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Amrita Dhara  Orędzie Bhagawana z 10 września 1996 r.  

 

 

PODSTAWĄ WSZYSTKIEGO JEST ATMA 

 

Jest to ostatnie z codziennych orędzi, jakie Bhagawan w swoim ogromnym współczuciu 

wygłaszał w Sai Kulwant Hall w Prasanthi Nilayam od 16 czerwca do 10 września. Tę serię 70 

przemówień, rozpoczętą w majowym wydaniu Sanathana Sarathi w 2008 roku, zakończyło 

poniższe orędzie. 

  

Język porusza się pomiędzy zębami nie doznając krzywdy. Podobnie, dobrze jest dla 

człowieka, jeżeli prowadząc życie w społeczeństwie zachowuje się uważnie i ostrożnie. 

Nigdy nie zapominajcie tych słów mądrości.  

NIEUSTRASZONOŚĆ JEST TAM, GDZIE NIE MA PRZYWIĄZAŃ 

 

Adi Śankara uczył, że świat jest jak scena teatralna, na której człowiek odgrywa 

swoją rolę, doznając przyjemności i bólu, i ostatecznie traci życie.  

Życie ludzkie jest tak niepewne, jak kropla wody na liściu lotosu. To ciało jest 

jaskinią chorób i przywiązań. Cały świat jest zasypany gradem smutku i cierpień. 

Dlatego, o szalony człowieku, śpiewaj imię Gowindy.  

Życie człowieka wypełnione jest smutkiem, rozczarowaniem i przygnębieniem. 

Każda chwila człowieka jest wypełniona strachem, niepewnością i wątpliwościami. W 

życiu nie ma nic pewnego, a wszędzie jest strach. Jakże człowiek ma być wolny od 

strachu?   

To życie jest pełne lęku. Świat jest jak padmawjuha (szyk wojskowy w kształcie 

lotosu), z którego człowiek nie jest w stanie znaleźć drogi wyjścia. Czy perypetie i 

problemy są jedynymi towarzyszami człowieka, nie mającego żadnego schronienia. 

Czyż łzy smutku to jedyna nagroda dla rodzin, które już są zrujnowane?  

 Przyjmij schronienie w atmie  

Jak można zdobyć szczęście w tym ludzkim życiu, które wypełnia strach, 

wątpliwości, niepokój i ego? Nawet to szczęście, jakie macie, jest związane ze strachem. 

Nigdzie nie widać odwagi. Jak więc człowiek może być wolny od strachu? 

Nieustraszoność jest tam, gdzie nie ma przywiązań. Jak można rozwinąć w sobie 

nieprzywiązanie? Możliwe jest to jedynie w pobliżu Boga. Dlatego właśnie Śankara 

nauczał: „O człowieku, aby być wolnym od strachu i osiągnąć nieustraszoność, przyjmij 

schronienie w atmie. Jedynie wtedy zrozumiesz rzeczywistość”. Szczęście jest niczym 
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innym jak nieobecnością smutku, a zasługa - nieobecnością grzechu. Zysk jest 

nieobecnością straty, a światło - nieobecnością ciemności. W istocie, nie są one różne, 

jedno od drugiego. Zasadniczą podstawą i źródłem ich wszystkich jest atma.  

Oto kwiatek o wielu płatkach. Wszystkie te płatki różnią się jeden od drugiego, 

jednak pochodzą z tego samego źródła. Kwiat jest jeden, ale płatków wiele. Podobnie, 

z nieskończonego oceanu powstają niezliczone fale. Żadna fala nie jest dokładnie taka 

sama jak inna. Fal jest wiele, ale źródło ich pochodzenia, to jest ocean, jest jeden. W 

falach znajdujecie tę samą wilgoć, chłód i słoność, jakie znajdujecie w oceanie. Z fal 

wyłania się piana. Podstawą piany są fale, a podstawą fal jest ocean. Woda w oceanie 

przybiera postać fal, a woda w falach przejawia się jako piana. Ale w istocie wszystkie 

trzy są jednym. Na tym polega adwajta. Podobnie, człowiek jest połączeniem ciała, 

umysłu i atmy. Podstawą ciała jest umysł, zaś podstawą umysłu jest atma. W istocie 

to atma jest podstawą wszystkiego. Oto adwajta nauczana przez Śankarę. Ludzie, 

którzy nie rozumieją tej prawdy, podążają fizyczną, krótkotrwałą i doczesną ścieżką i 

doświadczają wielu trudności i niewygód, zanim uświadomią sobie atmę.  

  Nieprzywiązanie Siddharthy 

Król Suddhodana, po długim oczekiwaniu, został pobłogosławiony synem. Dał mu 

na imię Siddharta. Pewnego dnia do pałacu króla Suddhodany przyszedł szlachetny 

święty. Zobaczywszy dziecko Siddhartę, proroczo oświadczył: „O królu! Twój syn będzie 

człowiekiem wyrzeczonym”. Króla, kiedy usłyszał te słowa, ogarnął strach. Od owego 

dnia zadbał o to, żeby Siddharta nie wychodził z pałacu, tak aby nie widział cierpienia, 

choroby i niedoli, jakie obecne są na świecie. Ożenił go w wieku 16 lat i zapewnił mu 

wszelkie wygody i udogodnienia w pałacu.  

Jednak pewnego dnia Siddharta wyszedł z pałacu, aby zobaczyć zewnętrzny świat. 

Kiedy jechał rydwanem, ujrzał zgrzybiałego starca, z trudem idącego przy pomocy kija. 

Siddhartha spytał tego woźnicę: „Co to za zwierzę? Jest dość dziwne”. Woźnica odparł: 

„Och, książę, to także istota ludzka, tak jak my. Z wiekiem ciało staje się słabe i 

zniekształcone”. Siddhartha był zaskoczony. Zapytał: „Czy każdy z wiekiem dochodzi to 

tego etapu?”. „Nikt nie jest wyjątkiem. To prawo przyrody” - odparł woźnica.  

Po przejechaniu pewnej odległości, Siddharta natknął się na chorego człowieka - 

kaszlącego, ciężko oddychającego i cierpiącego. Siddharta spytał: „Dlaczego on tak 

cierpi?”. Woźnica odrzekł? „Książę, ten człowiek jest chory. Ciało jest jaskinią chorób. 

Nikt nie może powiedzieć, kiedy i jak człowiek zostanie dotknięty chorobą”. Wywołało 

to pewien wstrząs w umyśle Siddharty. Jadąc dalej zobaczył jakieś zwłoki, niesione 

przez czterech ludzi. Zapytał woźnicę: „Co to jest? Co oni niosą?”. „Niosą martwe ciało” - 

odrzekł woźnica. „Co masz na myśli, mówiąc „martwe ciało”? - spytał Siddhartha. 

Woźnica powiedział: „To ciało bez życia. Kiedy w ciele jest pierwiastek życia, jest ono 

śiwam (pomyślne), a gdy pierwiastek życia opuszcza ciało, staje się ono śawam 

(zwłokami)”. Siddhartha zapytał: „Czy każdy umiera pewnego dnia?”. „Nikt nie może 

uciec od śmierci” - powiedział woźnica. Usłyszawszy to wszystko, Siddharta wrócił do 
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pałacu.  

 Wszystko co zobaczył, głęboko podziałało na jego umysł. Po powrocie do domu 

nie mógł ani nic jeść, ani spać. Spojrzał obojętnie na swoją żonę Jaśodharę i syna 

Rahula, którzy głęboko spali. Doszedł do wniosku, że świat jest pełen smutku i strachu. 

Zdawszy sobie sprawę, że wszystko jest krótkotrwałe i nierzeczywiste, rozwinął w 

sobie mocne pragnienie wyrzeczenia.  

Wy wszyscy napotykacie wiele osób chorych, starych i martwych ciał, ale nie 

rozwijacie w sobie uczucia wyrzeczenia, tak jak Siddharta. Człowiek rozwija w sobie 

takie uczucie jedynie dzięki łasce Boga.  

  Cechy prawdziwie wyrzeczonego człowieka 

Oto mała opowieść. Raz pewien książę pojechał do lasu na polowanie. Po 

długotrwałej wędrówce po lesie poczuł zmęczenie i pragnienie. Natrafił na pewien 

aszram i wszedł do niego w poszukiwaniu wody. Mieszkający w tym aszramie mędrzec 

spytał go: „Kim jesteś? Skąd przybyłeś?” Książę odrzekł: „Na imię mam Dźitendrija, 

pochodzę z królestwa Dźitendrija. Proszę, daj mi trochę wody, abym ugasił pragnienie”. 

Mędrzec dał mu wodę i pomyślał: „Na świecie wiele jest osób imiem Dharmaradźa 

[prawy władca], jednak zachowują się w najbardziej nieprawy sposób. On pochodzi z 

królestwa Dźitendrija, a na imię ma też Dźitendrija (ten, co przezwyciężył własne 

zmysły). Czy postępuje zgodnie ze swoim imieniem? Dowiedzmy się”.  

Mędrzec poprosił księcia, żeby wręczył mu swoje królewskie szaty, a sam nałożył 

ubranie ascety. Wziął szaty księcia, prysnął na nie trochę czerwonego płynu i wyruszył 

do królestwa Dźitendrija. U wrót pałacowych mędrca pozdrowił z czcią wartownik i 

spytał go o cel odwiedzin. Mędrzec odrzekł, że księcia zabił w lesie dziki zwierz, a on 

przyniósł ubrania księcia. Poprosił, aby przekazał tę wiadomość królowi. Strażnik 

uśmiechnął się i stwierdził: „Któż jest wolny od śmierci? Każdy, kto się narodził, musi 

umrzeć. Narodziny i śmierć idą w parze”.  

Na kolei istnieje zasada opatrywania każdego wagonu stemplem z datą 

wskazującą, kiedy trzeba go oddać z powrotem do warsztatu na naprawę i malowanie. 

Podobnie, każdy ma „datę powrotną", chociaż nie jest ona widoczna.  

Usłyszawszy słowa wartownika mędrzec wszedł, aby spotkać się z samym królem. 

Powiedział królowi, że jego syn zginął i udał, że płacze. Król rzekł doń: „Nosisz 

ochrowe szaty. Ale twoje słowa nie przystoją wyrzeczonej osobie. Dlaczego płaczesz? 

Nie ma się czym smucić ani martwić. O zmierzchu setki ptaków wraca na drzewo na 

odpoczynek. Nazajutrz rano odlatuje. Jaki jest związek pomiędzy różnymi ptakami? 

Podobnie, na drzewie rodziny ptaków, takie jak żona i dzieci, odpoczywają przez jakiś 

czas i odchodzą. Nikt nie może powiedzieć, kiedy i gdzie którekolwiek z nich odejdzie. 

Nie ma się co smucić ani martwić ich odejściem. Takie jest prawo przyrody”. Mędrzec 

poszedł następnie do królowej, myśląc, że jako matka zasmuci się śmiercią syna. 

Powiedział jej: „Matko! Twój syn jest martwy. Oto jego ubrania”. Ona również się 

zaśmiała. „O sadhu! Jesteś tym, co wyrzekł się wszystkiego na świecie. Jak możesz 
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martwić się tym, co krótkotrwałe? Życie jest jak hotel, w którym podróżni zatrzymują 

się na jakiś czas, a potem wychodzą. Każdy ma własny czas odejścia. Nie ma potrzeby 

smucić się, kiedy ktoś odchodzi z tego świata”.  

Następnie mędrzec udał się do żony księcia, aby dowiedzieć się, czy przynajmniej 

ona odpowie inaczej. Oznajmił wieść o śmierci jej męża. Poczyniła uwagę: „Kiedy pada 

deszcz, od drzewa liście i gałęzie odpadają. Kiedy jest powódź, dwa kawałki drewna 

łączą się na chwilę i rozłączają ponownie. W tym oceanie życia jestem jednym takim 

kawałkiem; książę był drugim. Połączyliśmy się razem i rozeszliśmy się. Po co się 

dziwić lub biadać nad tym? Przyczyną biadania i dziwienia się jest albo przywiązanie, 

albo zaborczość. Samych wydarzeń nie należy winić. One muszą następować. Po co się 

więc nimi martwić?”. 

Mędrzec uświadomił sobie, że wszystko to, co książę powiedział o tym królestwie, 

jest prawdą. Mimo to chciał poddać sprawdzianowi samego księcia. Powrócił do 

pustelni i zakrzyknął: „Och, książę! Najeźdźcy spustoszyli twój kraj, a twój ojciec i 

matka stali się więźniami. Musisz natychmiast wyruszać, aby odzyskać królestwo i 

wyswobodzić rodziców. Gotuj się na wojnę”.  

Książę odparł: „Wszystko, co się stało, jest zgodne z wolą Boga. Kiedy się 

urodziłem, nie przyniosłem tego królestwa ze sobą. Czy kiedy umrę, mogę je zabrać ze 

sobą? Dlaczego miałbym toczyć wojnę o odzyskanie go? To nie jest moje królestwo. 

Moim królestwem jest królestwo atmy. Staram się uświadomić to sobie. Jest to 

królestwo niebios. To właśnie chcę zdobyć. Jego nie można dostać poprzez prowadzenie 

wojny. Można je zdobyć jedynie miłością. Żadne inne królestwa mnie nie interesują”. 

Wtedy sannjasin pokłonił się przed księciem i wyznał: „My nosimy ochrowe  

szaty, ale nie mamy żadnej cechy prawdziwych wyrzeczonych osób. Jakże wielu z tych, 

co mają rodziny, prowadzi życie wolne od ziemskich przywiązań!”. 

  Istota ludzka powinna przejawiać ludzkie cechy  

Przedstawię inną opowieść, aby pokazać, że jakąkolwiek rolę człowiek musi 

odgrywać w życiu, powinien być jej wierny. Kiedyś na dwór pewnego króla przyszedł 

aktor w stroju Śankary, z mocą głosząc nierzeczywistość wszystkich ludzkich stosunków 

i nietrwałość dóbr ziemskich. Przywołał wiersze Śankary: 

Mata nasti, pita nasti, 
Nasti bandhu sahodara, 

Artham nasti, Griham nasti, 
Thasmat dźagrata dźagrata. 

 
 (Związki wzajemne, takie jak z matką, ojcem, braćmi, siostrami i przyjaciółmi, są 

nierzeczywiste. Dom i bogactwo są również złudne. Stąd też strzeż się! Strzeż!)  

Dźanma dukham dźara dukham, 
Dźaja dukham punah punah, 

Antja kale maha dukham, 
Thasmat dźagrata dźagrata. 
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(Narodziny są niedolą, starość jest niedolą, rodzina jest niedolą, a śmierć jest 

straszną niedolą. Strzeż się więc! Strzeż!)  

Aktor przez godzinę wspaniale wyjaśniał adwajtę, zasadę atmy i jedność ludzkości. 

Zadowolony z jego występu, król polecił ministrowi, żeby podarował aktorowi talerz 

złotych monet. Ale aktor odmówił przyjęcia tego daru stwierdzając, iż przyjęcie go 

byłoby niegodne jego roli Śankary. Powiedział: „Przyjąłem postać sannjasina 

(wyrzeczonego) i mam na sobie ochrowe szaty. Przyjmowanie złotych monet nie jest 

cechą sannjasina. Nie przyszedłem tutaj dla jakiejś nagrody. W istocie okrywasz mnie, 

królu, hańbą ofiarowując nagrodę”. To rzekłszy, aktor opuścił pałac.  

Nazajutrz ten sam aktor pojawił się w roli pięknego tancerza i wykonał przed 

królem wspaniały taniec. Król był pod wrażeniem tego tańca polecił ministrowi 

podarować mu talerz złotych monet. I tym razem aktor odmówił przyjęcia tego, co 

zostało ofiarowane, gdyż uznał to za zbyt małą zapłatę za swój występ. Minister, który 

rozpoznał, iż tancerz to ta sama osoba, która przyszła poprzedniego dnia jako Śankara, 

spytał wtenczas, z jakiego to powodu wczoraj odmówił przyjęcia talerza złotych monet, 

a dzisiaj prosi o więcej. Aktor wyjaśnił, że odmówił przyjęcia tego, co dawano mu 

uprzednio, z powodu roli wyrzeczonego człowieka. Jednakże w roli tancerza może 

swobodnie prosić o więcej, gdyż dla tancerzy przyrodzoną rzeczą jest zarabiać tyle, ile 

tylko mogą.  

Urodziliście się jako istoty ludzkie. Dlatego powinniście zachowywać się w sposób 

stosowny dla człowieka. Tak uczył Śankara. Wasze postępowanie powinno być zgodne 

z odgrywaną przez was rolą. Człowieku, masz ludzką postać, dlatego twoje 

postępowanie i zachowanie się powinno być ludzkie. Inaczej zhańbisz człowieczeństwo. 

Czym jest ludzkość? Co to znaczy? Oznacza to jedność myśli, słów i czynów. W języku 

wedyjskim nazywane jest to trikarana suddhi. Tam gdzie jest jedność, jest i miłość. 

Kiedy przejawia się w tobie miłość, twoje serce rozkwita miłością. Jeśli jakiś człowiek 

nie rozwinął ducha nieprzywiązania, oznacza to jedynie, że jego serce nie rozkwitło 

miłością. Pozbawiony miłości, prowadzi życie zwierzęcia.  

Tego samego Prahlada uczył swojego ojca Hiranjakaśipu, kiedy będąc dzieckiem 

powiedział: „Ojcze, zdobyłeś wszystkie cztery rodzaje wiedzy i zgłębiłeś pisma święte i 

wedantę. Ale sedna tego wszystkiego nie pojąłeś”. Nawet dzikie zwierzęta mają pewną 

dobroć i współczucie, ale Hiranjakaśipu nie miał w sobie śladu współczucia i poddał 

swojego syna wszelkiego rodzaju ciężkim próbom. W istocie był gorszy od zwierzęcia. 

Ten, kto czerpie przyjemność z zadawania męczarni innym, jest zwierzęciem. Dlatego 

bądźcie dobrzy i czyńcie dobro. Wówczas będziecie mieli wszystko, co dobre w swoim 

życiu. Jeśli chcecie, żeby wasze życie było dobre, rozwijajcie w sobie dobre cechy.  

Śankara wędrował po kraju, wzdłuż i wszerz, nauczając adwajty. Wpajał ludziom 

odwagę, aby ich uwolnić od cierpień i wszczepiał im wartości ludzkie. Nieśmiertelny 

wiersz Śankary Bhadźa Gowindam wyraża sedno jego nauk. Kiedy Śankara 

wypowiedział pierwszych 12 ślok tego poematu, każdy z jego uczniów napisał jedną 

własną zwrotkę, aby przekazać ludziom sens adwajty. W owych czasach w Bharacie 
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adwajta była mocno utwierdzona. Jednak wskutek oddziaływania współczesnych 

czasów ludzie nie stosują jej w codziennym życiu.  

 Ograniczajcie bagaż swoich pragnień 

Ucieleśnienia miłości! 

Nie proszę was wszystkich o to, byście stali się wyrzeczonymi osobami. Wykonujcie 

swoje obowiązki i utrzymujcie skupienie na Bogu. Uświadomcie sobie, że jest jedna, 

zasadnicza podstawa dla wszystkiego. Kiedy rozpoznacie tę prawdę, automatycznie 

rozwiniecie w sobie nieprzywiązanie. Nie jest możliwe rozwinięcie uczucia siłą. Kiedy 

będziecie coraz bardziej rozwijali w sobie miłość Boga, będzie wzrastało w was 

nieprzywiązanie. Tajemnica tkwi w zwracaniu umysłu ku Bogu. Tutaj jest kłódka, a tu 

jest klucz. Przekręćcie klucz w prawo - kłódka się otwiera. Przekręćcie go w lewo - 

zamyka się. Kłódką jest wasze serce, a umysł kluczem. Zwracacie umysł ku Bogu - 

dostajecie wyzwolenie. Zwracacie umysł ku światu – wpadacie w niewolę. Dlatego 

właśnie jest powiedziane: Manah ewa manuśjanam karanam bandhamokśajo 

(Przyczyną niewoli i wyzwolenia człowieka jest umysł). 

Jak można rozwinąć nieprzywiązanie zwracając się ku światu? Oto przykład. Teraz 

masz dwie nogi. Ale gdy ukończysz naukę i dostaniesz pracę, rodzice ożenią cię z jakąś 

dziewczyną. Rodzice mogą zaplanować twój ślub albo też sam możesz poślubić jakąś 

dziewczynę. W każdym z tych przypadków po ślubie będziesz miał cztery nogi. Kiedy 

będziesz płodził dzieci, będziesz stale powiększał liczbę nóg. Gdy wzrośnie liczba nóg, 

twoje ruchy będą krępowane. To jest niewola. Niewola nie pochodzi z zewnątrz - 

pochodzi z twoich własnych pragnień. Mniej bagażu to więcej wygody i podróż staje 

przyjemnością. Życie to długa podróż. Aby zaznawać szczęścia i wygody w tej życiowej 

podróży, ograniczajcie bagaż swoich pragnień.  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem Bhadźa Gowindam Bhadźa Gowindam)  

– Z orędzia Bhagawana w hali Sai Kulwant w Prasanthi Nilayam, 10 września 1996 roku. 

 

 

Swami postanowił już na samym początku o zaopatrzeniu ludzi w trzy 

podstawowe rzeczy - opiekę medyczną, oświatę i wodę. Uważam, iż te trzy rzeczy 

powinno się zapewniać ludziom bezpłatnie. Dziś za opiekę medyczną i za kształcenie 

trzeba słono płacić. Nawet wodę trzeba kupować. Wysoką opłatę trzeba wnosić 

nawet za przyjęcie do szkoły podstawowej. Z życiem ludzkim wiążą się choroby. Aby 

przynieść ulgę choremu, lekarze powinni być gotowi ponieść każde poświęcenie. 

Pieniądze nie powinny być najważniejsze.  

- Baba 
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Wielkie zgromadzenie wielbicieli Sai z całego świata zebrało się w Prasanthi 

Nilayam, aby złożyć hołd swojemu sadguru, Bhagawanowi Śri Sathya Sai Babie z 

okazji święta Guru Purnima. Święto to obchodzono 31 lipca 2015 r. Miejscem 

uroczystości była hala Sai Kulwant, odświętnie ozdobiona. Samadhi (grobowiec) 

Bhagawana przybrane było pięknymi ozdobami z kwiatów, a po prawej jego stronie 

postawiono dla Niego piękny, złoty fotel.  

O godz. 8:00 rano rozpoczęły się śpiewy wedyjskie, będące zwiastunem porannych 

wydarzeń na Sai Kulwant. Zespół perkusyjny Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai 

zagrał później kilka nabożnych melodii, rozpoczynając pierwszym bhadźanem 

Bhagawana Manasa bhadźare guru ćaranam. Następnie popłynęły urzekające utwory 

muzyczne, jakie zagrał zespół Nadaswaram, rozpoczynając swój występ od „Śri Guru 

Parthiwasa” (Sadguru, przebywający w Puttaparthi). Po tej muzyce orkiestrowej 

rozpoczęły się pieśni nabożne zwane „Guru Wandana” (oddawanie czci Guru), w 

wykonaniu studentów Instytutu. Rozpocząwszy występ od Namami param sadgurum 

Sai Natham (pozdrowienia dla sadguru Sainathy), studenci z całego serca, skąpanego w 

oddaniu dla swojego ukochanego Sadguru, zaśpiewali pieśni nabożne obejmujące 

„Namo Sathya Sai Baba” (pozdrowienia Sai Babie), „Sai Namasmaranam ... Sai Rupa 

Dhjanam” (śpiewając imię Sai i medytując o Jego postaci), „Guru Brahma niwe param 

dźjoti niwe” (Ty jesteś Najwyższym Panem, tyś najwyższym światłem), na zakończenie 

swojej ofiary muzycznej wykonując qawali „Tere durbar mein hum aje hain” 

(przybyliśmy do Twojej siedziby).  

Po tej pierwszej ofierze muzycznej studentów wystąpiło przed zgromadzeniem 

dwóch mówców. Pierwszym z nich był Śri Nimisz Pandya, zastępca przewodniczącego 

indyjskiej Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, który położył nacisk na podążanie ścieżką 

bezwarunkowej miłości, czego przykład dał w swoim życiu Bhagawan. Tylko to, jak 

powiedział, może zapewnić rozwiązanie wszystkich problemów świata. Drugim mówcą 

był George Bebedelis, który wezwał wszystkich do kochania Boga z całego serca i 

duszy, aby przekształcić miłość w oddanie. Przeplatając przemówienie wierszami w 

telugu i sanskrycie, zdolny mówca oczarował słuchaczy pięknym przedstawieniem 

nauk Bhagawana. Uroczystości poranne zakończyło boskie orędzie Bhagawana, w 

którym ostrzegł bhaktów, żeby nie marnowali czasu. Uważając czas za Boga, pracujcie 

ciężko, cierpliwie stawiajcie czoła trudnościom i dotrzyjcie do celu życia - powiedział 

Bhagawan. Orędzie zamknął bhadźanem „Prema mudita manase kaho Rama Rama 

Ram”, który bhaktowie powtarzali chórem i z głębokim oddaniem. Znakiem końca 

uroczystości porannych było Arati o godz. 11:00.  

Po południu 31 sierpnia 2015 wielbiciele zostali podjęci w Sai Kulwant  sutą ucztą 
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w postaci muzyki nabożnej, kiedy legendarny śpiewak i wieloletni bhakta Bhagawana 

Suresh Wadkar  złożył mu - swojemu sadguru - hołd muzyczny. Rozpocząwszy swój 

występ pieśnią w języku marathi „Omkar swarupa sadguru samartha” (Najwyższy 

Guru jest w postaci Aum), uzdolniony ów pieśniarz zaśpiewał następnie pieśń, którą 

wykonał przed boskim obliczem Bhagawana z okazji 70. Jego Urodzin: „Aur is dil mein 

kja rakha hai tera hi pjar ćhupa rakha hai” (Zachowuję Twoją miłość jak skarb w 

tajnikach swojego serca). Wśród innych utworów nabożnych znalazły się lubiane 

pieśni: „Tu pjaar ka sagar hai” (Jesteś oceanem miłości), „Itni śakti hamen dena Baba” 

(Daj nam siłę umysłu). Po występie uczczono tego pieśniarza oraz artystów, którzy 

zapewniali mu wsparcie muzyczne.  

Następnie odbyły się krótkie bhadźany, zakończone nabożną pieśnią Bhagawana 

„Wahe guru wahe guru”. Uroczystość dobiegła kresu wraz z Arati o godz. 6.45 

wieczorem.  

 

 

 

Leonardo Gutter 

 

Zawsze będę szczęśliwy, bo zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy nie jestem szczęśliwy, 

dzieje się tak dlatego, że obawiam się lub martwię o coś i zapominam o 

wszechobecności Boga, Jego boskiej ochronie i kierownictwie. Zapominam, że jest On ze 

mną w każdym czasie, przede mną, wokół mnie, pode mną, a zwłaszcza w moim sercu. 

Jeśli nie jestem szczęśliwy, to po prostu znaczy, że o Nim zapomniałem.  

 

W święty dzień Guru Purnima mówimy sobie w sercu: Dziękuję Ci, mój drogi Panie, 

kocham Cię. On może nam odpowiedzieć: Skąd wiem, że naprawdę Mnie kochasz? 

Udowodnij to! Najlepszym dowodem naszej miłości jest stosowanie jego boskich nauk 

w swoim życiu. Oto prawdziwe poddanie się Bogu.  

  Duchowość to miłość i dobroć  

Duchowość to nie obrzędy, bhadźany, jakie śpiewamy, czas, jaki spędzamy na 

medytacji ani nawet czyny służebne, które wykonujemy na rzecz swoich bliźnich, 

będących w potrzebie. Swami mówi, że prawdziwą duchowością jest pozbywanie się 

naszych złych cech, a napełnianie się dobrymi. Duchowość to sposób życia, to sposób 
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bycia, to stan bycia!  

 

Swami uczy nas, że miłość jest źródłem, miłość jest ścieżką i miłość jest celem. 

Jednak jak możemy żyć zgodnie z tą Miłością? Wszystko zaczyna się od pierwszego 

kroku. Swami daje Swój boski przepis: Wady innych musimy uważać za nieznaczące; 

własne wady uważać musimy za bardzo duże i je zmieniać; co zaś najważniejsze, 

musimy zawsze pamiętać o wszechobecności Boga.  

Prawdziwa ścieżka duchowa jest bardzo łatwa - po prostu przez cały czas pamiętaj o 

Bogu. Miej wiarę w Niego i zaufanie do Niego. Nie musimy próbować zdobywać 

siddhi, czyli szczególnych mocy duchowych. Ścieżka duchowa jest ścieżką dobroci. 

Musimy być po prostu dobrymi ludźmi; potem jeszcze lepszymi, potem musimy być jak 

Matka Teresa z Kalkuty, a potem jeszcze lepszymi i jeszcze, aż pewnego dnia będziemy 

Swamim.   

  Guru dakszina 

Chciałbym podzielić się z wami przydatnym sposobem podążania naprzód naszą 

ścieżką dobroci. Obchodzimy Guru Purnimę wyrażając wdzięczność naszemu Guru i 

Mistrzowi, szukając Jego boskiego kierownictwa, ochrony i miłości. Myślę, że w 

Indiach jest tradycją, że idąc w odwiedziny do Guru, ofiarowuje mu się dakszinę 

(ofiarę).  

Zapraszam wszystkich braci i siostry do ofiarowania na tę świętą okoliczność 

naszemu Ukochanemu i Najwyższemu Guru, Bhagawanowi Babie, jakiejś szczególnej 

daksziny. 

Połóżmy u Jego boskich, lotosowych stóp trzy „monety” - każda z tych monet jest w 

rzeczywistości jakąś obietnicą.  

Pierwszą obietnicą będzie to, że od dzisiaj nie będę się już więcej gniewał, bo zdaję 

sobie sprawę z tego, że cokolwiek zdarza się w moim życiu, jest tym, co ma wydarzyć się 

- dla mojego dobra albo też płacę za jakąś karmę lub jest to jakąś lekcją dla mojego 

rozwoju. Zatem - żadnego więcej gniewu w moich myślach ani w sercu. 

Obietnicą drugą jest to, iż od dnia dzisiejszego nie będę krytykował żadnej ludzkiej 

istoty- słowem, myślą ani uczuciem - bo zdaję sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy 

jednym, braćmi i siostrami, braterstwem człowieka wobec ojcostwa Boga i moja 

krytyka rani drugą osobę. I jeżeli kogoś krytykuję, nie idę za boskim nakazem „Zawsze 

pomagaj, nigdy nie rań”. 

Trzecia obietnica jest taka, że od dzisiaj zawsze będę szczęśliwy, gdyż zdaję sobie 

sprawę z tego, że kiedy nie jestem szczęśliwy, dlatego że obawiam się lub martwię o coś, 

to zapominam wtedy o wszechobecności Boga, Jego Boskiej ochronie i kierownictwie. 

Zapominam, że jest On ze mną w każdym czasie, przede mną, wokół mnie, pode mną, a 

zwłaszcza w moim sercu. Jeśli nie jestem szczęśliwy, to po prostu oznacza, że o Nim 

zapomniałem.  
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Jeśli się obawiamy, to jest tak dlatego, że nie mamy ufności i wiary w Pana. Modlę 

się o to, żeby każdy z nas stał się lepszym wyrazem Jego Boskiej Miłości. Modlę się do 

naszego Ukochanego Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, aby pomógł nam stać się 

światłem przewodnim tych nowych czasów, ery miłości Sai. 

 

– Autor, Śri Leonardo Gutter, jest członkiem Rady Praśanthi.  

 

  

  AŚADI EKADASI 

Ponad 1500 bhaktów, w tym dzieci Bal Wikas, przybyło ze stanów Maharasztra i 

Goa, aby obchodzić w Prasanthi Nilayam święto Aśadi Ekadasi. Z tej okazji 26 i 27 lipca 

obecnego roku Organizacje Sewy Sri Sathya Sai z obu stanów przedstawiły program 

muzyczno-kulturalny, który wytworzył aurę pobożności oraz radości.  

Pierwszą uroczystością, która odbyła się rano 26 lipca br., był koncert muzyczny 

sławnego śpiewaka Prijal Sathe, który napełnił całe otoczenie nabożnym żarem, 

melodyjnie śpiewając pieśni, wśród których znalazł się bhadźan Miry „Pajodźi mein ne 

ram ratan dhana pajo” (Znalazłam klejnot imienia Ramy), kirtan „Witthal witthal dźai 

hari witthal” (pozdrowienia dla Pana Witthali) oraz bhadźan „Witthala Narajana”.  

Drugim występem, po południu 26 lipca 2015, był balet „WhatsApp”, w wykonaniu 

dzieci z Bal Wikas i młodzieży z Mumbaju. Wyrażając ubolewanie z powodu 

współczesnej skłonności do całkowitego polegania na urządzeniach takich jak laptop, 

smart phone, smart watch i temu podobne, przedstawienie ukazało to, że najlepszym 

gadżetem i najdokładniejszym instrumentem jest ludzkie ciało. Dlatego wezwano 

człowieka do tego, aby używał najbardziej niezawodnego "czipu" duszy i logował się z 

oprogramowaniem takim jak miłość, prawda, wiara, modlitwa i bhadźany, posługując 

się hasłem Soham, aby prowadzić szczęśliwe, pokojowe i błogie życie. Upiększony 

pieśniami tematycznymi i porywającymi tańcami dzieci, ten dobrze wyreżyserowany 

balet nakłaniał człowieka, aby rozwijał łączność z atmą, dla osiągnięcia celu życia.  

27 lipca 2015 poranny program obchodów Aśadi Ekadasi rozpoczęła tradycyjna 

procesja dindi oraz taniec Warkaris, którzy zatańczono wesoło, z głębokim oddaniem 

śpiewając boskie imię Pana Witthali. Następnie odbył się koncert muzyki nabożnej 

słynnego pieśniarza Śri Swaradhisza Bharata Balvalliego. Rozpocząwszy swój występ 
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bhadźanem „Sai Baba sakala bhuwana ke data” (Sai, który podtrzymuje wszechświat), 

śpiewak oczarował bhaktów przez prawie godzinę - pieśniami nabożnymi i abhangami 

w języku marathi.  

 

Wielkim zakończeniem obchodów Aśadi Ekadasi było taneczne przedstawienie o 

wzorowym życiu Dźanabai. Wystąpiły w nim dzieci Bal Wikas z okręgu Kolhapur w 

stanie Maharasztra. Przestawienie odgrywane na tle świątyni Pana Witthali w 

Pandharpur, pokazało, jak Dźani przyszła w dzieciństwie i przywarła do stóp Witthali, a 

potem przez całe życie wypowiadała imię Witthali, który wykonywał za nią domowe 

zajęcia, pisał wiersze, które potem śpiewała i obdarzał ją bezgraniczną łaską. 

Upiększone czarującymi pieśniami i znakomitymi tańcami dzieci to wspaniale zagrane i 

wyreżyserowane przedstawienie teatralne urzekło widownię przez blisko godzinę.  

Po przedstawieniu śpiewano bhadźany.  

  69. ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI  

Przedstawienie Azadi ki talasz mein  

15 sierpnia br. pojawił się duch patriotyczny, kiedy to studenci Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai odegrali przedstawienie pt. „Azadi ki talasz mein” (W 

poszukiwaniu wolności). Odbyło się ono w Sai Kulwant z okazji 69. rocznicy 

niepodległości Indii, a ukazało główne wydarzenia indyjskiej walki o niezawisłość. 

Znalazły się wśród nich: Mirut Mutiny, Satjagraha Mahatmy Gandhiego, Azad Hind 

Faudź  Subhasza Czandry Bose. Zarazem naświetlone zostało wielkie poświęcenie 

poniesione przez bohaterów ruchu niepodległościowego, takich jak Śri Aurobindo, 

Bhagat Singh, Radź Guru i Sukh Dew. Przedstawienie zakończyło się wizją 

niepodległości Indii Bhagawana Baby, w której przekazał On, że niezawisłość nie 

oznacza zwykłej wolności politycznej, ale wolność duszy od niewoli maji, ułudy, co 

może uczynić Indie duchowym światłem przewodnim dla świata.  

Znakomita gra aktorska studentów, dobre dialogi i sprawna inscenizacja 

odmalowały wzruszające sceny historycznych wydarzeń i sprawiły, że to  

przedstawienie wciągnęło i inspirowało widzów.    

  PIELGRZYMKA BHAKTÓW ZE STANÓW INDII  

W okresie przygotowawczym do obchodów 90. Urodzin Bhagawana Śri Sathya Sai 

Baby, wielbiciele z różnych stanów Indii przybyli w pielgrzymce do Prasanthi Nilayam 

i przedstawili program muzyczno-kulturalny ukazujący bogate dziedzictwo kulturalne 

Indii.  

Manipur:  Z Manipur przybyła do Prasanthi pielgrzymka wielbicieli, w tym dzieci 

Bal Wikas, które 28 i 29 lipca bieżącego roku wystąpiły z urzekającymi tańcami. Dzieci 

odziane w barwne stroje i wyszukane nakrycia głowy wykonały 28 lipca dwa piękne 

tańce, z których pierwszy przedstawiał obrzędy w świątyniach starożytnych bóstw 

leśnych, zaś drugi był opowieścią o życiu człowieka na początku ludzkiej cywilizacji. 
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Oba tańce wykonane były z głębokim oddaniem, ukazującym bogate dziedzictwo 

kulturalne i folklor Manipur. 29 lipca występ dzieci również obejmował dwa tańce. 

Pierwszy, o nazwie „Thongal dżagoi”, ukazywał proces stwarzania i stopniowego 

rozwoju wszechświata, podczas gdy drugi taniec przedstawiał w typowym stylu 

manipuri boski taniec ras lila Pana Kriszny i gopik, symbolizujący zjednoczenie się 

dżiwatmy (jednostkowej duszy) z Paramatmą (duszą najwyższą). 

Delhi-NCR:  Na dwudniową pielgrzymkę przybyła do Prasanthi Nilayam grupa 

wielbicieli z Delhi i 5 oraz 6 sierpnia złożyli muzyczne hołdy Bhagawanowi. Najpierw, 

5 sierpnia, wystąpiły kobiety-śpiewaczki z Delhi. Rozpocząwszy pieśnią modlitewną 

poświęconą Panu Ganeszy - „Siddhi Winajak dźana sukha dajak” (Pan Ganesza, dawca 

pomyślności i szczęścia dla wszystkich) - śpiewaczki te napełniły całe otoczenie 

nabożnym żarem. Śpiewały melodyjne pieśni obejmujące „Ao hum sab milkar premka 

diip dźalajen” (Zapalmy razem lampę miłości), „Tum asza wiswas hamare” (Jesteś naszą 

nadzieją i schronieniem) oraz wiązankę bhadźanów. Występ swój zakończyli 

urzekającym utworem sufickim „Moula mere moula”. Mężczyźni-śpiewacy z Delhi-NRC 

złożyli swoją ofiarę muzyczną 6 sierpnia obecnego roku. Rozpocząwszy występ pieśnią 

wdzięczności „Dhanja huje hum parthi aaje” (Mamy szczęście, że przyjechaliśmy do 

Puttaparthi), pieśniarze wykonali następnie lubiany utwór „Suradźki garmi se dźalte 

huje tanko” (Twoje schronienie daje ogromną radość), „Sat nam sat nam” oraz kilka 

bhadźanów. Występ zakończyli popularnym qawali.  

Tamil Nadu:  Około 2500 wielbicieli Sai, w tym dzieci Bal Wikas, przybyło w 

pielgrzymce do Prasanthi Nilayam z okręgu Erode w stanie Tamil Nadu. 7 oraz 9 

sierpnia 2015 przedstawili program muzyczno-kulturalny. Występ 7 sierpnia rozpoczęli 

pięknym tańcem „Awatarana” (zstąpienie Boga na świat) w wykonaniu uczennic 

Maturalnej Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai z Cittur. Później dzieci Bal Wikas z 

okręgu Erode ofiarowały Bhagawanowi wiązankę pieśni w językach telugu, sanskrycie 

i tamilskim, obejmującą „Dźanani dźanani dźagat karani (Boska Matka, stwórczyni 

wszechświata), „Saiśa ćaritam ananda bharitam” (Błoga opowieść o Sai), „Madhura 

Mohana Ghanaśjama sundara Sai” (Sai, ucieleśnienie boskiej miłości i piękna). Cały 

występ był tak porywający, że dosłownie zalał głębokim oddaniem serca wszystkich.  

8 sierpnia uczniowie Szkoły Matrykulacyjnej Dźajsis w Erode dali przedstawienie 

teatralne poświęcone wartościom ludzkim w Ramajanie, w oparciu o książkę 

Bhagawana „Ramakatha Rasa Wahini”. Występ swój rozpocząwszy od pięknego tańca 

„Divine Love”, dzieci odegrały pięć wydarzeń z Ramajany, odpowiadających pięciu 

zasadniczym wartościom ludzkim, nauczanym przez Bhagawana: sathji, dharmie, 

śanthi, premie i ahimsie. Na zakończenie przedstawiły naukę mówiącą, że człowiek 

powinien stosować te wartości w swoim życiu i zdać sobie sprawę ze swojej boskości.  

Harjana i Ćandigarh:  Pielgrzymka wielbicieli Sai, w tym dzieci ze stanu Harjana i 

Ćandigarh, przybyła do Prasanthi Nilayam w dniach 10-12 sierpnia bieżącego roku i 

podczas owych trzech dni przedstawili program muzyczno-kulturalny.  

10 sierpnia pokazali przedstawienie teatralne „Nacziketa” odmalowujące wspaniałe 
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życie Naczikety, który dowiedział się głębokich prawd o tajemnicy życia i śmierci i 

uzyskał od Jamy, bóstwa śmierci, atma dźnianę (poznanie jaźni), tak jak przedstawiono 

to w Kathopaniszadzie. Znakomita gra dzieci Bal Wikas i dobra reżyseria odsłoniły 

poprzez owo przedstawienie głębokie prawdy duchowe. Przedstawienie zaś poprzedził 

porywający taniec o nazwie „Hara bhara harjana” (Harjana w dobrobycie), 

wykonanym przez dzieci Bal Wikas z Harjany i Ćandigarh.  

11 sierpnia młodzież Sai z Harjany i Ćandigarh przedstawiła sztukę teatralną, 

odmalowującą obecny stan współczesnej młodzieży, która ma dużo wiedzy, ale w 

niewielkim stopniu się transformuje. W jednej ze scen na ziemię schodzi, na polecenie 

Pana Wisznu, mędrzec Narada, aby pod przebraniem pewnego swamidżiego 

pokierować młodzieżą i wprowadzić ją na ścieżkę oddania i cnót. Poprzez tę prostą 

opowieść o współczesnej młodzieży, która opętana jest pragnieniem pieniędzy, a w 

końcu, dzięki łasce Bhagawana Baby, zmienia się, przedstawienie przekazało, że w kali 

judze nie ma innego schronienia dla człowieka niż śpiewanie świętego imienia Boga. 

Dobra gra aktorska, znakomite dekoracje i doskonała reżyseria uczyniły to 

przedstawienie ciekawym i wciągającym.  

Bogata kultura i popularny folklor Harjany zajaśniały żywo w Prasanthi, kiedy 

bhaktowie z Harjany i Ćandigarh 12 sierpnia zagrali spektakl pod nazwą „Śri Rama 

Bhakta Hanuman Katha”. Przedstawiał on życie Hanumana, osoby przykładnie 

oddanej Panu Ramie, w folklorze i języku harjanwi, a wykonawcą był uzdolniony 

narrator, który po swojej opowieści śpiewał melodyjne pieśni ludowe harjanwi - do 

wtóru właściwych Harjanie instrumentów muzycznych. Odegrał opisane w tejże 

opowieści sceny i pieśni, trzymając słuchaczy w urzeczeniu przez blisko godzinę.  

Orisa:  Ponad 1200 wielbicieli przybyło 16 i 17 sierpnia z pielgrzymką do Prasanthi 

Nilayam ze stanu Orisa i przedstawiło program muzyczno-kulturalny. Pierwszego dnia 

odbył się urzekający koncert hindustańskiej klasycznej muzyki religijnej - pod nazwą 

„Bhakti puszpandźali” (wiązanka pieśni nabożnych), z jakim wystąpił sławny pieśniarz, 

pandit Debendra Narajan Satpathy ze swoim zespołem. Rozpocząwszy klasycznym 

utworem poświęconym Panu Ganeszy, pieśniarz urzekł słuchaczy przez blisko godzinę - 

swoimi klasycznymi utworami hindustańskimi, wśród których znalazły się „Dewadi 

Dewa Sai Mahadewa” (Najwyższy Pan Sai), „Har har har Mahadewa bhadźa mana” (O 

umyśle, śpiewaj imię Siwy) - zakończył zaś bhadźanem „Hari bhadźan bina sukha 

śanthi nahin” (Bez wypowiadania imienia Boga nie ma pokoju i szczęścia).  

Uroczystość z 17 sierpnia 2015 zaczęła się świetnym tańcem „Dasawatar” (Dziesięć 

wcieleń Pana), opartym na nieśmiertelnym dziele poetyckim „Gita Govinda” słynnego 

starożytnego poety z Orisy, Dźajadewy. Wykonali go uczniowie Śri Sathya Sai Widja 

Wihar z Brahmapur, którzy wspaniale przedstawili wszystkie dziesięć wcieleń Pana 

poprzez taniec. 

Potem wykonano taniec oparty na legendarnej opowieści o początkach Świątyni 

Dźagannathy. Zagrane przez młodzież Sai z Orisy przedstawienie to mówiło o tym, jak 

sam Pan Narajana przyśnił się plemiennemu królowi Biswabagu i nakazał, aby 
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zbudował Mu świątynię z posągami wyrzeźbionymi z drewna. Znakomita gra aktorska 

tej młodzieży, takież stroje i charakteryzacja oraz nowatorskie tło z widokami świątyni 

w Dźagannath sprawiły, że było to bardzo wciągające przedstawienie.   

Zachodni Bengal: Ponad 450 młodych ludzi przybyło z pielgrzymką do Prasanthi 

Nilayam z Zachodniego Bengalu, 18-20 sierpnia 2015 r.; przedstawili program 

muzyczno-kulturalny w ramach obchodów 90. Urodzin Bhagawana. 19 sierpnia 

wystąpili z przedstawieniem teatralnym pt. „Religia Boga”. Przy pomocy prostej 

opowieści o pewnym młodzieńcu, żarliwym poszukiwaczu prawdy, przedstawienie to 

przekazało przesłanie Bhagawana Baby, że zasadniczą podstawą wszystkich religii jest 

miłość i bez kochania bliźnich człowiek nie może kochać Boga. Znakomity scenariusz, 

dobre dialogi i pełna zapału gra aktorska młodzieży, sprawiły, że było to wybitne 

przedstawienie.  

20 sierpnia młodzież z Zachodniego Bengalu ofiarowała ludowy taniec ćhau z tego 

regionu. Dokonując cudownych wyczynów akrobatycznych i dając pokaz sztuk walki, 

tancerze w swoich barwnych strojach i odpowiedniej charakteryzacji wykonali 

urzekający taniec do tradycyjnej muzyki ludowej oraz odegrali mitologiczną opowieść o 

unicestwieniu diabła Mahiśasury przez boginię Durgę w postaci Mahiśasuramardhini.  

 

 

 

Każdy powinien starać się zdobyć wiedzę, dzięki której może uwolnić 

się od chciwości, gniewu oraz ubóstwa materialnego i duchowego. 

- Baba 

 

 

Dr W. Mohan 
 

Dla Swamiego, który jest wszechobecny, wszechwiedzący i wszechpotężny, 
nie ma nic niemożliwego. Zaiste, powinniśmy uważać się za niesłychanych 
szczęśliwców, że w swoim życiu znaleźliśmy się przed boskim obliczem 
Bhagawana i jesteśmy pod jego stalą ochroną. Cokolwiek osiągnęliśmy w 
życiu, całkowicie zawdzięczamy nieskończonej łasce Swamiego. 
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Pisanie tego tekstu o naszym Panu i Mistrzu, Bhagawanie Śri Sathya Sai Babie, daje 

mi ogromną radość i przyjemność. Chociaż Swamiego widywałem, kiedy byłem jeszcze 

dzieckiem, dopiero w 1992 roku dostałem wezwanie do wstąpienia do Jego owczarni. 

Ten radosny punkt zwrotny w moim życiu przyszedł nagle, podczas pierwszych 

odwiedzin, jakie moja nieżyjąca już żona - dr Rema i ja złożyliśmy w aszramie 

Swamiego w Whitefield koło Bengaluru. Swami zawsze mówi: „Jeśli zrobisz ku mnie 

jeden krok, ja uczynię sto kroków ku tobie”.  

Rzeczywiście, od owego doniosłego dnia nasze życie nigdy nie było już takie samo, 

ponieważ zaczęliśmy prawie codziennie doświadczać Swamiego i Jego cudów, czyli lil, 

jak je nazywają oddane Mu osoby. Wkrótce uświadomiliśmy sobie, że największym 

cudem Swamiego jest to, jak przekształca On ludzi mocą swojej bezkresnej, boskiej 

miłości.  

Leczenie modlitwą 

Jako praktykujący lekarz i naukowiec miałem zaszczyt oglądać - z zadziwieniem - 

prawdziwe medyczne cuda dokonywane przez Swamiego, takie jak wyleczenia z 

nowotworów, czyli, jak to z miłością ujmuje Swami, "odwołanie" ich. Dostępowałem 

też błogosławieństwa widzenia tego, jak dzięki Jego łasce - innemu przejawowi 

bezgranicznej miłości Swamiego, zupełnie ustępowały pozornie nieuleczalne przypadki 

szpiczaka mnogiego, stwardnienia rozsianego, nieuleczalnych chorób skórnych, 

beznadziejne przypadki cukrzycowych zakażeń stóp oraz liczne inne choroby.  

Jeden pacjent, o którym chcę napisać, był mężczyzną w średnim wieku, który 

przeszedł operację odbytu w naszym diabetologicznym szpitalu w Chennai i cierpiał 

bardzo ostry ból pooperacyjny. Pierwszego dnia podano mu bardzo silne, narkotyczne 

środki przeciwbólowe, takie jak pethidine i fortwin, ale mimo to nadal nie mógł spać z 

powodu bólu. Następnego wieczora, kiedy robiłem obchód oddziału, wziął mnie za 

rękę i zaczął błagać, abym uwolnił go od bólu i pomógł mu zasnąć w nocy. Nie 

wiedziałem, co robić, bo już poprzedniej nocy dałem mu najsilniejsze leki, ale zdawały 

się w ogóle nań nie działać. Poprosiłem, by zamknął oczy i pomodliłem się do 

Swamiego o uwolnienie go od bólu, przedkładając Mu, że teraz to już nie jest w mojej 

mocy i jedynie boska interwencja Swamiego może pomóc temu pacjentowi. Parę minut 

po moim wyjściu z sali, pacjent zapadł w głęboki sen, chociaż nie dostał żadnych 

lekarstw. Pielęgniarka poszła później do jego pokoju, aby dać mu te same leki 

przeciwbólowe, co dnia poprzedniego, ale ponieważ twardo spał, nie dała mu żadnych 

leków. Pacjent spał do wpół do ósmej rano i zdziwił się słysząc, że nie dano mu 

żadnych leków przeciwbólowych! Potem zapytał mnie, co zrobiłem, kiedy 

poprzedniego wieczora poprosiłem go o zamknięcie oczu. Wyznałem mu, że poprosiłem 

Babę o uwolnienie go od bólu. Słysząc to pacjent rzekł: „Doktorze, Baba jest Bogiem. 

Jakże inaczej mógłby natychmiast uwolnić mnie od bólu, kiedy nie mogły tego 

dokonać nawet mocne nasenne środki?”. 
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  Uchronienie przed amputacją 

Następne wydarzenie, jakie chcę opisać, dotyczy pacjenta z bardzo chorą, 

cukrzycową stopą, którego przed wieloma laty przyjąłem do prywatnego domu opieki 

w Chennai. Zakażenie było tak poważne i jątrzące się, że po kilku dniach leczenia 

chirurg i ja postanowiliśmy, że jedynym wyjściem jest ucięcie nogi pod kolanem. 

Pacjent, który był bhaktą Sai (jak się później dowiedzieliśmy), poprosił nas o dzień 

czasu, mówiąc, że możemy jutro podjąć decyzję. Kiedy nazajutrz poszliśmy zobaczyć 

tego pacjenta, był uśmiechnięty. Powiedział, że nie potrzebuje amputacji i poprosił, 

żebyśmy zdjęli bandaż i spojrzeli na ranę. Chirurg i ja zdumieliśmy się widząc, że tam, 

gdzie do dnia poprzedniego nie było żadnych oznak gojenia się, widać było teraz 

granulację, oznakę gojenia. Rana była wcześniej blada i bezkrwista, ale teraz miało 

miejsce lekkie krwawienie. Kiedyśmy spytali pacjenta, skąd wiedział, że nie będzie 

potrzebował amputacji, powiedział, że w nocy w szpitalu, kiedy wszyscy spali, 

odwiedził go Bhagawan Baba, usiadł na jego łóżku, pogłaskał jego nogę i rzekł mu, iż 

wydobrzeje i nie potrzebuje amputacji! Zgodnie z zapewnieniem Baby, szybko powrócił 

do zdrowia - rana w ciągu paru dni zupełnie się zagoiła! 

 Łaskę zdobywa się wiarą 

Dla Swamiego, który jest wszechobecny, wszechwiedzący i wszechpotężny, nie ma 

nic niemożliwego. Zaiste, powinniśmy uważać się za niesłychanych szczęśliwców, że w 

swoim życiu znaleźliśmy się przed boskim obliczem Bhagawana i jesteśmy pod jego 

stalą ochroną. Cokolwiek osiągnęliśmy w życiu, całkowicie zawdzięczamy 

nieskończonej łasce Swamiego.  

Powątpiewający i niewierzący często pytają mnie, dlaczego - jeśli jest tak wiele 

cudów - Baba nie uzdrawia każdego i dlaczego w celu leczenia pacjentów buduje 

szpitale, nawet biorąc pod uwagę, że wszystko tam jest w stu procentach bezpłatne. Nie 

mam odpowiedzi na takie pytania, ale wiem jedno. Aby otrzymać Jego łaskę, musimy 

być jej godni. Po drugie, powinniśmy mieć pełną wiarę w Niego. Swami mówi, że cud 

następuje dopiero wtedy, gdy nasza wiara spotyka się z Jego łaską. Po trzecie ci, co 

wierzą w teorię karmy, wiedzą, że niektóre cierpienia, które przechodzimy, są wynikiem 

karmy z poprzednich żywotów i musimy przejść przez te cierpienia w tym życiu, aby 

zetrzeć złą karmę. Wreszcie, drogi Boga są tajemnicze, a kimże jesteśmy my, zwykli 

śmiertelnicy, żeby stawiać pod znakiem zapytania - a tym bardziej zrozumieć - chwałę 

Pana, naszego Stwórcy i Władcy wszechświata? My możemy jedynie wykonywać 

swoje obowiązki i prosić Pana, aby obdarzał nas swoja łaską.  

  Latarnie nadziei 

Kiedy mowa o instytucjach Swamiego, niezrównane na całym świecie są 'świątynie 

leczenia', które zbudował w Puttaparthi i Whitefield, zapewniające złożone operacje 

serca, neurologiczne, ortopedyczne, plastyczne i okulistyczne oraz inne - zupełnie 

bezpłatnie. Jest to nie tylko cud sam w sobie, ale też i znak nieskończonej i boskiej 

miłości Swamiego do ludzkości. Szpitale te, wraz z uniwersytetem i 'świątyniami 
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leczenia' przyniosły pożytek tysiącom ludzi i będą stały przez pokolenia jako budowle, 

które będą dawały natchnienie milionom ludzi. Naszym obowiązkiem - jako bhaktów i 

członków tej wspaniałej organizacji duchowej, z jaką mamy przywilej być związani - 

jest służenie tym instytucjom, tak aby nadal jaśniały jako światła przewodnie nadziei i 

natchnienia dla całego świata.  

 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Baba zawsze  będzie kierował każdym 

szlachetnym działaniem podjętym w Jego imię i błogosławił je. Większość z nas w tej 

organizacji była nauczana osobiście przez Bhagawana i teraz naszym obowiązkiem jest 

prowadzić dalej, z nowym zapałem, Jego dzieło. Misja Baby nigdy się nie skończy i 

odtąd będzie jedynie przybierała na sile. Prośmy naszego Ukochanego Bhagawana, aby 

błogosławił nas wszystkich i zawsze obdarzał nas swoją nieskończoną, boską łaską.  

– Dr W. Mohan jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Śri Sathya Sai Trust w Tamil Nadu 

 

Blask boskiej chwały 

 

W listopadzie 1978 roku udałem się do Puttaparthi. Spędziłem tam cudownie 

spokojne dni. Zaiste, nigdy w życiu nie czułem się tak spokojny i szczęśliwy. Na 

pierwszym darszanie byłem urzeczony i zarazem pełen upojnej radości. Nie potrafiłem 

przestać wpatrywać się w Sai Babę, kiedy szedł, pełen wdzięku i siły. Gdy podszedł do 

naszego grona, osłupiałem. Nie byłem w stanie otworzyć ust, żeby odpowiedzieć na 

jego powitalne pytanie: „Czy jesteście z Ghany?”. Każdy darszan przynosił nową radość. 

Podczas dni, jakie spędziłem w Puttaparthi, byłem pełen błogości i odkryłem, że mam 

jakąś szczególną energię, która każe mi chodzić przez długi czas wśród tłumów.  

Raz przeżyłem coś szczególnego - zobaczyłem jak u Baby zmienia się barwa skóry, 

kiedy udzielał darszanu. Widziałem, że jest jasny jak osoba rasy białej, potem niebieski, 

a później czarny. Dowiedziałem się później, że inni mieli również owo widzenie, 

wiedziałem więc, iż oczy mnie nie oszukały. Błogość bycia w jego obecności, upojna 

radość słuchania, jak śpiewa bhadźany i wielki spokój, jaki czułem na terenie Prasanthi 

Nilayam, pozostawały ze mną wiele dni, jak wyjechałem z Indii.  

W 1979 roku mój starszy brat poprosił mnie o odwiedziny jego starego teścia, który 

znajdował się w miejscu odległym o 70 kilometrów i był bardzo chory. Kliniczny obraz 

jego choroby był prawie taki sam, jak mojej matki. Od dwóch lub trzech dni nie było z 

nim kontaktu. Inaczej niż moja matka, miał nadciśnienie. Czyżby to był udar mózgu? 

Przybywszy tam z żoną, postanowiłem nie wysyłać go do szpitala i włączyłem kasetę z 
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Babą śpiewającym bhadźany. Następnie przez około pół godziny śpiewaliśmy 

bhadźany i namasmaranę. Kiedy skończyliśmy, starzec otworzył oczy i zapytał mnie, 

kiedy przybyłem z Akry. Zdołaliśmy porozmawiać z nim parę minut, a potem 

postanowiliśmy, że lepiej będzie pozostawić go w spokoju, aby odpoczął. W ciągu 

godziny po naszym powrocie do Akry, mój starszy brat zadzwonił, aby powiedzieć, że 

starzec ma się stanowczo dużo lepiej, jest zupełnie raźny i samodzielnie poszedł do 

łazienki. Wydobrzał tak bardzo, że parę tygodni później był w stanie odwiedzić swoją 

córkę w Akrze.  

W 1980 roku, tuż przed satsangiem, weszły dwie wielbicielki, aby pomóc mi 

ozdabiać świątynię w moim domu, gdyż żona była na wczasach na Jamajce z kilkoma 

przyjaciółkami. Nagle zobaczyliśmy, że na głowie, ramionach i kolanach posągu Sai 

Baby z Śirdi pojawiło się mnóstwo wibhuti. Równocześnie wibhuti pojawiło się też na 

zdjęciach w tej świątyni. Po satsangu zobaczyliśmy, że na naturalnej wielkości, 

oprawionych zdjęciach Baby i innych oprawionych zdjęciach, z ust Baby wycieka 

amrita (nektar) i płynie wolno w dół za szklaną szybą. Trwało to przez około godzinę i 

ustało. Po powrocie żony z wczasów na Jamajce, w naszym domu zorganizowany został 

jeszcze jeden satsang. Ponownie pojawiło się wibhuti. Później, podczas żeńskiego 

satsangu w domu, podczas arati, wibhuti spadło znikąd na krzesło dla Baby ustawione 

koło ołtarza.  

W pewne niedzielne popołudnie żona, która była ze mną w bawialni, udała się do 

łazienki i natychmiast spiesznie wróciła, mówiąc w poruszeniu: „Swami tu jest”. 

Spytałem: „Kto, gdzie?”. Skinęła, żebym poszedł do łazienki i stwierdziłem, że jest ona 

nasycona silnym, miłym zapachem jaśminu. Swami był tam rzeczywiście. Ów 

znakomity, przenikający zapach jaśminu czuć było od tamtej pory kilkakrotnie. 

Ostatnim razem na obozie medycznym, kiedy w Akrze odbywał się w 1986 roku 

ogólnoafrykański zjazd poświęcony Wychowaniu w Wartościach Ludzkich, w pokoju 

porad w Koforidua i podczas tego samego tygodnia w małym autobusie, wiozącym nas 

do wiosek. Kiedy zbliżyliśmy się do bazy, gdzie byliśmy umieszczeni, woń zniknęła.  

W 1986 roku, udaliśmy się (dwóch lekarzy i pielęgniarka) do wioski Pokuasi, aby 

służyć bezpłatnym leczeniem w Dobroczynnej Klinice Śri Sathya Sai Baby. Kiedyśmy 

się zbliżyli do wioski, zaczął lać deszcz. Ulewa była taka, że nie mogliśmy opuścić 

samochodu. Po paru minutach czekania w wozie uznaliśmy, że deszcz nie powinien nas 

powstrzymać przed służbą. Postanowiliśmy pobiec do budynku. Pierwsza wyszła 

pielęgniarka, za nią dwaj lekarze. Ku naszemu zdumieniu deszcz przestał nagle padać, 

po czym znowu zacząć lać, kiedy do kliniki weszła ostatnia osoba. Tak przejawiła się 

łaska Baby.  

– Wybrane z artykułu prof. Kofi Oduro, w: „Sathya Sai Baba: God Incarnate” [Sai Baba: 

Wcielony Bóg], autorstwa Victora Kanu 
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Z naszych archiwów  

 

PODĄŻAJCIE ŚCIEŻKĄ MEDYTACJI I POKUTY 

 

Ucieleśnienia miłości!  

Ozdobą dłoni jest dobroczynność. Ozdobą mowy jest prawda. Ozdobą uszu jest 

słuchanie pism świętych. Czy potrzeba innych ozdób?   

  Nie utożsamiaj się z ciałem  

Nie ma większego doświadczenia nad poczucie, że jest się atmą - Aham etat. Aham 

(ja) określane jest jako atma, jaźń. Słowo etat oznacza „wszystko to”. Obejmuje ono 

wszystkie rzeczy we wszechświecie, które są fizyczne i subtelne, jak również słońce, 

księżyc, gwiazdy i planety. To oznacza, że nie jesteście ciałem fizycznym. Mówicie: 

„moje ciało”, co zakłada, że jesteście tym ciałem. Co składa się na ciało? Jest ono 

połączeniem pańća bhut (pięciu żywiołów), pańća pran (pięciu energii życia) i pańća 

kosz (pięciu powłok). Ciałem Najwyższego Pana jest cały wszechświat. Wszechświat 

składa się ze wszystkich ruchomych i nieruchomych rzeczy. W języku wedyjskim, jeśli 

mówi się „ja nie jestem ciałem”, uważane jest to za dźnianę (wyższą mądrość). 

Żeby zdać sobie z tego sprawę, trzeba być niesłychanym szczęściarzem. Cokolwiek 

widzicie w zewnętrznym świecie to driszja (to, co widzialne). Słońce, księżyc, gwiazdy, 

pięć żywiołów, które są składowymi wszechświata, to wszystko driszja. Widzicie swoje 

ciało, tak jak widzicie inne rzeczy. Zatem ciało to również driszja - to, co jest przez was 

widziane. Kto jest więc widzącym? Widzący to draszta. Ciało jest rzeczą, a ty jesteś 

widzącym. Bez tego, który widzi, nie istnieje problem tego,  co jest widziane. Niektórzy 

ludzie mówią o sunja (pustce czy nicości). Jeśli coś nie było widziane, jak można mówić 

o sunja?  

Przesłanie Ganapati 

Znajomość widzącego i tego, co się widzi - oto wielkie przesłanie Ganapati, którego 

przyjście dziś obchodzimy. ‘Ga’ oznacza buddhi (inteligencję). ‘Na’ oznacza widźnianę 

(mądrość). ‘Pati’ znaczy mistrz. Tak więc Ganapati jest mistrzem wszelkiej wiedzy, 

inteligencji i mądrości. Jest też inne istotne znaczenie owego słowa, mianowicie to, że 

jest on przywódcą wszystkich ganów, którzy są niebiańscy. Zwie się go też Winajaką, 

które to określenie oznacza, iż jest tym, kto nie ma nad sobą żadnego pana. On jest 

panem najwyższym. Jest ponad stanem bez umysłu. Ten, który uspokoił umysł, nie 
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może mieć żadnego pana.  

Nie rozumiejąc tej prawdy, myślimy o fizycznej postaci Winajaki o słoniowej 

głowie i ludzkim ciele. Kiedy ludzie chcą rozpocząć jakieś przedsięwzięcie czy zacząć 

uczyć się muzyki bądź też sztuk pięknych lub jakiejkolwiek dziedziny wiedzy, oddają 

najpierw cześć boską Winajace. Winajakę nazywa się też Wigneszwarą, ponieważ 

usuwa wszystkie przeszkody stające na drodze bhaktów, którzy szczerze się doń modlą. 

Jest czczony przez uczniów i studentów, żeby wszystko, co zawarte jest w tych 

książkach, mogło im wejść do głowy. Dzisiaj ludzie chcą jedynie dhanam (pieniędzy). 

Bez względu na to, jaką wiedzę można zdobyć, jakąkolwiek cieszyć się władzą czy 

stanowiskiem, nie można być szczęśliwym bez spokoju umysłu, który zdobywa się 

oddaniem. Można mieć ogromną siłę fizyczną, można podążać ścieżką medytacji i 

pokuty, można zdobyć głęboką wiedzę, jednak wszystkie te osiągnięcia będą daremne, 

jeśli nie zdobędzie się wiedzy o wiecznym - Satjam dźnianam anantham Brahma 

(Brahman jest ucieleśnieniem prawdy, mądrości i wieczności).  

Stań się panem samego siebie 

Trzeba należycie zrozumieć, co symbolicznie znaczy słoniowa głowa Ganeszy. Słoń 

ma wysoką inteligencję. Na przykład wczoraj Sai Gita (słoń Bhagawana) przybiegła, 

słysząc dźwięk zbliżającego się samochodu Swamiego. Choć za wozem Swamiego 

podążało wiele samochodów, Sai Gita potrafiła bezbłędnie poznać samochód 

Swamiego, tajemniczo rozpoznając dźwięk tego wozu. Dlatego nazywa się to gadźa 

theliwi (inteligencją słonia). O kimś, kto ma przenikliwy umysł, mówi się, że ma 

inteligencję słonia.  

Ponadto słoń na duże uszy i słyszy nawet nikłe dźwięki. Pierwszy krok w praktyce 

duchowej - śrawanam (słuchanie o chwale Pana) wymaga ostrego słuchu. Po 

usłyszeniu (śrawanam) człowiek musi przemyśleć i wprowadzać w życie to, co usłyszał 

- jest to określane jako mananam i nidhidhjasanam.  

Słoń jednakowo przyjmuje duśanę (pochwałę) i bhuśanę (potępienie). Kiedy słyszy 

coś złego, porusza ciałem i strząsa niechciane rzeczy, zaś dobre rzeczy zachowuje.  

Jedynie Winajaka daje lekcje, które są dla ludzkości niezbędne. Nie powinniście 

poprzestawać na ustawieniu posążka i wykonywaniu nabożeństwa przez parę dni. 

Powinniście czynić wysiłki, aby stać się najaką, czyli panem samego siebie.  

Studenci!  

Uświadomcie sobie, że macie sumienie, które jest waszym przewodnikiem i 

świadomość, reprezentującą waszą boskość.  

Ganapati, który przewodniczy zmysłom, powinien być waszym przewodnikiem w 

zdobywaniu panowania nad własnymi zmysłami. W czczeniu Ganapati przed 10 dni 

jest pewne ukryte znaczenie. Myśl jest taka, że powinno się każdy dzień poświęcać na 

zdobywanie panowania nad jednym z indrijów (narządów zmysłów).  
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  Łączcie praktyki duchowe ze studiami akademickimi  

Studenci i wielbiciele powinni zrozumieć, że panowanie nad zmysłami jest całkiem 

proste. Konieczne jest po prostu, by nie udzielać wsparcia negatywnym uczuciom, kiedy 

powstają, a przyjmować postawę pozytywną. Na przykład Buddha swoją miłością 

stawił czoła złości pewnego demona i przemienił go.  

Wielu studentów ulega dziś przygnębieniu i pomieszaniu. Przyczyną tego jest ich 

słabość, wynikająca z braku pewności siebie. Kiedy będą pełni wiary w Boga, dla 

przygnębienia nie będzie miejsca. 

Studenci! Istnieje potrzeba przestrzegania świąt, takich jak Winajaka Ćaturthi dla 

zewnętrznego zadowolenia, ale ważniejsze jest uświadomienie sobie wewnętrznego 

znaczenia oddawania boskiej czci Winajace, które prawdopodobnie przyniesie trwały 

skutek. Czczenie nieożywionych posągów powinno prowadzić do rozmyślania o 

subtelnej istocie duchowej, reprezentowanej przez ów posąg. Dzięki temu procesowi 

następuje uświadomienie sobie atmy.  

  Pan wiedzy 

Winajaka jest panem wszystkich widji (nauk). Czy wiedza oznacza wiedzę 

książkową? Nie. Określenie widja obejmuje wszystko, co właściwe jest 

wszechświatowi. Chodzenie, rozmawianie, śmianie się, siedzenie, jedzenie, 

przechadzanie się, myślenie, wszelkiego rodzaju działalności wiążą się z nauką. 

Winajaka jest mistrzem wszelkiego rodzaju wiedzy. Dzisiaj wiedzę utożsamia się z 

informacją. Jednak oprócz wiedzy o świecie fizycznym, mamy wiele innych rodzajów 

wiedzy, dotyczących chemii, sztuk pięknych i innych umiejętności. Winajaka jest 

mistrzem każdego rodzaju wiedzy. Wiedza wiąże się z buddhi (intelektem). Nie jest to 

zwykła uczoność. Znajomość książek nie jest wiedzą. Całe życie człowieka to ciągły 

proces uczenia się. Z wiedzą związany jest każdy proces dociekania. Ale zasadniczo nasze 

dociekaniu powinno odkrywać, co jest przejściowe, a co trwałe. Oto prawdziwa wiedza.  

Studenci oddają Winajace boską cześć  z wielkim zapałem. Jednakże Winajaka nie 

jest tym, który przychodzi z pomocą jedynie tym, co czytają książki. Pomaga każdemu 

na każdym odcinku życiowej drogi. W ten sposób Winajaka czczony jest przez wszystkie 

istoty i jest Panem wszystkich istot. Nie należy do jednego kraju czy jednego narodu 

lub jednego czasu. Jest związany ze wszystkimi miejscami i wszystkimi czasami. Z 

Winajaką związane są pewne opowieści mitologiczne. Znaczenie tych opowieści jest 

takie, że kierują one umysły ludzi ku Bogu.  

Dociekając głęboko, uświadomicie sobie, że jest tylko jeden Bóg, który jest obecny 

we wszystkim. Winajaka nie jest oddzielny od nas. W naszych sercach mieszka boska 

zasada atmy.  

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas świąt Ganesha Ćaturthi  
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W dniach 1-3 sierpnia 2015 r. Prasanthi Nilayam było miejscem Konferencji 

poświęconej duchowej edukacji Sai. Przybyło ponad 500 delegatów z około 50 krajów, 

a przeprowadziła ją Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai. Starsi przywódcy 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, koordynatorzy, nauczyciele i szkoleniowcy 

Edukacji Sathya Sai, nauczyciele Wychowania w Wartościach Ludzkich oraz młodzież 

Sathya Sai spotkali się razem w duchu dawania i dzielenia się swoją wiedzą, 

doświadczeniami i najlepszymi praktykami, aby wzmocnić program Edukacji Sathya 

Sai. Program ten ogniskuje się na wierze w Boga, oddaniu dla Swamiego i na 

przejawianiu naszej wrodzonej boskości przez pięć zasadniczych wartości: satję 

(prawdę), dharmę (prawe działanie), śanthi (pokój), ahimsę (wolność od przemocy) oraz 

premę (miłość). 

Program konferencji wzmocniły wystąpienia kluczowych mówców, wciągające 

warsztaty, innowacyjny kiermasz, grupy szczególnych zainteresowań oraz budząca 

natchnienie pieśń jednocząca wiele języków, jakimi mówi się w krajach 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai.  

 Dzień pierwszy, 1 sierpnia 2015 

Na początek do delegatów przemówił Śri S.S. Naganand, członek zarządu Sri Sathya 

Sai Central Trust, wskazując na wagę wczesnego nauczania duchowego, które trwa 

przez całe życie.  

W przemówieniu otwierającym dr Narendranath Reddy, przewodniczący Rady 

Prasanthi, podkreślił najważniejsze nauki Bhagawana Śri Sathya Sai Baby na temat 

edukacji w duchu Sai. Podkreślił też znaczenie idealnych uczniów, nauczycieli i 

rodziców. Dr Pal Dhall, przewodniczący Komitetu Edukacji, jasno wyznaczył cele tego 

zjazdu, zalecając delegatom położenie solidnej podwaliny i ustanowienie punktu 

wyjścia do następnej fazy Edukacji Sathya Sai.  

Program popołudniowy pierwszego dnia obejmował wachlarz warsztatów 

opartych na obszarach, na jakich ów zjazd się skupiał. Uczestnicy zostali podzieleni na 

grupy, by wysłuchać wykładów o najlepszych praktykach w obszarach takich jak 

rozwijanie programu nauczania, absolwenci Edukacji Sai, wychodzenie poza ośrodek 

Sai = do społeczności oraz zarządzanie i kierowania edukacją.   

 Dzień drugi, 2 sierpnia 2015   

Poranek drugiego dnia rozpoczęło główne, budzące natchnienie przemówienie, z 

jakim wystąpiła Gita Mohan Ram. Uraczyła w nim delegatów zachwycającymi, 

krótkimi opowieściami, opisującymi jej drogę duchową pod przewodnictwem samego 

Bhagawana już od piątego roku życia. Uwydatniła podstawy wiary w Babę, opisując 

Go jako wzorcowego nauczyciela duchowego, pod każdym względem.  
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Po południu odbył się wystawa pokazujący sieć edukacji Sai, ukazujący rozmiar i 

głębię tego programu. Celem wystawy było zapewnienie delegatom płaszczyzny do 

pokazywania najlepszych, inspirujących praktyk, budzących natchnienie przedsięwzięć i 

nowatorskich pomysłów i dzielenia się z nimi. Uczestniczyli w nim członkowie zarządu 

Śri Sathya Sai Central Trust, członkowie Rady Prasanthi i Światowej Fundacji Śri 

Sathya Sai, przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai i delegaci na ów 

zjazd. Ponad 40 stanowisk reprezentowało każdą z 11 stref Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai i krajów z całego świata, w tym Argentynę, Australię, Niemcy, 

Gujanę, Hongkong, Indie, Indonezję, Malezję, Mauritius, Meksyk, Bliski Wschód, 

Nepal, Nową Zelandię, Rosję, Singapur, Republikę Południowej Afryki, Południową 

Europę, Tajlandię, Wielką Brytanię i USA. Owe barwne i udekorowane stanowiska 

przedstawiały m.in. obok szczególnych atrakcji profesjonalny rozwój nauczycieli, 

inicjatywy na rzecz uświadamiania rodziców i nauczycieli oraz edukacji, dzieci 

szczególnej troski oraz zajęcia i gry czyniące z edukacji miłą zabawę oraz dużo więcej 

propozycji. Była także szczególna prezentacja Śri Satjadźita Saliana, poświęcona Śri 

Sathya Sai Widja Wahini. 

 Dzień ostatni, 3 sierpnia 2015 

W trzecim i zarazem ostatnim dniu zjazdu, Śri R.Dź. Ratnakar, członek zarządu Śri 

Sathya Sai Śri Sathya Sai Central Trust wystąpił z budzącą natchnienie przemową, 

podkreślając ducha jedności, którego wszyscy bhaktowie dzielą z Bhagawanem. Rozdał 

wszystkim delegatom szczególne podarki jako prasadam od Swamiego.  

Berniece Mead, narodowa koordynatorka edukacji z USA, opowiedziała o tym, jak 

Swami osobiście udzielił jej pouczeń odnośnie szerzenia Edukacji w Wartościach 

Ludzkich w duchu Sathya Sai w Stanach Zjednoczonych. Inni mówcy dzielili się 

osobistymi przeżyciami związanymi ze Swamim i podkreślali ważną rolę rodziców, 

nauczycieli, koordynatorów, wychowawców i organizacji Sai w rozwijaniu udanego 

programu Edukacji Sathya Sai. Program poranny zakończyło wystąpienia dr Phal Dalla, 

szkicowo przedstawiające postanowienia zjazdu i kroki jakie należy podjąć.  

Zjazd zakończył się wieczorem 3 sierpnia uroczystością pożegnalną w hali Sai 

Kulwant. Na początek dokonano krótkiego przeglądu zjazdu.  

Przemawiająca jako pierwsza Katinka van Lamsweerde, narodowa koordynatorka 

edukacji z Holandii, przypomniała delegatom o mocy i pięknie owego duchowego 

narzędzia, zwanego Edukacją Sathya Sai. Wskazała obszary, na jakich należy się skupiać 

i podkreśliła znaczenie miłości, nauczycielskiego oddania się zadaniu, wiary w 

Swamiego i potrzeby nawiązywania łączności z dziećmi.  

Następnie wystąpiła Berniece Mead, mówiąc o swoich boskich przeżyciach oraz 

nieustannym kierownictwie Bhagawana podczas dzielenia się Jego naukami poprzez 

Edukację Sathya Sai.  
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Występy muzyczno-kulturalne  

Jako dodatek do obrad zjazdu prowadzonych w hali Purnaćandra, Międzynarodowa 

Organizacja Sathya Sai zorganizowała wiele występów kulturalno-muzycznych w hali 

Sai Kulwant. Pierwszy należał do chóru Sathya Sai Baby z Malezji, a odbył się w 

przeddzień zjazdu, 30 lipca 2015 roku. Objął on wiele lubianych bhadźanów: „Dźai 

Gowinda Hare” (pozdrowienia dla Kriszny, obrońcy wszystkich istot), „Baba Sai Baba”, 

„Juga juga ke awatara” (Awatar epok). Wcześniej przemawiał dr Narendranath Reddy, 

przewodniczący Rady Praśanthi, przedstawiając działania służebne prowadzone w 

różnych krajach świata przez Międzynarodową Organizację Sathya Sai. Potem 

wyświetlono film wideo, ukazujący owe działania. 

 1 sierpnia dwa występy dali bhaktowie zagraniczni. Pierwszym było 

przedstawienie teatralne pt. „Mosty i ściany”, przedstawiające smutny scenariusz 

współczesnego człowieka zaplątanego w liczne trudności wskutek braku wartości 

moralnych, etycznych i duchowych. Zagrane zręcznie przez członków Edukacji Śri 

Sathya Sai z Malezji, przedstawienie to podkreślało ważność wartości ludzkich w życiu 

człowieka, dzięki którym może być jedność i harmonia w społeczeństwie. Ukazało, że 

mit ego, buty i niewiedzy roztapia się, kiedy człowiek wprowadza do swojego wnętrza 

światło Sai, burzące ściany, a budujące mosty. 

Potem wystąpił chór z USA. Zanoszone przez tych śpiewaków pieśni pochwalne 

objęły utwory: „Boundless love boundless love” [Bezgraniczna miłość], „Let’s adore the 

ever living God” [Wielbijmy zawsze żyjącego Boga], „Sing for joy in the Lord oh 

righteous one” [Śpiewaj dla radości w Panu, o prawy] oraz „Śpiewajcie Panu Alleluja”.  

Drugi sierpnia był świadkiem tanecznego przedstawienia teatralnego, opartego na 

ulubionej, złotej myśli Bhagawana „Dajwa priti, papa bhiti, sangha niti”. Nosiło nazwę 

„Sai mahima - cud miłości”, a wystąpiły w nim dzieci z Wielkiej Brytanii. Dla 

zobrazowania wspomnianej złotej myśli odmalowało ono życie różnych wzorcowych 

osób, wśród których znaleźli się św. Thjagaradźa, James Macdonald, Śri Kriszna, Abou 

Ben Adhem. Przedstawienie, upiększone wieloma tańcami dzieci, zakończyło się 

przesłaniem jedności wszystkich religii i wiązanką bhadźanów.  

Wydarzenia 3 sierpnia rozpoczęło krótkie przedstawienie prac 3-dniowego zjazdu, 

który odbywał się w hali Purnaćandra w dniach 1-3 sierpnia. Następnie wystąpił chór 

„Sarwa Dharma”, w którym byli wielbiciele z Estonii, Litwy, Polski i Łotwy. 

Rozpocząwszy pieśnią modlitewną poświęconą Panu Ganeszy - „Aum Gan Ganapataje 

Namah” - śpiewacy wykonali następnie modlitwę Sarwa Dharma „Aum Tat sat Śri 

Narajana Tu”, a po niej pieśń opisującą prawdziwą istotę człowieka, „Sivoham 

Sivoham” (jestem Siwą, jestem Siwą). Następnie śpiewali różne pieśni nabożne po 

angielsku i w różnych innych językach, występ swój kończąc pieśnią pokoju „Aum Santi 

Aum”.  
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Kącik studencki 

 

Moja droga ze Śri Sathya Sai Bal Wikas rozpoczęła się w roku 2007, kiedy moja babka, 

która jest żarliwą wielbicielką Baby, zaprowadziła mnie na zajęcia Bal Wikas, odbywające 

się w mojej okolicy. Początkowo nie podchodziłem do tych zajęć zbyt poważnie, ale później 

zaczęło się we mnie rozwijać uczuciowe przywiązanie i bezgraniczna tęsknota do tych 

duchowych sesji. Regularnie ćwiczyliśmy się w śpiewaniu bhadźanów, jak też uczyliśmy się 

na zajęciach Bal Wikas modlitw i stotr (wierszy). Zdaję sobie sprawę z różnicy w swoim 

sposobie życia przed rozpoczęciem chodzenia na te zajęcia duchowe i później.  

W moim dzieciństwie występowało jedno zaskakujące i niepokojące zdarzenie, 

mianowicie miewałem przerażające sny i bałem się tych okropnych nocy. Ale odkąd 

zacząłem wypowiadać przed pójściem do łóżka jedną zwrotkę, jakiej nauczył mnie mój 

guru: „Karaćarana writam waak...”, te straszliwe sny nigdy już nie przyszły.  

Kolejnym zdarzeniem, które wzmocniło moją wiarę we wszechobecność Baby, było 

tajemnicze rozłupanie się - z głośnym dźwiękiem - kokosa ofiarowanego Babie. Zdarzyło się 

to podczas arati na koniec bhadźanów, jakie odbyły się w naszym domu. Wszyscy byli 

bardzo szczęśliwi, gdyż Baba był z nami, przyjmując nasze modlitwy.  

Przez ostatnie 3-4 lata chciałem zdobyć świadectwo na poziomie narodowym w 

pływaniu, ale nie przeszedłem testów, gdy dokonywano wyboru, bo płynąłem zbyt wolno. 

W tym roku pomodliłem się do Baby, aby pomógł mi. Dzięki łasce Baby zostałem wybrany 

jako bramkarz nr 1 w drużynie wodnego polo z Manipur, aby zagrać w Kalkucie w 

Narodowych Mistrzostwach Wodnych 2014.  

W innym przypadku Bhagawan Baba wyleczył mnie z gorączki. Cierpiałem na wysoką 

gorączkę i moi rodzice, którzy oboje są lekarzami, leczyli mnie przez 2-3 dni bez żadnej 

poprawy. Wszyscy w domu byli niespokojni. Potem moja babka nałożyła mi na czoło 

odrobinę wibhuti, a trochę dała mi do zjedzenia, po czym poszedłem spać. Cud wibhuti 

Baby sprawił, że nazajutrz rano czułem się zupełnie dobrze i poszedłem do szkoły.  

Lubię też grać na skrzypcach. Program Bal Wikas Śri Sathya Sai dał mi sposobności do 

występów skrzypcowych na scenie. Naprawdę wierzę w powiedzenie Swamiego: „Jeśli ty 

zrobisz ku mnie jeden krok, ja zrobię sto ku tobie.”  

Bhagawan przyszedł na świat jako Awatar Miłości, aby naprawić ludzkość i ustanowić 

na świecie pokój poprzez poprawienie światopoglądu  człowieka „miłością”, która jest 

pierwszą i najważniejszą spośród pięciu wartości ludzkich i jest przyrodzona wszystkim 

żywym istotom jako dar od Boga.  

 – Medha Czirom 
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Forum wychowanków  

 

Dr Shailesh Srivastav 

 

W 1982 roku, jako student pierwszego roku 

koledżu przeduniwersyteckiego, przeżywałem swój 

pierwszy dzień w domu Swamiego – Traji Brindawan. 

Wiedziałem już, że Swami to Bóg i widziałem na 

zdjęciach, jak oddaje Mu się cześć boską. Właśnie 

byłem w Prasanthi Nilayam i widziałem, jak 

przyszedł na darszan, a nawet próbowałem dać Mu 

list.  

Bardzo blisko Swamiego 

Teraz siedziałem tu przed sofą, prawie jej dotykając, a Swami zbliżał się, aby tam 

usiąść. Było to w Jego domu, w obecności bardzo wielu innych nowych studentów. 

Parę minut później Swami przyszedł i usiadł na tej sofie prosto przede mną! Wiem 

tylko tyle, że przez następną godzinę ciągle płakałem, nawet nie patrząc w górę. Swami 

musiał to widzieć, ale łaskawie unikał pytania mnie o cokolwiek, chociaż pytał wielu 

studentów o to, skąd pochodzą, po czym posiedzenie dobiegło końca. Coś się we mnie 

zmieniło, a nie wiedziałem, co, jednak nigdy już nie byłem taki sam!  

Swami to Bóg wszechwiedzący  

Parę dni później, stojąc na progu swojego domu w Brindawanie, Swami spytał nas: 

Kto chce przyjechać do Parthi na wakacje przed Dasarą?”.  

Prawie wszyscy podnieśli ręce! Wkrótce przyjechaliśmy do Parthi i usiedliśmy po 

raz pierwszy na portyku świątyni. Stało się tak, że Swami przeszedł blisko mnie, a ja 

wstałem i spytałem: 

- Swami, matka przyjechała – interview. 

Odparł prędko: 

- Włóż girlandę!  

I kazał mi usiąść. Nazajutrz sam przyszedł blisko mnie i nagle zapytał: 

- Gdzie jest ojciec? Wczoraj pytałeś o spotkanie! 

Byłem zaskoczony. Powiedziałem: 

- Swami, nie ojciec, matka przyjechała!  

On zaś powiedział bez wielkich ceregieli, jakby nie wiedział: 

- Dobrze, zawołaj ją!  
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Ten sam niewinny Swami nagle stał się w pokoju rozmów wszechwiedzącym 

Bogiem. Było to pierwsze objawienie, kiedy spędziwszy czas z wieloma z nas w pokoju 

zewnętrznym, zawołał nas oboje do pokoju wewnętrznego na osobistą rozmowę. 

Spędził z nami jedynie 2-3 minuty, cały czas stojąc. Nawet nie mieliśmy czasu 

odpowiedzieć, kiedy mówił o naszej rodzinie, co ujawniło nam, że rzeczywiście jest On 

wszechwiedzącym Bogiem. Był to pierwszy raz, kiedy ktokolwiek z nas dostąpił 

rozmowy z nim, a jako że jesteśmy z północnych Indii, nie było sposobu, aby mógł 

wiedzieć tak wiele rzeczy o naszej rodzinie. Jego opis był zupełnie doskonały i 

spontaniczny! Tuż przed naszym wyjściem spojrzał na mnie i rzekł:  

- Ty czasami jesteś niedobry. Bądź dobry!  

To mówiąc, klepnął mnie z miłością w policzek. Jego miłość głęboko mnie 

poruszyła, uświadomiłem też sobie, jaki On jest dobry, gdyż mimo swojej 

wszechwiedzy nic nie powiedział o wielu błędach, jakie popełniłem! Doprawdy zdobył 

moje serce i postanowiłem sprawiać mu przyjemność!  

Kochający Pan odpowiada na nasze modlitwy 

Minęło półtora roku odkąd dołączyłem do 11 klasy i nie wróciłem do Delhi. 

Nadeszły drugie ferie zimowe i Swami był w Parthi. Studentom w Brindawan zalecono, 

aby pojechali do domu na wakacje. Ja wraz z innym kolegą z klasy, pochodzącym z 

Delhi, postanowiliśmy, że najpierw przyjmiemy błogosławieństwo i pozwolenie 

Bhagawana. Obaj złapaliśmy pociąg do Dharmawaram, dotarliśmy tam o godz. 2:00 w 

nocy i ostatecznie wczesnym rankiem następnego dnia, o godz. 6 dotarliśmy do Parthi. 

W chwili, kiedy weszliśmy do aszramu, spotkał nas jakiś starszy nauczyciel i 

powiedział, że Swami przekazał, żeby żadnemu studentowi z Brindawan nie pozwolono 

przyjechać do Parthi. Powiedział nam, że powinniśmy cicho odjechać, po dostąpieniu 

darszanu z okna pokoju we wschodnim Praśanthi. Nie mieliśmy wyboru - musieliśmy 

zadowolić się darszanem z daleka. Pomodliliśmy się, żeby Swami nie był 

niezadowolony, bo chcemy jedynie Jego błogosławieństw. Gdy darszan się skończył, 

zobaczyliśmy, że szybko idzie ku nam ten sam starszy nauczyciel. Zaskoczył nas 

ponownie, mówiąc, że Swami nagle zawołał go i rzekł mu:  

- Z Brindawanu przyjechało dwóch studentów. Jadą do Delhi. Daj im to wibhuti i 

powiedz, żeby usiedli z przedu i uzyskali darszan!  

Nasza radość nie znała granic, ponieważ uświadomiliśmy sobie, jak kochający jest 

wszechwiedzący Pan. Mogliśmy siedzieć z przodu w sali bhadźanowej i uzyskać Jego 

darszan! Tak, mogą występować zaskakujące, złożone okoliczności, ale Kochający Pan 

rzeczywiście odpowiada na nasze modlitwy. W istocie daje nam więcej niż to, o co 

prosimy!   

 Alarm się nie włączył  

Było to pod koniec mojego drugiego roku przeduniwersyteckiego koledżu, kiedy to 

studenci z Brindawanu przygotowali i przeprowadzili wystawę naukową w Kaljana 
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Mandapam, koło domu Swamiego. Swami owego dnia przyszedł z gubernatorem 

Karnataki, Śri Gowindą Narajaną. Mieliśmy dwie wystawy - jedna nazwana 

'Uśmiechnięte przerażenie', gdzie była prawdziwa ludzka czaszka z laboratorium 

biologicznego, ze światłami ledowymi w miejscu oczu oraz druga, 'Przyszły dom', w 

którym zrobiliśmy trzy alarmy: alarm włamaniowy u wejścia, alarm deszczowy i alarm 

pożarowy. Wszystko dobrze działało. Kierownik, który szedł ze Swamim, zwrócił Jego 

uwagę na te wystawy i objaśnił. Swami zerknął do pudełka z 'Uśmiechniętym 

przerażeniem', spojrzał na mnie i posłał najpiękniejszy uśmiech. Byłem szczęśliwy. 

Potem kierownik opowiedział Swamiemu o alarmach i powiedział, żeby przyłożył On 

dłoń do drzwi wejściowych, aby zadzwonił alarm włamaniowy. Swami niewinnie to 

uczynił, jednak nic nie nastąpiło. Kierownik zmarszczył na mnie brwi, więc 

sprawdziłem i zobaczyłem, że wszystko jest dobrze. Kierownik położył rękę i alarm 

zadzwonił. Był zadowolony i poprosił Swamiego, aby sam go sprawdził. Swami 

ponownie położył rękę i ku naszemu przerażeniu nie było alarmu. Kierownik sprawdził 

powtórnie i alarm zadzwonił. Lekko zakłopotany, spojrzał na Swamiego. Swami znów 

położył rękę i alarm znów pozostał cichy. Nasze durne intelekty nie pojęły, o co chodzi 

Swamiemu, kiedy rzekł z chichotem : 

„Ja nie jestem złodziejem”!  

Prawie samorzutnie żona gubernatora dodała: „Swami to tylko Ćitta Ćora (złodziej 

serc)”. Swami uśmiechnął się!  

Prawie dziesięć lat później, kiedy zostałem nauczycielem w Prasanthi Nilayam, 

urządziliśmy podobną wystawę i powtórzyło się to samo zdarzenie. Swami tym razem 

nie rzucił żadnych uwag, jednak głębsze przesłanie było oczywiste. Dla niewierzących 

brzmi ono: ‘Pamiętaj, On może wejść do środka bez uprzedzenia!’, dla oddanych osób: 

‘On jest zawsze w środku, po co się bać!’, wreszcie dla wszystkich: ‘Alarm zadzwoni 

jedynie wtedy, kiedy On wyjdzie!’ 

– Dr Shailesh Srivastav jest wykładowcą w Instytucie Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai.  
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Recenzja książki 

 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba oświadczył, że w czasach 

kali najprostszym i najpotężniejszym środkiem do 

wyzwolenia dla człowieka jest namasmarana. Już jako 

dziecko, młody Sathya utworzył grupę bhadźanową 

Pandhari i chodził po ulicach Puttaparthi, śpiewając 

bhadźany. Po raz pierwszy wskazał, jaką wagę ma 

namasmarana. Później potwierdził tę głęboką prawdę, 

kiedy zaśpiewał swój pierwszy bhadźan „Manasa bhadźare 

guru ćaranam” w ogrodzie bhakty w Urawakondzie, po 

odejściu ze szkoły i domu w młodym wieku 14 lat, 20.X.1940 roku i ogłoszeniu, że jest 

awatarem. Później, w 1946 roku, kiedy zaczął mieszkać w Patha (starym) Mandirze, uczynił 

śpiewanie bhadźanów stałą praktyką. Układał bhadźany, śpiewał bhadźany i uczył ich, 

ściśle przestrzegając rytmu i wysokości śpiewu przy każdym bhadźanie. W 1950 roku 

Bhagawan przeniósł się do nowego mandiru nazwanego Prasanthi Nilayam i zarządził 

śpiewy bhadźanowe zarówno rano, jak i wieczorem. Później, kiedy założone zostały 

instytucje edukacyjne, studenci i uczniowie stali się doskonałymi śpiewakami bhadźanów. 

Z biegiem czasu śpiewanie bhadźanów stało się ruchem ogólnoświatowym i obecnie jest 

regularnie prowadzone w prawie wszystkich z 12 tysięcy ośrodków Sai w Indiach i w blisko 

2 tysiącach ośrodków bhadźanowych w około 120 krajach świata.  

Książka „Brindamrutam”, opracowana przez Bhadźana Brindę - grono bhaktów z 

Brindawanu w Whitefield (Bengaluru) - jest obszerną kolekcją około 2 tysięcy bhadźanów, 

które są powszechnie śpiewane w ośrodkach Sai w Indiach i zagranicą. Bhagawan Śri 

Sathya Sai Baba nie tylko pobłogosławił tę książkę. Własnoręcznym pismem nadał jej 

nazwę „Brindamrutam”, a owemu gronu organizacyjnemu nazwę Bhadźana Brinda. 

Jest to w rzeczywistości podręcznik bhadźanów, tak nowych jak i starych, podający te 

bhadźany wraz z ich znaczeniem, ragą, talą i sruti (melodią, taktem i wysokością głosu). To 

nie tylko wartościowa książka dla uczących się, ale także inspiracja dla wokalistów, by 

śpiewać w sposób doskonały. Bhadźany zawarte w książce są w porządku alfabetycznym, a 

ponadto podzielono je na bhadźany do Ganeszy itd.  

Książka ma wiele użytecznych dodatków, mianowicie bhadźany Bal Wikas, bhadźany 

nagar sankirtanu oraz bhadźany klasyczne. Na końcu są różne ragi, na jakich oparte są 

bhadźany. Słowniczek wyrazów w językach telugu i hindi, użytych w tych bhadźanach, 

pomaga pojąć znaczenie owych pieśni. 

Książka ta jest bez wątpienia bardzo cenna dla ludzi uczących się bhadźanów, jak i dla 

śpiewaków.   
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Przyswajajcie sobie ćwiczenia duchowe 

Ludzie dzisiaj skłaniają ku lekceważeniu będącej w nich bo0skości, natomiast 

wzdychają do zewnętrznych rzeczy i postaci. Nie ma potrzeby poszukiwania boskości. 

Ludzie muszą mieć mocną wiarę w boskość w sobie. Aby doświadczyć boskości w sobie, 

trzeba jedynie zwracać wzrok ku wnętrzu. Ludzie oddają się różnym ćwiczeniom 

duchowym. Muszą je uwewnętrznić. Cała wiedza jest daremna, o ile nie ma 

świadomości w sercu. Uczony może objaśniać teksty, ale może brakować mu 

wewnętrznego doświadczenia. Ten, kto opanował Wedy, może być zdolny wyjaśniać 

słowa, ale może nie rozpoznać Weda Puruszy - Najwyższej Osoby, pozdrawianej w 

tychże Wedach.  

Baba 

 

 

 

 


