara.  

W ten sam sposób, Kriszna powiedział Ardżunie: 

- Tyś zapomniał o swojej rzeczywistości, ale ja zawsze jestem jej świadom. Oto 

różnica pomiędzy tobą a mną.   

Po wojnie opisanej w Mahabharacie, Ardżuna  był przygnębiony i przybity, gdyż 

zginęło tak wielu młodych wojowników, w tym jego syn Abhimanju.  

Zapytał Krisznę: 

- Swami, jak to jest, że Abhimanju zginął tak młodo? Jako jego ojciec, będąc tyle 

starszy od niego, powinienem odejść pierwszy.  
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Wówczas Kriszna odrzekł: 

- Nikt nie może powiedzieć, kto kiedy odejdzie. Nikt nie może ujść śmierci, kiedy 

nadejdzie wyznaczony czas.   

Ciało musi stracić życie, bez względu na to jak bardzo je chronisz i karmisz. Tak samo, 

cokolwiek jest zapisane w twoim przeznaczeniu - dobre czy złe - stanie się, nawet jeżeli 

się ukryjesz w gęstym lesie. 

Wszystko, czemu stawiasz czoła w tym życiu, jest wynikiem twoich wielu przeszłych 

żywotów. Dla przykładu, młody mężczyzna uderza młotem w głaz 25 razy, jednak głaz 

nie pęka. Potem zaś pęka, gdy zaledwie dwukrotnie uderza weń starzec. Starzec chełpi 

się: 

- Ten młody człowiek uderzył 20 razy w głaz, ale ów nie pękł, a ja rozbiłem go przy 

drugim zaledwie uderzeniu. 

Wtedy ów młody człowiek mówi: 

- Dziadku, nie pysznij się swoim osiągnięciem. Głaz pękł przy 22 uderzeniu, 

ponieważ wcześniej ja uderzyłem go 20 razy. Zrozum to.  

Podobnie, wy widzicie tylko teraźniejszość, zaś Bóg bierze pod rozwagę również 

przeszłość i przyszłość. Oto różnica pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Nasiono 

teraźniejszości wyłoniło się z drzewa przeszłości, a jest podstawą dla drzewa 

przyszłości. Wy widzicie tylko nasiono teraźniejszości; nie możecie zobaczyć przeszłości 

i przyszłości, zawartych w tym nasionie. Pan Kriszna powiedział: Bidźam mam sarwa 

bhutanam (Ja jestem nasionem wszystkich żywych istot).   

W ten sposób Śankara głosił całemu światu zasady adwajty. Podstawą tej adwajty 

jest pewna  fundamentalna zasada. Jest nią jedność całego stworzenia. W pismach 

świętych zebranych zostało wiele przykładów po to, aby sprawić, by człowiek pojął tę 

podstawową zasadę. Wy również powinniście czynić wysiłki, aby to zrozumieć.  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem Hej Siwa Śankara Namami Śankara) 

 Orędzie Bhagawana wygłoszone w hali Sai Kulwant w Prasanthi Nilayam, 

8 września 1996 roku 
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PIELGRZYMKA Z GUNTUR  

Ponad 3 tysiące wielbicieli przyjechało do Prasanthi Nilayam z okręgu Guntur w  

stanie Andhra Pradesh z 3-dniową pielgrzymką (7-9 czerwca br.). W Sai Kulwant Hall 

przedstawili program kulturalno-muzyczny. 7 czerwca pokazali balet opowiadający o 

przeżyciach kilku żarliwie oddanych Bhagawanowi osób z Guntur, w tym Śri 

Ramabrahmana, Śri Anila Kumara, Śri Narajany Rao i Śri Dźandhjali Papaji Śastry'ego. 

Znakomita gra aktorska i występy taneczne dzieci Bal Wikas w połączeniu z doskonałą 

choreografią i charakteryzacją sprawiły, iż było to pamiętne przedstawienie.  

 Po raz drugi wystąpili bhaktowie z Guntur 8 czerwca, składając u lotosowych 

stóp Bhagawana wiązkę pieśni nabożnych. Rozpocząwszy występ pieśnią Parthiśwara 

Sathya Saiśwara (Sai, Pan Puttaparthi), nasycili oni całe otoczenie nabożnym żarem, 

śpiewając z uczuciem pieśni, wśród których znalazły się: „Talliwi niwe tandriwi niwe” 

(Ty jesteś matką i ojcem), „Narajana Sathya Narajana”, „O Ma, o Ma, o Ma, o Sai Ma” 

(O, droga Matko Sai).   

LETNI KURS KULTURY I DUCHOWOŚCI INDYJSKIEJ   

W dniach 12-14 czerwca br. odbył się w Prasanthi Nilayam Letni Kurs Kultury i 

Duchowości Indyjskiej dla studentów i nauczycieli Instytutu Wyższej Wiedzy Śri 

Sathya Sai, z myślą o przedstawieniu im bogatego, kulturalno-duchowego dziedzictwa 

Bharatu oraz zapoznaniu ich z filozofią oświatową owej wyjątkowej instytucji, opartą 

na wizji Rektora Założyciela, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Zgodnie z tą wizją, 

nauczanie duchowe i nauczanie empiryczne muszą iść ze sobą w parze.   

Wydarzenie to było znakiem rozpoczęcia roku akademickiego dla studentów i 

nauczycieli wszystkich czterech miasteczek uniwersyteckich uniwersytetu - Prasanthi 

Nilayam, Brindawan, Muddenahalli i Anantapur oraz Wyższej Uczelni Muzycznej 

Sathya Sai Mirpuri, uczniów klas XI-XII Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai z 

Prasanthi Nilayam i uczniów klasy X Angielskiej Szkoły Średniej Gurukulam Śri Sathya 

Sai z Radźahmundry.  

W Letnim Kursie uczestniczyło ponad 2,5 tysiąca uczniów i 200 nauczycieli.  

Poranne wydarzenia Kursu odbywały się w audytorium Purnaćandra, a 

popołudniowe w Sai Kulwant. Prowadzono również poobiednie spotkania, dające 

studentom sposobność do dzielenia się swoimi przeżyciami związanymi z 
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Bhagawanem.   

Dzień 1. – piątek, 12 czerwca 2015  

W pierwszy dzień, o godz. 8.30, po śpiewach wedyjskich w wykonaniu studentów,  

powitał ciepło wszystkich uczestników dr Pallaw Kumar Baruah, kierownik miasteczka 

uniwersyteckiego Prasanthi Nilayam. Dotknął znaczenia, jakie Bhagawan Baba nadaje 

kształceniu duchowemu oraz wzajemnemu oddziaływaniu pomiędzy ciałem, umysłem 

i duszą, trzem głównym składnikom życia. Wysunął myśl, żeby wszyscy uczestnicy 

wybrali podczas tego kursu kilka nauk Baby i postanowili je wcielać w życie podczas 

roku akademickiego.   

Potem wyświetlono krótki film wideo z orędziem Bhagawana Baby, w którym 

podkreślił On, iż nauczanie musi prowadzić do podniesienia moralności. Tego właśnie 

wzorca powinni przestrzegać uczniowie w okresie swojej nauki. Jak powiedział, 

prawdziwym wykształceniem jest wykształcenie duchowe. Bhagawan wezwał 

wszystkich, aby poprzez podążanie ścieżką duchowości poznali swoją własną prawdę. 

Jak dodał, ścieżka duchowa to jedyna droga do uświadomienia sobie Boga.   

Następnie z inauguracyjną mową wystąpił prof. K.B.R. Varma, zastępca rektora 

Instytutu. Wyraził uznanie dla wszystkich nowych studentów z powodu ich dostania 

się do tej wyjątkowej instytucji oświatowej i zalecił, aby prowadzili bezinteresowne 

życie. Dotknął bogatych dziejów oraz różnorodności kultury indyjskiej i jej wpływów 

na całej ziemi.  

Po tych przemówieniach odbyła się dyskusja panelowa na temat: „Lekcje  

Mahabharaty dla współczesnego społeczeństwa”. Poprowadził ją prof. A. Sudhir 

Bhaskar, profesor honorowy miasteczka uniwersyteckiego w Prasanthi Nilayam. 

Rozmowa ogniskowała się wokół określonych sytuacji z Mahabharaty i konfliktów. 

Uczestnicy rozmowy rzucili światło na nauki tej epopei.  Obejmują one dharmę, 

uczciwość, lojalność i poświęcenie.   

Później odbyła się rozmowa publiczna z udziałem czterech absolwentów Instytutu. 

Przewodniczyła jej i prowadziła ją prof. Radźeśwari C. Patel, wykładowczyni z 

kampusu Anantapur. Rozmowa skupiała się na roli studentów Sai w społeczeństwie 

we wszystkich dziedzinach życia - zawodowej, społecznej, rodzinnej, osobistej i 

duchowej. Wychowankowie dzielili się lekcjami, jakie wyciągnęli z własnych przeżyć 

oraz tym, jak Bhagawan Baba i Jego miłość kształtują ich życie i charaktery.   

Wieczorny program w Sai Kulwant objął przemówienia dwóch studentów, 

mianowicie Śri W. Sairama z kampusu Prasanthi Nilayam oraz Śri Simesza Bhaskara z 

kampusu Brindawan. Wplatając w swe mowy opowieści przedstawione przez 

Bhagawana oraz wzięte ze starożytnych pism świętych, mówcy rozjaśnili wielkie 

opowieści o bohaterskich czynach i omówili potrzebę poświęcenia swego ego. 
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Dzień 2 – sobota, 13 czerwca 2015  

Po zwyczajowych, wedyjskich inwokacjach, drugiego dnia rano odbył się panel na 

temat: „Lekcje Ramajany dla współczesnego społeczeństwa”. Prowadziła ją dr T.R. 

Radźeśwari, wykładowczyni z miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur. Rozmowa 

ogniskowała się na cudownych lekcjach, udzielonych przez Ramajanę oraz na tym, jak 

można je zastosować w codziennym życiu. Naświetliła błędy popełnione przez 

Rawanę oraz wysokie wzorce, dane przez Pana Ramę i ich stosowność w różnych 

dziedzinach współczesnego życia.  

Tempo wzrosło wraz ze znakomitymi warsztatami bhadźanowymi, 

poprowadzonymi przez młodych nauczycieli i prowadzących badania naukowe 

uczonych, należących do grupy bhadźanowej w Prasanthi Nilayam. Omówiono 

tworzenie bhadźanów Bhagawana Baby, poczynając od czasu, gdy Baba miał osiem 

lat! Wyświetlono także film wideo, gdzie Swami mówi o znaczeniu bhadźanów.    

Poranny program zamknęło przemówienie dra Sekhara Boddupalli z Kalifornii.  

Jego przedmiotem było "Przesłanie Wed dla praktyki życia codziennego". Mówił on o 

skuteczności gromadzenia się ludzi i wspólnej modlitwy do Boga. Opowiedział o swej 

rozmowie z Bhagawanem Babą, dotyczącej Wed i o tym, jak oświadczył On, iż 

śpiewanie mantr wedyjskich przynosi ogromne skutki. Baba powiedział, iż Weda jest 

Dewą, ponieważ rozszerza świadomość człowieka i pomaga mu rozmyślać o Boskości.   

Spotkanie wieczorne także odbyło się w Sai Kulwant. Mówcą tego wieczora był Śri 

Sandźaj Sahni, kierownik miasteczka uniwersyteckiego  Brindawan. Przemawiając o 

"Sednie kultury bharatijskiej", Śri Sahni rozważał, czym jest bycie Bharatiją - 

Hindusem. Nazwawszy Bharat krajem miłości Boga, szczegółowo objaśnił on pojęcie 

jedności w różnorodności, określając je jako samą istotą kultury bharatijskiej.   

Dzień 3 – Niedziela, 14 czerwca 2015   

Na początku ostatniego dnia Letniego  Kursu odbyła się interaktywna sesja o 

nazwie "Ćwiczenia z Ćinna Kathy”. Każdy kampus przedstawił jakąś ćinna kathę 

(przypowieść) Bhagawana i prowadził dyskusję z uczestnikami, aby wydobyć subtelne 

niuanse tej opowieści. Drużyna odpowiadała też na pytania zespołu ekspertów, 

któremu przewodniczyła prof. Madhu Kapani, dyrektorka kampusu Anantapur. 

Uczestnicy tej dyskusji podzielili się głębokim wglądem w te przypowieści, obrazując 

swoje uwagi własnymi przeżyciami związanymi z Bhagawanem.  

Następnie odbył się konkurs wiedzy o Życiu i Przesłaniu Bhagawana Baby, 

prowadzony przez dra S. Subrahmaniam, wykładowcę z kampusu Prasanthi Nilayam i 

inni młodzi nauczyciele.  

 Następnie wystąpili - ze znakomitą muzyką - studenci Wyższej Uczelni 

Muzycznej Sathya Sai Mirpuri.   
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 Kurs Letni zakończyło przemówienie pożegnalne, wygłoszone przez dr S. Kanakę 

Durgę, profesorkę honorową z kampusu Anantapur. Podsumowała ona wydarzenia 

tego Letniego Kursu i podziękowała wszystkim, którzy swoją pełną poświęcenia pracą 

i uczestnictwem sprawili, iż kurs był bardzo udany.   

BURRA KATHA 

Starożytna sztuka ludowa z Andhra Pradesh - burra katha - zajaśniała życiem, kiedy 

trzech byłych studentów Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai przedstawiło przy 

jej pomocy opowieść o życiu Bhagawana Baby oraz Jego nauki. Miało to miejsce 21 

czerwca obecnego roku. Odmalowując różne wydarzenia z życia Bhagawana, studenci 

swoim znakomitym opowiadaniem oczarowali widzów przez blisko godzinę. Opowieść 

upiększali bhadźanami i wierszami w telugu, jednocześnie naświetlając główne nauki 

Bhagawana: wezwanie do bezinteresownej służby oraz miłości do wszystkich. Występ, 

rozpoczęty o godz. 5:00 po południu pieśnią poświęconą Panu Ganeszy, dobiegł końca 

wraz z arati o godz. 6:20.  

 

 

 

Z naszych archiwów  

 

Wyznawcy zanoszą modlitwy do Boga. Niektórzy ludzie wątpią w skuteczność 

modlitwy. Ale poprzez modlitwę można dokonać dowolnego zadania. Sprawia ona, że 

niemożliwe rzeczy stają się możliwe. Oto mały przykład. Od dziesięciu dni mam 

opuchliznę na policzku. Nigdy nie biorę żadnych leków. Wczoraj zauważyłem, że 

uwaga wszystkich zgromadzonych skupiała się nie na mnie, a na moim policzku! 

Martwili się, że ta opuchlizna wciąż się nie zmniejsza i Swami doświadcza wiele bólu.   

Skuteczność modlitwy 

Po wygłoszeniu pożegnalnego orędzia udałem się do swego pokoju. Kiedy 

odpoczywałem, wielu bhaktów modliło się do Mnie o to, abym siebie uleczył, 

przynajmniej do pomyślnego dnia Guru Purnima. Wielu z nich nawet nie spożyło 
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pożywienia. Modlili się ciągle, ze łzami w oczach. Wszystkie ich modlitwy dotarły do 

mnie. Kiedy wstałem rano, opuchlizna zmniejszyła się i nie było żadnego bólu.  

W istocie, nie chciałem, żeby tak było. Jest to skutek modlitw. Jak słusznie wskazał 

Sandźaj Sahni: „Ty i ja jesteśmy jednym”. Nie jesteście ode mnie różni. To nie jest moje 

ciało, ono jest wasze. Troska o to ciało jest więc waszym obowiązkiem. Nigdy nie 

myślę o tym ciele i jego pomyślności. Nigdy nie mam sankalpy (woli), żeby taka czy 

inna rzecz się wydarzyła w odniesieniu do mego ciała. Od stóp do głów - nie ma we 

mnie żadnego samolubstwa. Dlatego właśnie mam pełne prawo oświadczyć, że wy i ja 

jesteśmy jednym.  

Bóg z pewnością słucha modlitw swoich wyznawców. Niektórzy ludzie wahają się 

przed modlitwą, żeby ich modlitwa nie wywoływała u Boga jakiejś niedogodności. 

Mylą się, ponieważ Bogu nie można sprawić żadnej niedogodności. Bóg w ogóle nie 

cierpi. Szczęście wielbicieli uważa za własne. Jednakże wasze szczęście wynika z rzeczy 

materialnych, podczas gdy moje szczęście jest związane z atmą. Zadowala mnie 

najmniejsza z małych ofiar, jeśli jest złożona z miłością. Wasza drobna ofiara stanie się 

dla mnie olbrzymia. Z drugiej strony, wy nie jesteście zadowoleni mimo otrzymywania 

wielkich łask.   

 Napełniaj umysł promienistością miłości 

Jakie znaczenie ma Guru Purnima? Guru to ktoś, kto oświetla ścieżkę do boskości. 

Purnima oznacza chłodne światło księżyca w pełni. Księżyc w pełni wyobraża umysł w 

pełni oświecony. Jest on nienagannie czysty i nieskazitelny. Jeżeli w umyśle jest jakiś 

ślad skazy, doprowadzi on do ciemności. Uniemożliwia pełną błogość. 

Ucieleśnienia miłości!  

Niech wasz umysł będzie napełniony promienistością boskiej miłości. Zdobywanie 

zwykłej wiedzy książkowej jest bezcelowe. To, co zgłębiliście jest jedynie ułamkiem 

pełnej wiedzy. Mimo to czujecie dumę z tego powodu. Wasze doczesne  

wykształcenie nic nie znaczy w porównaniu z boską mądrością. Przy pomocy swego 

wykształcenia, siły i majątku nie możecie dotrzeć do Boga. Jest On dostępny poprzez 

miłość i tylko przez miłość. Możecie Go doświadczyć, jeśli rozwijacie w sobie miłość. 

Oddanie oznacza kochanie Boga pełnym sercem.   

Ucieleśnienia miłości!  

Co powinniście wiedzieć w dzień Guru Purnima? Musicie rozumieć, że Bóg jest w 

was, z wami, wokół was, nad wami, pod wami. W rzeczy samej, jesteście Bogiem. 

Zrozumcie tę prawdę. Nie żywcie nadmiernych pragnień i nie stawajcie się żebrakami. 

Szczerze wykonujcie swoje obowiązki. Oto prawdziwa sadhana (dyscyplina duchowa).  

Kiedy jesteście w biurze, wykonujcie tylko pracę biurową - nie myślcie o sprawach 

rodzinnych. Podobnie, gdy jesteście w domu, troszczcie się o potrzeby żony i dzieci. Nie 

róbcie z domu biura.  
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Dzisiaj jednakże, z uwagi na to, że w biurze jest zbyt wiele pracy, ludzie biorą 

dokumenty biurowe do domu, aby tam dokończyć pracę. Stają w ten sposób w obliczu 

trudności, bo mieszają pracę biurową, pracę w domu, interesy i sprawy duchowe.  

Człowieka czeka śmierć, ale dla umysłu nie ma śmierci. Cokolwiek człowiek robi w 

swym życiu, jest to wyryte w umyśle i zostanie przeniesione do następnych jego 

narodzin. Nikt nie może pojąć istoty umysłu. Niektórzy ludzie myślą, że jedynym 

sposobem zakończenia wszystkich swoich kłopotów jest samobójstwo. Myślą: „To 

umysł jest odpowiedzialny za nasze cierpienie. Połóżmy mu kres”. Jest to najgorszy z 

grzechów. Umysłu nie można zabić tak łatwo. Nie powinno się nigdy mieć tak niskich 

idei. Człowiek powinien być gotów z hartem ducha stawiać czoła wszystkim 

trudnościom i uświęcać swoje życie.  

Rozmyślajcie o zasadzie Soham  

Ucieleśnienia miłości! 

Od dziś, tak bardzo jak to tylko jest możliwe, próbujcie ograniczać swoje 

przywiązanie do świata. Bądźcie szczęśliwi i uszczęśliwiajcie innych. Nikogo nie rańcie. 

Trudności poczytujcie za przemijające chmury. Ponieważ rozwinęliście związki 

rodzinne, musicie mieć pewne zmartwienia. Niech one was nie trwożą. Kiedy 

spoglądacie na rozległe niebo, widzicie wiele chmur. Podobnie, na niebie waszego 

serca są chmury przywiązania. Po prostu przychodzą i odchodzą. Nie martwcie się nimi. 

Jaki kształt ma zmartwienie? Jest ono lękiem wytworzonym przez umysł. Jest 

wynikiem waszej wyobraźni. Każdy człowiek musi walczyć z trudnościami i ponosić 

straty. Powinniśmy odważnie stawiać im czoła. 

Ucieleśnienia miłości!   

Od tego dnia Guru Purnima uświęcajcie swoje serca. Tak samo jak machnięciem ręki 

odpędzacie komary, próbujące was kąsać, odsuwajcie na bok wszystkie trudności, jakie 

was napastują. Nie bądźcie przygnębieni smutkiem, ani pijani szczęściem. Rozwijajcie 

zrównoważenie i starajcie się dotrzeć do Boskości.  

Jesteście ucieleśnieniem boskiej trójcy: Brahmy, Wisznu i Maheśwary. Stąd też guru 

nie jest odrębny od was. Jesteście wszystkim. Niech wasze skupienie będzie  

niezachwiane. Niech będzie stale zogniskowane na twoim celu. Czy ktoś jest uczniem, 

posiadaczem rodziny czy człowiekiem wyrzeczonym, cel jest jeden i ten sam dla 

wszystkich. Rozmyślajcie o zasadzie Soham, której naucza was wewnętrzny głos. 

Mówcie Aham Brahmasmi (jestem Brahmanem). Nie ma nic złego w tym 

oświadczeniu. Niektórzy mają mylne pojęcie, że mówienie tych słów jest oznaką 

egoizmu. W istocie to nie jest w ogóle żadne ego. Jest to wasze prawo. Myślenie, iż 

jesteście jedynie ludźmi równa się poniżaniu samych siebie.  

Jesteście ucieleśnieniami Boga. Rozwińcie taką wiarę i stańcie się Bogiem. W Bogu 

nie może być żadnych złych cech. Dlatego powinniście prowadzić czyste, stabilne i 
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bezinteresowne życie. Patrzcie na to, co dobre, mówcie to, co dobre i róbcie to, co 

dobre. Powinniście być wzorem dla każdego. Jeżeli nie macie czystego serca, nie 

uzyskacie żadnej korzyści z wielbienia Boga.  

Od wielu lat czcicie Swamiego i przychodzicie po mój darszan. Ale czy powstaje w 

was jakaś przemiana? Przychodzicie i odchodzicie bez żadnego celu. Tacy ludzie nie 

powinni tu w ogóle przychodzić. Gdziekolwiek jesteście, prowadźcie swoją sadhanę. 

Kiedy tu przybywacie, powinniście wypełniać się boskimi uczuciami i stawać się 

boscy. Stopniowo ograniczajcie swoje przywiązanie do świata. Ten świat nie pójdzie za 

wami, gdy umrzecie. Nie możecie zabrać z sobą nawet garści kurzu. Możecie wziąć 

jedynie cnoty, które rozwinęliście w sobie.  

Ucieleśnienia boskiej miłości! 

Uświadamiając sobie, że atma jest  w każdym taka sama, obejmijcie wszystkich 

swoją miłością. Jeśli nie prowadzicie żadnej sadhany, nie ma to znaczenia. Wasza 

miłość do innych wzniesie was na najwyższy poziom duchowości. Nie żywcie niechęci 

wobec nikogo. Kiedy kogoś krzywdzicie, uświadomcie sobie, że wyrządzacie krzywdę 

Bogu. Jeśli będziecie rozwijać ten rodzaj powszechnej miłości, będzie to podstawa dla 

jedności.  

Pamiętajcie, że musicie żyć zgodnie ze wszystkim, co mówicie. Musicie we własnym 

życiu stosować każdą radę, jaką dajecie innym. Tak właśnie czynię. Stąd też mam 

prawo doradzać innym. Wzywam do okazywania miłości wszystkim. Ja kocham 

wszystkich. Zawsze, od rana do nocy, jestem zajęty pracą. Nie możecie wiedzieć, że 

zawsze jestem pełen błogości. Szczęście jest moją postacią. Jestem zawsze szczęśliwy. 

Nie martwię się o nic, gdyż nie mam żadnych pragnień. Jest to przyczyna mojego 

szczęścia. Kiedy wasze pragnienia rosną, maleje wasze szczęście.   

Cokolwiek czynicie, pamiętajcie o imieniu Boga. Jest ono panaceum na wszystkie 

ludzkie nieszczęścia. Nie marnujcie czasu, bo czas jest boski. Z wiarą w Boga, uświęcajcie 

swe życie.   

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas świąt Guru Purnima.   
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Dr Prithwi Rawal 

 

Swami podkreśla, że istotnym składnikiem życia jest wiara, która jest punktem 

wyjścia dla duchowego postępu. Wiele razy naszą wiarę wzmacnia jakieś osobiste 

przeżycie czy odpowiedź na naszą modlitwę. O ile wielu zaleca różne formuły i praktyki, 

Swami daje wszystkim uniwersalną i najpotężniejszą mantrę - "Kochaj wszystkich, służ 

wszystkim". Trudno praktykować z tą mantrą, jeżeli nie ma się boskiej miłości i 

najwyższej pokory.  

 

Dostąpiłem najrzadszej z rzadkich sposobności wzrastania pod parasolem łaski 

Swamiego od ponad 60 lat, co dało mi bliski wgląd w Jego boską miłość i głębokie 

zrozumienie tego, co On czuje do ludzi. A także głębokie rozumienie Jego odpowiedzi, 

udzielanej wszystkim w prosty sposób. 

Moje pierwsze spotkanie ze Swamim 

Pierwsze pytanie usłyszałem od Swamiego, kiedy zapytał w telugu o mojego ojca: 

- Padmanabh unnada? (co znaczy: „Czy Padmanabh jest w domu?”). 

Musiało to być chyba w 1954 roku, kiedy byłem małym, czteroletnim chłopcem. 

Bawiłem się po szkole przed naszym domem, gdy przeszedł przed nim Swami. W 

tamtych czasach Swami, kiedy był w Bengaluru, zwykł przechodzić przed naszym 

domem w drodze do ogrodu botanicznego Lalbagh czy domów innych bhaktów na 

tym obszarze. Towarzyszyło Mu wtedy dwóch lub trzech wielbicieli. Mój ojciec 

prowadził praktykę dentystyczną; nasza klinika i dom znajdowały się w tym samym, 

małym miejscu w bengalurskim Basawanagudi. Odparłem Swamiemu, wciąż zajęty 

swą grą: „Nie, nie ma go tu". I bawiłem się dalej! Swami odszedł. To była moja 

pierwsza rozmowa z Nim.   

Cóż takiego jest w imieniu? 

Kiedy się urodziłem, matka podczas jednych z odwiedzin Swamiego w naszym 

domu poprosiła Go o uroczyste nadanie mi imienia. Swami wyświadczył tę przysługę. 

Nazwał mnie Dżagadesz i w domu nazywają mnie Dżaggi. Ale  kiedy poszedłem do 

szkoły klasztornej, przyjaciółka matki nalegała, aby podała imię, które miałem 

wcześniej - Prithwi - i do szkolnych akt poszło tamto. Zatem w szkole nazywano mnie 

Prithwi, a w domu Dżagadesz! Również Swami nazywał mnie oboma imionami i 

wyglądało na to, iż to zaakceptował. 
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 Gdy kończyłem szkołę, uświadomiłem sobie, jak potworny popełniłem błąd, 

nie podając imienia danego mi przez Swamiego. Chciałem wyjechać za granicę i w 

stosownym czasie trzeba było wyrobić paszport. Tak więc podczas jednych z odwiedzin 

Swamiego w naszym domu (mieliśmy szczęście mieć ich tak wiele...), spytałem 

Swamiego o to nieszczęsne imię. Chciałem je zmienić oficjalnie na drodze 

postępowania prawnego, zanim będę mógł wyrobić paszport. Zapytałem, czy będę 

miał Jego zgodę. 

Ale Swami rzekł tylko:  

- Co takiego jest w imieniu? To jedynie etykietka! Nieważne, jakim imieniem cię 

nazywają. Możesz używać obecnego i nie musisz go zmieniać.   

Potem Swami dodał już mniej poważnie: 

- Spójrz jednak na znaczenie: ta kobieta dała ci imię Prithwi, co znaczy po prostu 

ziemia, ale Ja dałem ci lepsze imię - Dżagadesz, władca ziemi!! A ponieważ jest 

podobieństwo, możesz dalej używać tego samego imienia.   

Kiedy skończywszy szkołę, udałem się za granicę na studia, Swami na dzień przed 

moim wyjazdem zaprosił mnie na spotkanie w Puttaparthi i dał - specjalnie dla mnie - 

autograf. Poprosił mnie o powrót po skończeniu studiów, aby służyć ludziom tutaj, w 

kraju, służyć potrzebującym.  

Od samych mych narodzin Swami mnie prowadzi, wpływa na mnie i mnie 

przekonuje. Jest On jest boskim czynnikiem we wszystkich naszych decyzjach, nawet 

bez naszej wiedzy. Inaczej niż wszyscy inni guru, którzy wykorzystują swoja władzę i 

pozycję, Swami  skłonił mnie, bym uczynił Go swoim najlepszym przyjacielem. Był tu 

przez cały czas, czasem przy mojej świadomości, czasem nie, by sprawy układały się dla 

mnie jak najlepiej.   

Odwiedziny Swamiego w naszym domu  

Za każdym razem, kiedy Swami był w tamtych latach w Whitefield, mój ojciec starał 

się wieczorem być ze Swamim. Darszanu Swamiego bardzo wyczekiwały wielkie rzesze 

wyznawców, którzy zaczęli przyjeżdżać z całego kraju i wielu części świata. Swami 

odwiedzał w tamtym czasie Bengaluru 3-4 razy rocznie.  

Około roku 1958 ojciec został pobłogosławiony zakupem małej działki w 

bengalurskim Dźajanagar i miał to wielkie szczęście, że Swami przyjechał i 

przeprowadził guddali pudżę, czyli uroczystość pierwszego wbicia łopaty w ziemię (na 

znak rozpoczęcia prac budowlanych). W styczniu 1962 roku Swami dokonał 

uroczystego otwarcia naszego całkiem dużego domu. Następnie błogosławił nas swoją 

boską obecnością w każdy dzień Nowego Roku. Później odwiedziny te zaczęły 

wypadać "gdzieś" w styczniu. W naszym domu, Swami zachęcił mojego ojca do 

przyprowadzania wszystkich naszych krewnych, aby mógł z nimi porozmawiać. Stąd 

też ojciec zaprosił na ów cenny darszan wszystkich tych, co byli blisko Swamiego i 
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wszyscy odeszli do domów z wysłuchanymi wszystkimi swoimi korikami (prośbami). 

Ojciec zaprosił też kilku ważnych, poinformowanych duchowo przyjaciół i sąsiadów, 

którzy byli wszyscy biegli w myśli wedantyjskiej. Zadawali oni różne pytania, a Swami 

odpowiadał na wszystko z werwą i rozpraszał ich wątpliwości. Wielu z nich było 

urzędnikami Indyjskiej Służby Administracyjnej i oczytanymi osobami. Na przestrzeni 

lat zaowocowało to wielką zmianą w ich postrzeganiu boskości Swamiego.  

Po niekończących się namaskarach i pozdrowieniach, Swami siadał i mówił: 

„Porozmawiajmy o jakichś sprawach adhjatmicznych (duchowych). Banerdźi, masz 

jakieś pytanie? Gokak, czy masz jakieś pytanie?”. Swami kończył swe przemówienie za 

jakąś godzinę, w języku telugu (częściowo kannada). W owych czasach jego boskie 

przemówienie miało dwa razy większą objętość niż to, czym stało się później. Wraz z 

tłumaczeniami, objętość Jego przemówienia została wieczorem zmniejszona do połowy 

pierwotnej wielkości.   

Upewniwszy się, że wszystkich wpierw nakarmiono - w tym kilku studentów 

przybyłych z Whitefield - Swami spożywał bardzo skromny posiłek i mogliśmy wracać 

do Whitefield. 

W dzień przybycia Swamiego do naszego domu (o czym dowiadywaliśmy się 

niedługo przedtem), ojciec i ja udawaliśmy się ok. godz. 17:00 do Whitefield i 

czekaliśmy, aż skończy się darszan. Swami przyjeżdżał z nami w naszym samochodzie - 

najpierw był to Standard super 10, a później Fiat. Prowadził ojciec, a ja siedziałem z 

tyłu ze Swamim. Około 8:30 wieczorem Swami opuszczał nasz dom i udawał się z 

powrotem do Whitefield.   

Wszyscy w Whitefield, włącznie ze Śri Ramabrahmamem, z niecierpliwością czekali 

na Swamiego, zastanawiając się, dlaczego tyle czasu Mu to zajmuje! Do Brindawanu w 

Whitefield docieraliśmy około 9:30. W owym czasie drogi nie były dobrze oświetlone, 

więc musieliśmy jechać wolno.   

Kiedy ostatecznie wracaliśmy do domu, moje cioteczne siostry oraz inni czekali na 

nas, aby usłyszeć wszystkie szczegóły o rozmowie ze Swamim w samochodzie. Każdą 

anegdotę zapamiętywano i powtarzano wielokrotnie! Ów aspekt bhakti skierowanej 

ku Swamiemu jest wyryty w naszych wspomnieniach po wszystkie czasy. Jego boska 

obecność i bezwarunkowa miłość do wszystkich uczyniły nas (mam nadzieję) lepszymi 

ludźmi.  

Powszechna mantra dla wszystkich   

Dzisiaj, w świecie niezliczonych przywódców religijnych i duchowych, z których 

każdy chce wyprowadzać zwykłego człowieka z kołowrotu codziennych zmartwień, 

znalezienie guru jest uciążliwym zadaniem.  

Niektórzy głęboko myślący ludzie przychodzą i odchodzą, niezdolni pojąć boskości 

we własnym wnętrzu. Dla wielu może być to wyzwaniem. Swami często mówił: „Nie 
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analizuj, realizuj”! Ja na szczęście otrzymałem dar na całe życie urodziwszy się w tak 

wyjątkowych  okolicznościach.  

Swami podkreślał, że istotnym składnikiem życia jest wiara. W rzeczy samej jest ona 

punktem wyjścia dla postępu duchowego. Wielokrotnie wiara nasza jest wzmacniana 

przez jakieś osobiste przeżycie czy odpowiedź na naszą modlitwę. Wielu poleca różne 

formuły i praktyki, zaś Swami dał najpotężniejszą mantrę ”Kochaj wszystkich, służ 

wszystkim”, uniwersalną dla wszystkich. Mantrę tę trudno wprowadzać w życie bez 

boskiej miłości i wielkiej pokory.   

Swami głosi uniwersalność wszystkich religii, więc ludzie wszystkich wiar są tu mile 

widziani. Wzywa każdego do praktykowania własnej religii, ale z większym 

zrozumieniem. Swami powiedział, iż człowiek musi przejść od uczestnictwa w religii do 

rozpoznawania boskości we wszystkim. „Dobrze jest urodzić się w jakiejś religii, jednak 

nie jest dobrze w niej umrzeć” - rzekł.   

– Dr Prithwi Rawal Rao jest dentystą w Bengaluru.   

 

 

 

Ćinna katha  (przypowieść) 

PYCHA  DZIAŁANIA 
Pewien człowiek w jednej wsi wyhodował koło swego domu piękny ogród. Raz 

weszło do ogrodu tego cielę i zaczęło zjadać rośliny. Rozwścieczony człowiek pobił je 

niemiłosiernie i cielę wyzionęło ducha. Człowiek ten jednak nie miał z tego powodu 

wyrzutów sumienia, pomyślał bowiem: „To cielę wyzionęło ducha, bo skończył się 

okres życia, jaki dał mu Bóg. Mojej winy w tym nie ma”.  

Do ogrodu wszedł w tym czasie jakiś starzec i zaczął go chwalić, mówiąc: 

- Co za piękny ogród! Kto go tak troskliwie uprawia?  

Tamten człowiek usłyszał to z wnętrza domu. Wyszedł i powiedział: 

- To ja uprawiam ten piękny ogród, proszę pana. 

Wtedy starzec rzekł: 

- Och! Winy za śmierć cielęcia wypierasz się, mówiąc, że skończył się okres jego 

życia, a przypisujesz sobie zasługę za stworzenie tego pięknego ogrodu! Czy to 

sprawiedliwe? Albo ty jesteś przyczyną obu tych działań albo Bóg.  
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Słysząc słowa starca, człowiek ten oniemiał.  

Powinniście przyznawać się do swoich błędów, porzucając wszelką pychę. Nie 

powinniście twierdzić, że przyczyną działań, które przynoszą chwałę, jesteście wy, a 

przyczyną działań zasługujących na potępienie są inni. Mądrość tkwi w dokonywaniu 

wszystkich czynów tak, aby sprawić przyjemność Bogu.   

 

 

 

Blask boskiej chwały  

 

W szkole w Bukkapatnam miałem ostatnio wielki zaszczyt ujrzeć czarno-białe 

zdjęcie Swamiego z czasów, kiedy miał zaledwie 19 lub 20 lat. Jakże piękne było to 

zdjęcie! Nie sposób w to uwierzyć. Zdjęcie to było umieszczone w miejscu, gdzie 

podnosi się flagę. Było wiele innych zdjęć Swamiego. Ale to zdjęcie przykuło moją 

uwagę, a potem oczy wypełniła mi miłość. Poczułem drżenie w całym ciele i usiadłem 

na stopniach schodów. Nie mogłem znieść potoku tej miłości. Jego obecność czułem 

niejeden raz. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale to jest łączenie się postaci w jedno z 

tym, co bezpostaciowe. Nigdy nie zapomnę miłości, która była w jego oczach, a to 

miało miejsce ostatnio w szkole w Bukkapatnam, dokąd udaliśmy się, żeby rozdać 

prasadam Swamiego.  

Niejeden raz czuję jego obecność, jego niewidoczną obecność w klasie. Mówię 

wtedy swoim uczniom: „Słuchajcie, Swami tu jest.” Nie wierzą.   

Czułem też jego obecność, kiedy uczennice jadły obiad - Jego prasadam jako obiad - 

w Bukkapatnam. Czułem jego obecność, która rozchodziła się wszędzie. Kiedy 

wracaliśmy, siedziałem z uczniami na schodach jadącego autobusu. Powiedziałem  do 

nich: „Słuchajcie, Swami tu jest i nie zjadł obiadu. Czeka, aż wrócimy”. Uświadomiłem 

to sobie, bo poczułem w tym autobusie jego obecność. To doświadczenie jego 

obecności sprawiło, że uświadomiłem sobie, iż Bóg jest zawsze z nami. Koran nazywa 

go Maula - słowem, którego używamy w bhadźanie, kiedy śpiewamy: ‘Allah Sai, 

Maula Sai, sarwa dharma prija Sathya Sai’. To wywołuje w moich oczach łzy, bo kiedy 

wiesz, że on jest w twoim sercu, mówisz ‘Husban Allah’, tj. ‘Bóg wystarczy’. Nie 

chcemy świata. Nie chcemy całego świata! Nie. Ani jego pozycji, ani też jego władzy, 
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ani jego bogactwa; chcemy Jego i wyłącznie Jego. Można również czuć tę obecność w 

sercu. Kiedyś nie dawałem Swamiemu spokoju w liście, prosząc o to, aby poczuć tę 

błogość i to, co on rozumie przez błogość. Przez siedem dni pod rząd czułem w sercu 

jakąś obecność, z której "sączyła się" radość. Nie potrafię tego opisać, ale za każdym 

razem, kiedy jestem za bardzo pogrążony w sprawy tego świata, wspominam to i czuję 

z tym jedność.  

– Z przemówienia dra Zeby Basziruddina zamieszczonego w „Journey with Sai: 75 glorious 

years” (Droga z Sai: 75 przepięknych lat)  

 

 

Forum wychowanków 

SAI, DOSKONAŁOŚĆ TO TWOJE IMIĘ  
K.S. Ramakriszna Reddy 

 

Nasz kochany Swami, który tak zwięźle wyjaśnił głębokie, a potrzebne dla naszego 

duchowego wzrostu pojęcia zawarte w Wedach, Upaniszadach i Puranach, mówił też o 

rzeczach, które są konieczne w naszym codziennym postępowaniu. Powiedział nam, jak 

powinno się prowadzić życie w społeczeństwie, w domu, szkole czy na wyższej uczelni. 

W istocie, nie tracił nigdy okazji, by przekazać ważne lekcje uczniom czy studentom, 

nawet odnośnie do codziennych zajęć.   

W dawnych latach w Brindawanie Swami codziennie odwiedzał akademik, po 

każdym darszanie wieczornym w budynku Sai Ram. Na długo przed porą obiadu 

Swami przychodził do akademika i pytał o różne przygotowania, włącznie z 

jadłospisem. Studenci z poruszeniem wyczekiwali takich spontanicznych odwiedzin, bo 

Swami swobodnie chodził dając rady i żartując. W jednym miejscu wyrażał uznanie 

dla pracy jakiegoś studenta, ówdzie droczył się z innym odnośnie jakiegoś odcinka 

pracy, gdzie ten miał zaległości. Obecność Swamiego wytworzyła czarującą atmosferę. 

Studenci zawsze tłumnie gromadzili się wokół Swamiego, żeby oglądać ów czarujący 

uśmiech, promieniejący z Jego twarzy. Przy każdych odwiedzinach Swamiego - kiedy 

przybywał on na kolację lub jakiś występ muzyczny - w akademiku powstawał duch 

świąteczny.  

Pewnego razu studenci z akademika w Brindawanie zaprosili Swamiego na kolację. 
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W tamtym okresie w kuchni było mniej urządzeń do wałkowania ćapati czy puri. Stąd 

niektórym z nas przydzielano obowiązek wałkowania puri. Mieliśmy w jadalni dwa 

rzędy stołów, zrobionych z kamienia kandapa. Umyliśmy te kandapowe płyty i 

próbowaliśmy na nich wałkować puri. Żaden z nas nie miał jakiegokolwiek 

doświadczenia w sporządzaniu puri. Staraliśmy się, ale puri nie były okrągłe. Kiedy się 

tak zmagaliśmy, przyszedł Swami, stanął obok nas i powiedział: „Nie umiecie 

rozwałkować małego puri? Powinniście być dobrzy we wszystkim”. Potem zdrapał 

przylepioną do kamienia mokrą mąkę, zrobił z niej okrągłą kulę i dwoma łagodnymi 

ruchami przeciągnął po mokrej mące drewnianym wałkiem. Mączna, mokra kula 

przekształcona została w doskonale okrągłe puri - koliste i doskonałe niczym księżyc w 

pełni!   

Wszyscy klasnęliśmy z uznania i zakrzyknęliśmy: „Ach! Co za doskonale okrągłe 

puri!”. Swami zdawał się być zadowolony. Trzymając w dłoni to puri, złożył je na pół i 

ścisnął krawędzie. 

Potem rzekł: „W Andhra Pradesh przygotowuje się pewną szczególną odmianę 

słodkiej potrawy (kadźikai), nadziewanej wiórkami kokosowymi, cukrem i paroma 

przyprawami”. Powiedział, żebyśmy je usmażyli i zjedli.  

 Później, kiedy usmażyliśmy je i otworzyliśmy, aby je zjeść jako prasadam, ze 

zdziwieniem stwierdziliśmy, że było w nim to słodkie nadzienie!   

Kiedyś Swami rozmawiał w jadalni w Brindawanie z małą grupą studentów. Po 

pewnym czasie Swami wstał z krzesła, podniósł banana i podszedł ku oknu, mówiąc: 

„Biedaczysko, czeka już tak długo”. Wszyscy zastanawialiśmy się, kim jest ten 

szczęśliwiec. Ku naszemu zaskoczeniu, była to mała małpa. Wzięła owoc z wyciągniętej 

dłoni Swamiego i zaczęła go jeść. Małpa obrała ten owoc kawałek po kawałku i zjadła 

go, nie zabrudziwszy sobie łapek. Przyjrzawszy się uważnie małpie, kiedy jadła owoc, 

Swami rzekł głośno: „Ach, spójrzcie, jak ona uważnie je! Chłopcy nie potrafią nawet 

tego”. 

Pewnego dnia Swami wysłał do nowego akademika w Brindawanie kilka 

oprawionych w ramy zdjęć przeznaczonych do zawieszenia w jadalni, gdzie studenci 

modlą się rano i wieczorem. Rano, w jedną z niedziel, Swami przybył do tego 

akademika, aby pokierować studentami podczas wieszania tych zdjęć. Swami udzielał 

różnych wskazówek: na jakiej wysokości umieścić zdjęcie, jak głęboko wbijać gwoździe 

w ścianę, jak powiesić ramę, aby zdjęcia nie przechylały się w prawo czy lewo. 

Byliśmy zadziwieni, widząc jak Swami się cofa i znowu odchodzi na boki, aby upewnić 

się, że zdjęcia umieszczane są prawidłowo.   

Czasami, odwiedzającym go osobistościom Swami dawał w podarunku książki 

pisane o nim i przez niego. W aszramie  Brindawan otrzymano karton książek ze 

stoiska książkowego w Puttaparthi. Pewnego dnia Swami spostrzegł w pokoju w 

mandirze pudło zawierające książki i powiedział mi, żebym je poustawiał schludnie na 



Sanathana Sarathi   lipiec  2015  
 

© Organizacja Sathya Sai   29 

parapecie okna. Zacząłem ustawiać te książki pionowo, tak aby łatwo było wyjąć 

dowolną. Kiedy to robiłem, dołączył do mnie jeden starszy student i poustawiał 

wszystkie te książki na stos, jedna na drugiej, mówiąc, że w ten sposób więcej się 

zmieści. Potem wszedł Swami i rzekł: „Jak można wziąć książkę będącą na dole, w razie 

potrzeby? Widzieliście w Parthi, jak ustawione są książki. Zróbcie to należycie”.  

Podczas obchodów 50. urodzin Swami zakupił różne ubrania do rozdania, takie jak 

sari, dhoti, tkaniny do uszycia spodni czy koszul. Pewnego dnia poproszono kilku 

studentów, aby otworzyli pudełka zawierające ubrania i ułożyli je ponownie, według 

barwy i rozmiaru. Kiedyśmy to robili, natrafiliśmy na pudełko z gotowymi koszulami. 

Gdy podszedł do nas Swami, zapytaliśmy Go, gdzie je umieścić. Swami rzekł: „Włóżcie 

je z powrotem do tego pudełka i zamknijcie je. Są przeznaczone dla kogoś innego”. 

Swami powiedział nam, abyśmy pospieszyli się z tą pracą, po czym odszedł doglądać 

jakiejś innej pracy. Wpychaliśmy szybko te gotowe koszule z powrotem do pudełka. 

Kiedy Swami powrócił i to zobaczył, rzekł: „Włóżcie je starannie - wyjmijcie każdą 

koszulę, złóżcie ją odpowiednio i umieście w pudełku. Inaczej się pogniotą”. Nic nie 

uchodziło jego zawsze czujnym oczom.   

Nawet najmniejszą pracę powinno się wykonywać doskonale. Tego właśnie uczył 

Swami uczniów i studentów. Jak napisał Rabindranath Tagore: „Niestrudzone 

dokładanie starań wyciąga ramiona ku doskonałości”. Swami niestrudzenie próbował 

sprawić, by Jego studenci i uczniowie byli doskonali każdego dnia.   

– Autor służy jako nauczyciel w Wyższej Szkole Średniej Śri Sathya Sai  

w Prasanthi Nilayam  

 

 
 

KOLUMBIA 

W Bogocie odbyła pre-konferencja przed Światowym Zjazdem Sai w dniach 28 

lutego - 1 marca i zgromadziła ponad 200 członków Międzynarodowej Organizacji 

Sathya Sai z Wenezueli, Ekwadoru, Peru, Argentyny, Kolumbii, USA i Salwadoru. 

Zebrali się razem, aby wymieniać się ideami i dzielić się duchowymi doświadczeniami. 

Budzące natchnienie wystąpienia dr Narendranatha Reddy'ego (przewodniczącego 

Rady Prasanthi), Leonarda Guttera (członka Rady Prasanthi) i Johna Bendera 

(przewodniczącego Strefy 2) naświetlały nauki Bhagawana, którymi uczestnicy 

zamierzali dzielić się z innymi, kiedy powrócą już do rodzimych krajów.    
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W poniedziałek 2 marca bieżącego roku Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z 

Kolumbii przeprowadziła spotkanie otwarte, na które, pomimo słoty, przyszło ponad 

700 ludzi. Na otwartym spotkaniu mówiono głównie o przesłaniu miłości Bhagawana, 

bezinteresownej służbie oraz duchowości.    

KANADA 

W kwietniu 2014 roku Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Kanady 

rozpoczęła przedsięwzięcie o nazwie „Troszczymy się, dzielimy się”, służąc 

potrzebującym posiłkami, wydawanymi z półciężarówki. Co miesiąc w Ośrodku 

Sathya Sai w Ottawie-Carleton ochotnicy przygotowują jedzenie, zawożą je 

półciężarówką i służą bezdomnym ludziom jedzeniem. Jak dotąd rozdano w ten sposób 

ok. 10 tysięcy gorących posiłków, co świadczy o powodzeniu tego przedsięwzięcia.   

MAURITIUS 

W sobotę i niedzielę 7-8 marca 2015 dotkliwa powódź nawiedziła południowe części 

wyspy Mauritius. 9 marca podano, że 30 rodzin potrzebuje natychmiastowej pomocy. 

Ochotnicy Sathya Sai przyszli prędko z pomocą ofiarom i dostarczyli im żywność oraz 

rzeczy codziennej potrzeby.   

CHORWACJA 

Na początku bieżącego roku ochotnicy Sathya Sai stwierdzili, iż w rzece Rječina 

spadł poziom wody, odsłaniając wielkie pokłady odpadów nylonowych, blaszanych i 

plastikowych w korycie owej rzeki. Jedenaścioro ochotników, w tym osiem kobiet, 

zaczęło w następną niedzielę, 9 marca, w Międzynarodowy Dzień Kobiet, oczyszczać 

koryto, poświęcając ową służbę Matce Ziemi. W niespełna dwie godziny ochotnicy 

zebrali 12 worków śmieci.  Koordynator ds. ochrony środowiska dla miasta Rijeka 

powiadomił ochotników, że ich przykładna służba poskutkowała ideą przedsięwzięcia 

Zielone Sprzątanie 2015, które ma być przeprowadzone w Dzień Ziemi. Oczekuje się, że 

w przedsięwzięciu tym weźmie udział wielu mieszkańców, wolontariuszy, szkół i 

innych instytucji.   

GWATEMALA 

Szkoła Sathya Sai w Gwatemali została wybrana jako najlepsza w tym kraju. 

Założona przed 16 laty, kształci ona od przedszkola do IX klasy. Uczy w niej obecnie 

jeden z jej wychowanków. W styczniu bieżącego roku okręgowy inspektor szkolny z 

Ministerstwa Oświaty przeprowadził 2-dniowe warsztaty o wartościach ludzkich dla 

nauczycieli szkół publicznych. Uczestniczyło w nich 60 nauczycieli i poprosili o dalsze 

szkolenie. Również w styczniu obecnego roku ponad 200 osób wzięło udział w 

otwartym spotkaniu poświęconym rodzicielstwu, jakie odbyło się w szkole Sathya Sai. 
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REPUBLIKA DOMINIKANY 

26 lutego 2015 Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Dominikany 

przeprowadziła otwarte spotkanie w San Domingo, na które przyszło ponad 650 gości, 

w tym wielu urzędników publicznych i przywódców różnych religii. Na tej konferencji 

Leonardo Gutter i John Behner wygłosili podnoszące na duchu przemowy o 

duchowości w codziennym życiu. Wywarły one niezatarte wrażenie na 

zgromadzonych.  

GRECJA 

W grudniu 2014 i styczniu 2015 roku Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z 

Grecji przeprowadziła różne działania służebne. Około 30 ochotników Sathya Sai 

podarowało 2 tony drewna opałowego ubogim rodzinom w Peramie, aby pomóc im 

zapewnić ciepło w mieszkaniach podczas miesięcy zimowych. Ochotnicy rozdali także 

odzież, koce, zestawy higieniczne i 80 paczek z żywnością. Rodzinom o niskich 

dochodach zapewniono pieniądze na pokrycie ich comiesięcznych rachunków za prąd i 

wodę oraz czynsz. Wolontariusze - lekarze pediatrzy zbadali ok. 40 dzieci, z których 

kilkoro objęto leczeniem, dla innych przepisano terapię zwiększenia odporności .  

Rozdano też lekarstwa dla ubogich rodzin. 

KENIA 

31 stycznia 2015 r. stu rodziców wzięło udział w warsztatach oświatowych, które 

odbyły się w sali głównej szkoły Sathya Sai w Kisaju. Kierownik szkoły powitał 

zgromadzonych i w swoim wystąpieniu położył nacisk na potrzebę rozwijania w 

dzieciach wartości ludzkich. Przewodniczący Rady mówił natomiast o wzorcowym 

systemie oświatowym, zgodnie z naukami Śri Sathya Sai Baby. Powiadomił, iż stan 

liczebny tej szkoły wzrósł ze 163 do 179 uczniów. 

Ośrodek Sathya Sai w Mombasie, we współpracy z innymi zrzeszeniami 

dobroczynnymi, trzeci rok z rzędu przeprowadzał operacje zaćmy dla mieszkańców 

społeczności wiejskiej. Ochotnicy zbadali 218 pacjentów, wyławiając 17 ludzi, 

potrzebujących operacji zaćmy. Operacje przeprowadzono w szpitalu  75 mil od 

Mombasy. Wszystkie operacje zaćmy były udane i w pełni przywróciły wzrok.  

ROSJA 

Około 35 osób uczestniczyło w dorocznym regionalnym obozie rodzinnym Sai na 

Uralu. Odbył się on w dniach 3-6 stycznia 2015 r. Obóz był poświęcony zachęcaniu do 

szacunku i przyjaźni wobec starszych. Nawet pomimo panującej wówczas zimy, dzięki 

łasce Bhagawana podczas całego obozu było nadzwyczajnie ciepło i wszyscy cieszyli 

się pięknem otoczenia. Ponadto zorganizowano radosną Olimpiadę Sai. Ów obóz 

rodzinny obejmował  warsztaty twórcze, bhadźany poranne i wieczorne, gry i 

koncerty.  
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17 stycznia 2015 Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Rosji odbyła 

seminarium Duchowej Edukacji Sai poświęcone głównie rozwojowi dzieci w wieku 

6-9, 9-12 i 12-15 lat. Uczestniczyło w nim 25 członków Organizacji Sathya Sai, jak też 

rodzice i dziadkowie dzieci. Nauczyciele Duchowej Edukacji Sai z St. Petersburga, który 

zorganizowali owo seminarium, dali wystąpienie o etapach rozwoju dzieci z każdej 

grupy wiekowej. Zorganizowano posiedzenia o tym jak pracować z dziećmi oraz o roli 

nauczycieli Duchowej Edukacji Sai.  

W dniach 7-8 lutego 2015 roku odbył się w St. Petersburgu zjazd regionalny. Jego 

myślą przewodnią było: „Miłość jest źródłem; miłość jest drogą; miłość jest celem”. 

Uczestniczyło w nim 60 członków Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

z 9 ośrodków i grup Sathya Sai. Koordynatorzy obszaru ze wszystkich gałęzi MOSS 

opowiedzieli o swoich doświadczeniach.  

W pierwszy dzień zjazdu płynęły pieśni, wiersze i scenki dramatyczne. W drugi 

dzień miały miejsce rozmowy przy okrągłym stole.   

UKRAINA 

W dniach 23-25 stycznia 2015 odbył się w Kijowie doroczny zjazd narodowy, 

przeprowadzony przez Międzynarodową Organizację Sai z Ukrainy. Przygotowano go, 

aby przedstawić sprawozdanie z pracy wykonanej w roku 2014, zaplanowania działań 

na rok 2015 i podzielenia się doświadczeniami. W zjeździe uczestniczyło około 60 osób 

z 10 ośrodków Sathya Sai i 2 grup z 13 miast Ukrainy. Jedno ważne posiedzenie, 

trwające dwa dni, poświęcone było wyłącznie pytaniom i odpowiedziom.  

BIAŁORUŚ 

W dniach 24-25 stycznia 2015 roku przeprowadzono seminarium poświęcone 

śpiewaniu bhadźanów, aby pogłębić rozumienie śpiewu nabożnego jako praktyki 

duchowej. Seminarium objęło ćwiczenia oddechowe. Uczestnicy podzielili się, w 

rozmowach przy okrągłym stole, osobistymi doświadczeniami związanymi ze 

śpiewem. Zauważono, iż śpiewanie nabożne harmonizuje na różnych poziomach nasze 

życie i przynosi natchnienie do podejmowania działań służebnych.   

BHARAT 

Bihar i Dźharkhand: W dniach 16-17 maja 2015 odbył się zjazd stanowy, 

zorganizowany przez ośrodki Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z Ranczi. Przybyło nań 

ok. 200 delegatów z 29 okręgów tych dwóch stanów Indii. Uroczystego otwarcia zjazdu 

dokonał prof. L.N. Bhagat, były zastępca rektora uniwersytetu w Ranczi, który w 

swoim przemówieniu położył nacisk na "Oświatową odpowiedzialność społeczną" i 

"Stały rozwój duchowy", oparte na ludzkich wartościach i etyce.  

Przemawiając na posiedzeniu tego zjazdu, Śri P.Dź. Prasad Rao, stanowy 

przewodniczący Odishy/ Orisy, omówił wizję, misję i zasadnicze cele Organizacji Sai.  
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Stanowi koordynatorzy gałęzi służebnej, duchowej i Bal Wikas, szczegółowo 

objaśnili dokonujące się zmiany i wyjaśnili, jakie podejście zostanie przyjęte dla 

wzmocnienia działalności w ramach każdej z tych gałęzi.   

Gudżarat:  3 maja bieżącego roku odbyło się zbiorowe upanajanam (obrzęd 

inicjacyjny połączony z zawiązaniem świętej nici), przeprowadzone równocześnie w 

Ahmedabadzie i w Suracie przez Organizację Sewy Śri Sathya Sai z Gudżaratu.  

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9 rano przemówieniem Śri Nilkanthy Sastri'ego, 

przewodniczącego ośrodka w Suracie i laureata nagrody prezydenta za krzewienie 

kultury indyjskiej i języka sanskryckiego. Szeroko mówiąc o znaczeniu upanajanam, ów 

wybitny uczony zwrócił uwagę na to, że Swami zawsze podkreślał potrzebę 

wprowadzania dzieci w mantrę Gajatri.  

Obrzędu dokonało - wśród śpiewu mantr wedyjskich - 14 uczonych kapłanów. 

Łącznie uczestniczyło w niej 16 chłopców w Suracie i 15 w Ahmedabadzie. W 

uroczystości w Suracie wzięło udział ponad 350 osób, a w Ahmedabadzie – 800 osób; 

w tej liczbie byli krewni chłopców oraz członkowie ośrodków Sai.   

Pendżab: Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Pendżabu przeprowadziła dla 

wszystkich przewodniczących okręgowych oraz kierowników ośrodków obóz rozwoju 

świadomości. Odbył się on w wiosce Nurpurbet, wziętej pod opiekę przez ośrodek z 

Ludhiany w ramach połączonego przedsięwzięcia wiejskiego Śri Sathya Sai. Na obozie 

wyjaśniono delegatom, jak działają ochotnicy Sai Sewa Dal w ramach owego 

przedsięwzięcia. Miało to na celu zapewnienie im motywacji do działania dla dobra 

mieszkańców wsi. Wszyscy przewodniczący okręgów obiecali Bhagawanowi, że wezmą 

pod opiekę przynajmniej jedną wieś w ramach tego przedsięwzięcia. 

Ośrodek sewy Śri Sathya Sai z Batali przeprowadził przedsięwzięcie pod nazwą 

„Nari Śakti”, w którym 62 nowe wielbicielki Sai uczciły 31 długoletnich wielbicielek Sai 

za ich wkład w ów ośrodek. Panie podziękowały Bhagawanowi, że wybrał je na swoje 

narzędzia w boskiej misji.  
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W każdej ludzkiej istocie jest wrodzona boska moc. Musicie starać się ją 

przejawić. Zrozumcie, iż wszelką wiedzę, jaką zdołaliście zdobyć, zyskaliście 

dzięki tej boskiej sile w sobie. Musicie tę siłę pielęgnować i podsycać. 

Większość ludzi używa tej boskiej siły dla samolubnych  celów - na rzecz 

pomyślności własnej i swoich rodzin. Tak naprawdę powinno się jej 

używać dla dobra całego świata. Powinniście żyć zgodnie z ideałami 

Bhagawagity. Sarwaloka hithe ratah (oddajcie się dobru wszystkich). 

Rozpoznajcie w sobie boskość i dzielcie się ze wszystkimi tym 

doświadczeniem. Używajcie owej boskiej siły w sobie do pielęgnowania 

cnót, co stanowi esencję edukacji. Prowadźcie życie, które zdobędzie wam 

bardziej miłość ludzi niż ich szacunek. 

– Baba 

 

 

Bądźcie czyści i pełni miłości 

Chcę, aby każdy z was wyrósł na silną, stabilną i prostolinijną osobę. 

Wasze oczy nie powinny szukać złych widoków; uszy nie powinny słuchać 

złych opowieści; język nie powinien mówić tego, co złe; ręce nie powinny 

pragnąć złych czynów; umysł nie powinien pragnąć złych myśli. Bądźcie 

czyści i bądźcie pełni miłości. Pomagajcie tym, którzy są w gorszej sytuacji i 

służcie tym, którzy potrzebują waszej pomocy.   

– Baba 


