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Official Websites of Prasanthi Nilayam 
Books, Audios & Videos – Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division: www.sssbpt.org, 

https://srisathyasaipublications.com/ 

Bhagavan’s Photographs Online: www.saireflections.org 

Reporting Website from Prasanthi Nilayam: www.theprasanthireporter.org 

Sri Sathya Sai Central Trust: www.srisathyasai.org.in 

Radio Sai Global Harmony: www.radiosai.org 

Sri Sathya Sai Easwaramma Women’s Welfare Trust: www.ewwt.org.in 

Bal Vikas Wing of Sri Sathya Sai Organisation, India: www.sssbalvikas.org 

 

 

Spis treści: 

 

 

 
 

Pismo poświęcone moralnemu i duchowemu rozwojowi ludzkości przez  
SATJĘ * DHARMĘ * ŚANTI * PREMĘ * AHIMSĘ 

(prawdę * prawość * pokój * miłość * niekrzywdzenie) 

http://www.sssbpt.org/
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Człowiek zdobywa majątek dzięki mowie. Z pomocą mowy tworzy on związki i 

przywiązania. Przez mowę popada też w niewolę. Mowa może być również przyczyną 

jego śmierci. 

 

PRAWDZIWĄ SIŁĄ CZŁOWIEKA JEST MIŁOŚĆ 

 

Ucieleśnienia miłości! 

 Mowa jest bardzo wartościowa, ale nic nie kosztuje. Mowa powinna być czysta, 

słodka i pozbawiona emocji. Bhagawadgita mówi:  Anudwegakaram wakjam 

sathyam prija-hitham ća jat (Powinno się mówić jedynie z dobrą intencją 

prawdomówne i miłe słowa, korzystne dla innych).  

Przekrocz umysł i doświadczaj atmy   

Wszelkie czynności człowiek wykonuje dzięki słonecznemu światłu. A jednak 

pomiędzy tym czynnościami a słońcem nie ma związku. Podobnie, umysł i rozum 

działają dzięki światłu atmy. Bez światła atmy umysł i rozum nie mogą działać. Tak 

jak słońce, atma  nie jest przywiązana do obowiązków i działań. Tak jak człowiek 

dostaje światło od słońca, swą siłę dostaje od atmy. Atma  to świadek. Skutki dobrych 

i złych czynów nie dotykają atmy. Kiedy woda płynie, wizerunek księżyca odbity w 

niej wydaje się poruszać. Jednak księżyc nie rusza się.  

Co jest przyczyną kłopotów, smutków i zmartwień człowieka? Przyczynami są ego i 

przywiązanie. Przywiązanie, szczęście, smutek - wszystkie powstają w umyśle. Umysł i 

intelekt są narzędziami. Właśnie przez te narzędzia doświadczamy wszystkiego. 

Narzędzia te są przyczyną naszych problemów. Jeśli narzędzia te usuniemy, możemy 

zaznawać błogości atmy.   .  

Budujecie dom. Chociaż przestrzeń w domu jest jedna, dzielicie ją na pokój dzienny, 

sypialnię, kuchnię i inne pomieszczenia. Z jakiego powodu nadajecie im różne nazwy? 

Ano dlatego, że są pomiędzy nimi ściany. Jeśli usuniemy ściany, dom stanie się 

jednym wielkim pomieszczeniem.  
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Z powodu tworzonych przez nas związków nakładamy na siebie więzy. Myślimy o 

kimś jako o ojcu, o kimś innym jako o matce itd. Wszyscy oni to nasza wyobraźnia. 

Prawdą jest atma - ona jest rzeczywista. Zapomnieliśmy o swojej prawdziwej istocie. 

Na skutek bhramy (złudzenia), zapomnieliśmy o Brahmanie (Najwyższym Bycie).  

Ciało składa się z pięciu żywiołów. Chociaż ciało jest bezwładne, czujemy je z 

powodu wibracji umysłu. Umysł zdobywa mądrość dzięki promieniowaniu atmy. 

Promieniowanie atmy  jest źródłem wszystkich mocy człowieka. Jak to jest, iż 

zapominamy o mocy atmy? W Kajwaljopaniszadzie wspomniano, że kiedy jeden 

kawałek drewna pociera się drugim, wytwarza się ogień. Kiedy umysł i rozum 

"ubijamy" dociekaniem, powstaje w nas światło wiedzy. Ta mądrość jaśnieje w 

każdym. Ale czas, w jakim się ją osiąga, w jakim uzmysławia się ją sobie, jest różny 

dla każdego. Świadomość jaśnieje w każdym. Tak jak naturą słońca jest światło, 

naturą księżyca jest chłód, naturą człowieka jest sat-cit-ananda (istnienie-wiedza- 

błogość). Do uzyskania atma sakszatkary (świadomości jaźni) nie trzeba żadnego 

wysiłku. Ci, co tej tajemnicy nie znają, czynią wiele wysiłków i męczą swój umysł. Nie 

rozumieją, że wiedza o nich samych istnieje w ich własnym wnętrzu. Ta święta 

świadomość przenika całe ciało. Powinniśmy rozwijać tę pradźnianę (świadomość). 

Jest to trudne dla nas dlatego, że nie wykonujemy należycie swoich obowiązków.  

Świadomość jaśnieje we wszystkich 

Popiół, który powstaje z ognia, przykrywa ogień. Po zdmuchnięciu popiołu widzicie 

znów ogień. Uzyskujecie tę świadomość bez żadnego wysiłku duchowego, albowiem 

jest w was boska świadomość. Z powodu popiołu niewiedzy jest w was ego i 

przywiązanie. Usuńcie je, a zobaczycie w każdym atmę. Każdy jest jakąś postacią atmy 

i we wszystkich jaśnieje świadomość. Ta świadomość jest atmą. Jeśli rozwijacie tę 

świadomość, nie potrzebujecie żadnego innego ćwiczenia duchowego. Z powodu 

zasłony ignorancji spowodowanej ziemskimi uczuciami, nie jesteście zdolni rozpoznać 

tego, co jest święte. Główną przyczyną waszej nieświadomości jest oddawanie się 

sprawom materialnym i przypisywanie im wagi.  

Ciało to jedynie narzędzie, poruszające się i wykonujące wszelkie czyny. Człowiek 

nie zdobywa pożądanych owoców swych czynów, ponieważ nie czyni właściwego 

użytku z ciała. Powinniście szczerze wykonywać swoje obowiązki. Każdy powinien je 

wypełniać, niezależnie od tego czy jest dzieckiem, młodzieńcem czy starcem.   

W dzieciństwie rozwijamy upodobanie do zabaw i przebywania z towarzyszami 

tych zabaw. W młodości i wieku średnim człowiek oddaje się ziemskim związkom i 

zarabianiu pieniędzy. W starości żałuje, że nie ma tego czy tamtego. Nawet w tym 

dojrzałym wieku człowiek wciąż łaknie pieniędzy, nie rozmyślając o Bogu. Niezdolny, 

by zaniechać swoich występków i iść ścieżką prawości, człowiek popada w pułapkę 

następstw swoich czynów i marnuje w ten sposób swe cenne, ludzkie narodziny. 

Jeśli spóźni się pociąg, ganimy zarząd kolei, krytykujemy rząd i społeczeństwo, 

ponieważ jacyś ludzie nie wykonali swoich obowiązków we właściwym czasie. Ale nie 
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wyciągamy z tego wniosków, jakie powinniśmy wyciągnąć.  

To ciało jest jaskinią brudu i ulega chorobom. Od czasu do czasu podlega zmianie, 

ale nie może przepłynąć oceanu samsary (przywiązania do świata). Nie jest niczym 

innym jak budowlą z kości. O umyśle, nie ulegaj złudzeniu, że ciało jest trwałe. 

Zamiast tego schroń się u boskich, lotosowych stóp. 

Ale dlaczego ciało to zostało nam dane? Sarira madjam khalu dharma sadhanam 

(ciało jest po to, aby podejmować prawe działania). Ciało zostało nam dane, aby 

dokonywać prawych czynów i działać rozumnie. Człowiek powinien wykonywać 

nakazane mu obowiązki. Ciało nie ma żadnej mocy rozróżniania ani wiedzy; jedynie 

umysł i intelekt dysponują wiweką (rozróżnianiem), wiedzą i mocą.  

Człowiek nie posługuje się dziś podstawową zdolnością rozróżniania. Ma w sobie 

jedynie samolubstwo, samolubstwo, samolubstwo. Rozumu używa do pozyskiwania 

tego, co jest dobre tylko dla niego, nie zwracając uwagi na dobro społeczeństwa. W 

ten sposób źle używa ciała. Nie wykorzystuje go do podążania ścieżką, która wiedzie 

do oświecenia.  

Miłość czyni was boskimi 

Jeśli zmielicie pszenicę w młynie, otrzymacie mąkę pszenną. Jeśli wsypiecie ryż, 

dostaniecie mąkę ryżową. Ale jeśli do ciała wprowadzicie jedzenie, wyjdą tylko 

fekalia. Jeśli w słoiku umieścicie marynatę, pozostaje nienaruszona przez rok. Jeśli 

marynatę wprowadzicie do ciała, w krótkim czasie zgnije. Taka właśnie jest natura 

ciała. Ale ciało to jest niezbędne dla człowieka do osiągania wysokich ideałów. Zatem 

aby osiągnąć cel życia, powinien poświęcić ciało Bogu.  

Człowiek powinien wprowadzić swoje ciało na ścieżkę prawości i jaśnieć jako 

przykładna istota ludzka. Ale człowiek wykonuje praktyki duchowe, które są tylko 

tymczasowe. Powinien uświadomić sobie, że trwała Ananda (błogość) jest jedynie w 

jego wnętrzu, a nie na zewnątrz. Każdy człowiek o ludzkich cechach powinien 

dokonywać prawych czynów. Ostrość intelektu i wysokie wykształcenie są cenne. 

Jednak rzeczą największej wagi jest dobre postępowanie. Istotą ludzką można nazywać 

tylko tego, kto dobrze postępuje. Jednak człowiek dzisiaj zachowuje się w sposób 

dziecinny. Aby dotrzeć do Boga, człowiek musi być zdyscyplinowany. Ale dyscypliny 

nie powinna narzucać żadna siła zewnętrzna; powinna sama się rozwinąć z miłości, 

która jest we wnętrzu człowieka. Miłość to prawdziwa siła człowieka. Miłość to Bóg. 

Bóg to miłość. Wszystkie działania wykonujcie z miłością. Codziennie rozwijajcie 

miłość, coraz bardziej i bardziej. Poprzez miłość stajecie się Bogiem. Jeśli rozwijacie 

doskonałą miłość, Bóg staje się wasz. Rozwijajcie tę mądrość.  

Przybyli tu z ludzie z odległych miejsc, z różnych narodów, wydawszy wiele 

pieniędzy. Dlaczego? Powodem jest ich miłość do Boga. Jeśli nie mieliby miłości tego 

rodzaju, nie przyjechaliby z tak daleka, przechodząc tyle trudności. Miłość jest w 

każdym. Każdego uważajcie za świątynię Boga. Żywcie prawdziwą miłość do 

społeczeństwa, a nie miłość złudną. Miejcie miłość do całego świata. Kochajcie 
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każdego na świecie. Najpierw jednak rozwińcie miłość w sobie. Potem rozszerzcie tę 

miłość na swoją rodzinę, społeczeństwo i na naród. Jeśli jednostka będzie niezawodnie 

wypełniała swoje obowiązki, jej rodzina będzie się rozwijała. W słowie samadźa, sam 

znaczy to, co się osiągnęło, a adźa - czysty. Samadźa (społeczeństwo) oznacza 

zdobywanie czystości. Kiedy społeczeństwo robi postępy, my też robimy postępy. 

Wszystkie działania i ćwiczenia duchowe wykonujcie pamiętając o dobru 

społeczeństwa. Jesteście lustrem społeczeństwa. Zawsze powinniście myśleć o dobru 

ogółu. Kiedy inni są szczęśliwi, powinniście czuć szczęście. Kiedy inni są nieszczęśliwi, 

pomagajcie im osiągnąć szczęście. Ważny jest nie krwioobieg albo ruch ciała, ale wasze 

czyny. Duchowość to nie jest życie w pojedynkę, w samotności. Duchowość oznacza 

widzenie wszystkich jednakowo, życie pośród wszystkich i służenie wszystkim z 

ekatma  bhawą (poczuciem jedności).  

Rozwijajcie poczucie jedności 

Żyjcie w społeczeństwie, mając serce i umysł skupione na Bogu. Żyjcie ze 

świadomością i zrozumieniem, że wszyscy są tylko jednym. Nie myślcie, że jesteście 

oddzielni od innych. Tylko odczuwając jedność możecie doświadczyć Boga. Rozwijajcie 

miłość do Boga i osiągnijcie jedność. Wprowadzajcie w czyn mahawakje [wielkie 

stwierdzenia] – Tattwamasi (Tym jesteś ty], Pradźnianam Brahma (Brahman to 

najwyższa świadomość]. Wprowadzanie ich w czyn jest waszym tchnieniem życia. W 

Boskości jest błogość i siła. Oddzielne nici nie są mocne. Stają się wytrzymałe, gdy 

zostają utkane w postać tkaniny. Jedność jest bardzo potrzebna. Osiągajcie jedność 

przez służenie społeczeństwu. W jedności znajdziecie boską błogość. Kiedy podróżujesz 

w pojedynkę, możesz się bać i stawiać czoła różnym trudnościom. Ale kiedy 

podróżujesz z dziesięcioma osobami, siła ich wszystkich będzie twoja. Doznawanie siły 

jedności jest anandą (błogością). 

Zrozumcie zasadę jedności między ludźmi  

Świat to pałac, w którym każdy kraj jest niczym pokój o jakiejś nazwie, takiej jak 

Indie, Japonia, Ameryka. Pomimo iż kraje mają nazwy różne, żyjący w nich ludzie są 

tacy sami. Zrozumcie tę zasadę jedności ludzkości. Dzięki jedności człowiek może 

osiągnąć wszystko, ale do tego konieczny jest wysiłek.  

Wydając dużo pieniędzy naukowcy udali się w kosmos, drogą olbrzymich wysiłków 

i wielu doświadczeń. Ale nie znają własnego serca. Człowiek powinien raczej 

spoglądać w głąb siebie niż zapuszczać się w świat zewnętrzny. Cokolwiek widzimy na 

zewnątrz, jest jedynie odbiciem bytu wewnętrznego. To wszystko, co nie istnieje 

wewnątrz, nie istnieje też na zewnątrz.  

Na przykład, kiedy zamkniecie oczy, nic nie widzicie. Kiedy otworzycie oczy, 

widzicie wszystko, co jest widzialne. To, co widzicie, jest waszą własną kreacją. To 

wasze oczy stwarzają wszystko. Wszystko jest w was. Cały świat jest w was. Oto 

święte nauczanie pism świętych.  

Pandawowie przez 10 lat żyli w lesie. Na jeden rok zmienili swoje imiona i żyli 
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incognito. Co to znaczy żyć incognito? Oznacza to - żyć, nie będąc przez nikogo 

rozpoznawanym. Jest to niczym nasza wewnętrzna siła. Nie wiemy o niej, ale ona w 

nas jest. Tylko dzięki tej sile jesteśmy w stanie chodzić, rozmawiać, śpiewać i działać. 

Wszystkie uczucia także są w naszym wnętrzu. Nienawiść i złość czy gniew przychodzą 

z wnętrza. Nie mogą przyjść z zewnątrz. Jednak my widzimy jedynie materialne rzeczy 

i postaci. Spojrzenie nasze na świat jest materialistyczne. To ignorancja! To, co widzimy 

na zewnątrz, jest częściowo prawdziwe. Na przykład, widzicie jakiegoś tłustego, dobrze 

wyglądającego człowieka o wzroście sześciu stóp i dwóch cali. Jest to jedynie 

częściowa prawda. Całą prawdę poznajemy, kiedy poznamy jego cechy i 

postępowanie. Jeśli nie macie cech ludzkich i mówicie „jestem człowiekiem”, jest to 

jedynie w połowie poprawne. Powinniście mówić wielokrotnie: „jestem człowiekiem, 

nie zwierzęciem” (Swami powtórzył to trzykrotnie). Jeżeli jestem człowiekiem, 

powinienem mieć cechy ludzkie, a nie zwierzęce. Inaczej nie jestem istotą ludzką.  

Kto to jest manawa (człowiek)? ‘Ma’ oznacza ignorancję, ‘na’ znaczy bez, ‘wa’ - 

prowadzić się. Istotą ludzką jest ten, kto prowadzić się bez ignorancji. Jest też inne 

znaczenie słowa manawa. ‘Nawa’ znaczy nowy, ‘ma’ oznacza bez. Tak więc manawa 

znaczy też „Nie jestem nowy”. Macie za sobą wiele narodzin. Swami je zna, ale wy o 

nich nie wiecie.  

Prowadźcie boskie życie  

Oto czego Pan Kriszna uczył Ardżunę na polu bitwy. Powiedział: „Z powodu 

niewiedzy trzęsiesz się ze strachu, myśląc, że będziesz zabijał innych. W istocie nie 

jesteś tym, który walczy. Ja walczę, odbieram życie i daję życie. To wszystko robię ja. 

Stałeś się słaby z powodu słabości swojego umysłu. Cierpisz z powodu przywiązania 

do krewnych, którzy są tymczasowi jak przepływające chmury. Przed ślubem 

pomiędzy mężem a żoną nie ma żadnego związku; przed narodzinami dziecka, nie ma 

żadnego związku z tym dzieckiem. Nie potrafisz tego pojąć, dopóki nie zrozumiesz, że 

masz za sobą różne narodziny. Jeśli o tym pomyślisz, będziesz wiedział, że wcześniej 

miałeś wiele narodzin”. „Nie mogę w to uwierzyć” - powiedział Ardżuna. Wtedy 

Kriszna odparł: „Weźmy mały przykład. W określony dzień poślubiłeś moją siostrę 

Subhadrę i pamiętasz to. Ale jeśli ktoś cię spyta, gdzie byłeś 26 kwietnia, nie 

pamiętasz. Jaka jest tego przyczyna? Otóż, nie przywiązujesz takiej wagi do tej daty, 

jaką przywiązujesz do dnia swojego ślubu. Podobna jest też przyczyna nie pamiętania 

swoich poprzednich urodzin”. 

Pewien optymista i pewien pesymista spojrzeli na wodę w kubku. Optymista 

powiedział, że to szklane naczynie jest w połowie pełne. Pesymista rzekł, że jest w 

połowie puste. Optymista jest pełen szczęścia. Pesymista widzi cierń pod kielichem 

kwiatu róży, optymista natomiast widzi ów kwiat. Zarówno pesymizm, jak i optymizm 

polegają na driszti (widzeniu, podejściu). Obie te rzeczy są ściśle ze sobą związane. 

Beznadziejność powstaje z wadliwego widzenia. Optymista i pesymista kroczą tą samą 

ścieżką Optymista patrzy do góry i widzi niebo oraz gwiazdy, podczas gdy pesymista 

patrzy w dół i widzi wyboje. Obaj idą tą samą drogą. Ale jest różnica w ich widzeniu i 
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punkcie widzenia. Zmieńcie swoje widzenie i zobaczcie wszystko jako Boga. Pojmijcie 

różnicę pomiędzy widzeniem, a okularami. Poprzez przyrodzone nam widzenie 

widzimy barwy. W okularach o niebieskich szkłach wszystko wydaje się niebieskie. 

Ale nie możemy o to obwiniać okularów.   

Kiedy będziecie patrzyli na świat przez okulary miłości, cały świat okaże się pełen 

miłości. Wszystko zamienia się w miłość. Okulary zakrywają oczy, ale nie zakrywają 

widzenia. Bóg jest pełen miłości. Kiedy nosicie okulary miłości, widzicie właściwą 

barwę i otrzymujecie pełen widok. Gdy umysł i intelekt będą odpowiednie, widzenie 

będzie dobre. Bez miłości na nic zdają się ćwiczenia duchowe. Nie wyrażajcie się źle o 

żadnym człowieku, narodzie czy religii. Wszystko jest boskim stworzeniem. Wypełniaj 

swoje obowiązki, pozbądź się nienawiści, rozwijaj miłość i prowadź boskie życie. 

Napełniaj życie anandą.  

(Bhagawan zakończył swoje boskie orędzie bhadźanem Prema mudita manase kaho 

Rama Rama Ram.) 

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal, 26 kwietnia 1997 roku.  
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Sprawozdanie 

 

 Obchody Dasary w Prasanthi Nilayam, zapoczątkowane przez Bhagawana, 

odznaczają się czterema ważnymi znamionami: 9-dniowym nabożeństwem do Boskiej 

Matki, Grama Sewą Sathya Sai [tj. służbą dla wsi], 7-dniową Weda Purusza Sapthaha 

Dźniana Jadźnią i posiedzeniami Prasanthi Widwan Mahasabhy.  

Nabożeństwo do Boskiej Matki 

Cechą obchodów święta Nawaratri jest 9-dniowe nabożeństwo do Boskiej Matki w 

jej trzech postaciach: Durgi, Lakszmi i Saraswati. Nabożeństwo to rozpoczął kapłan w 

świątyni bhadżanowej o poranku 13 X 2015 i przy śpiewie mantr wedyjskich wsypał 

proszek z cynobru i kwiaty do kajlaszy, zawierającej wodę ze świętych rzek. W ten 

święty sposób nabożeństwo prowadzone było nadal przez dwa kolejne dni. 

16 października, w uroczystym pochodzie ritwików (kapłanów) i studentów, 

prowadzonym przez muzyków Nadaswaram, kajlaszę zabrano do hali Purnaczandra. 

16 października, w prowadzonym przez muzyków Nadaswaram uroczystym pochodzie 

ritwików i studentów, kajlaszę zaniesiono do hali Purnaczandra. Ustawiono ją po 

lewej stronie hali i w dniach 16-22 października, podczas Weda Purusza Sapthaha 

Dźniana Jadźni, wykonano ceremonię do kajlaszy, symbolizującej uwielbienie dla 

Boskiej Matki. 

Nabożeństwo to dobiegło kresu wraz z arati podczas purnahuti jadźni 22 

października, w święty dzień Widźaja Dasami. Kapłani i studenci pokropili wodą z 

kajlaszy, uświęconą nabożeństwem, ludzi w całej hali Purnaczandra.  

Sri Sathya Sai Grama Sewa  

W pierwszy dzień Nawaratri - 13.X - rozpoczęła się także Grama Sewa Sathya Sai. O 

godz. 8 rano studenci i wykładowcy Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai z 

miasteczek uniwersyteckich w Brindawan, Muddenahalli i Prasanthi Nilayam wraz ze 

starszymi uczniami Wyższej Szkoły Średniej Sathya Sai obeszli dokoła mandir, złożyli 

wyrazy czci przy samadhi (grobowcu) Bhagawana, po czym odjechali do 

wyznaczonych wsi, aby rozdawać ludziom - na progach ich domów - prasadam 

Bhagawana, składający się z paczek z jedzeniem i ubrań. Podczas 9 dni Grama Sewy 

prasadam Bhagawana wręczono prawie 300 tysiącom mieszkańców wsi w około 160 

wioskach w okolicach Puttaparthi, Bukkapatnam i Kothaćeruwu w okręgu Anantapur. 

Z Wielkiej Brytanii przybyło grono 30 przedstawicieli młodzieży, prowadzone przez 

Adźita Popata i wykonywało Grama Sewę wraz ze studentami.  

Grama Sewa zakończyła się 22 października, kiedy to studentki z miasteczka 

uniwersyteckiego w Anantapur, po purnahuti Weda Purusza Sapthaha Dźniana Jadźni, 

rozdały wśród społeczności Prasanthi Nilayam prasadam Bhagawana. 
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Weda Purusza Saptaha Dźniana Jadźnia 

Weda Purusza Saptaha Dźniana Jadźnię wykonywanow hali Purnaczandra. 16-22 

października 2015. Jadźnia rozpoczęła się po przybyciu - o poranku 16 października - 

procesji ritwików, pośród śpiewu mantr wedyjskich.  

Wkrótce potem dwóch kapłanów rozpoczęło rozpalanie świętego ognia poprzez 

pocieranie dwóch kawałków drewna o siebie. Ogień uzyskano w ten święty sposób o 

9.15 rano. Zwrócono się o błogosławieństwa do Bhagawana, po czym ogień ten został 

umieszczony w jadźnia kundam, aby składać tam ofiary. Ich składanie rozpoczęło 

wkrótce czterech kapłanów - przy śpiewie mantr wedyjskich, podczas gdy inne grono 

kapłanów zaczęło wypowiadać Kriszna Jadźur Wedę. Równocześnie rozpoczęły się: 

nabożeństwo do Boskiej Matki w wykonaniu kapłana i jego żony, Surja Namaskar w 

wykonaniu innego kapłana oraz Parajana (uroczyste wypowiadanie) świętych 

tekstów. Cała Purnaczandra rozbrzmiała wedyjskimi śpiewami kapłanów i studentów, 

uświęcających środowisko wibracjami duchowymi.  

Jadźnię prowadzono w ów święty sposób przez 7 dni. Zakończyło ją purnahuti 

(końcowe ofiarowanie) w dzień Widźaja Dasami 22 października. Salę wypełniali w 

ów dzień po brzegi wielbiciele, chcący zobaczyć to wielkie widowisko. Kapłani 

przynieśli cenny materiał związany z purnahuti - wraz ze srebrną dharani (łyżką) - i 

rozpoczęła się purnahuti. Dla Bhagawana ustawiono srebrne krzesło koło jadźnia 

kundam, gdzie zwykł siedzieć dawniej, przewodnicząc jadźniom. Z Weda Puruszą 

Bhagawanem Babą przewodniczącym tej jadźni, kapłani ofiarowali purnahuti w 

jadźnia kundam, pośród głośnego śpiewu wedyjskiego i pomyślnych tonów muzyki 

Nadaswaram Później świętą wodą z kalaszy skropiono całe zgromadzenie. Po 

bhadźanach wykonano arati oznaczające koniec jadźni.  

Praśanthi Widwan Mahasabha 

Podczas gdy w ramach obchodów Dasary rano prowadzono Weda Purusza 

Sapthaha Dźniana Jadźnię w hali Purnaczandra, w hali Sai Kulwant prowadzono po 

południu posiedzenia Praśanthi Widwan Mahasabhy, po których odtwarzano 

oświecające orędzie Bhagawana, następnie zaś miały miejsce występy muzyczno-

kulturalne. Czworo wykładowców Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai oraz troje 

mówców-gości wygłosiło uczone przemówienia.  

Z pierwszym wystąpił 16 października profesor nadzwyczajny Instytutu z 

miasteczka uniwersyteckiego w Mudenahalli, Sai Manohar. Wspominając swoje lata 

szkolne, kiedy był uczniem Bhagawana, uczony mówca opowiedział, jak Bhagawan 

nauczył go tego, iż Bóg mieszka w człowieku. Podkreślił siłę wiary i modlitwy, 

opowiadając o tym, jak Bhagawan przywrócił do życia Karanam Subbammę, aby 

wypełnić obietnicę, jaką jej złożył oraz o tym, jak studenci z Brindawan sprawili 

radość Bhagawanowi swoją głęboką modlitwą. Drugą przemowę wygłosiła 17 

października Kumari Isza Sai, profesorka nadzwyczajna oddziału uniwersytetu w 

Anantapur. Odnosząc się do Weda Purusza Saptaha Dźniana Jadźni, wyjaśniła, że jej 

główną nauką jest poświęcenie. Przywołując wiersz z pism świętych, powiedziała, że 
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jedynie poprzez poświęcenie człowiek może dojść do nieśmiertelności. Kolejnym 

wykładowcą Instytutu, który przemówił do zgromadzenia, był dr T. Rawikumar, 

profesor nadzwyczajny Instytutu, z miasteczka uniwersyteckiego w Brindawan. 

Przemawiając na IV posiedzeniu Praśanthi Widwan Mahasabhy 19 października, 

uczony mówca opowiedział różne zdarzenia ze swoich szkolnych czasów, ukazujące jak 

ukochany Bhagawan jako Boska Matka kierował go ku ścieżce dobra i pełnym miłości 

przewodnictwem ukształtował jego życie. Opowiedział także o tym, jak Bhagawan 

usunął jego ojcu raka.  

Wykładowcą, który przemawiał 21 października, na VI posiedzeniu Praśanthi 

Widwan Mahasabhy, był R. Siddhartha, profesor nadzwyczajny Instytutu, z 

miasteczka uniwersyteckiego w Prasanthi Nilayam. Przypominając trzy główne cechy 

Boga, uczony mówca powiedział, że Bóg jest wszechpotężny, tajemniczy i urzekający. 

Zobrazowawszy te cechy licznymi wydarzeniami z życia Bhagawana, swoją mowę 

zakończył mądrą radą, oznajmiając, że człowiek nigdy nie powinien próbować 

zrozumieć awatara - powinien go doświadczać i czerpać z tego błogość.  

Pierwszym mówcą-gościem, który wystąpił przed zgromadzeniem na III 

posiedzeniu Praśanthi Widwan Mahasabhy 18 października, był dr N. Narayana 

Murthy, sławny uczony z dziedziny języka telugu z Tenali w okręgu Guntur stanu 

Andhra Pradesz. Mówiąc w czystym telugu i przeplatając przemówienie poezją 

liryczną, uczony mówca wyłożył sedno Puran (utworów mitologicznych) oraz 

naświetlił chwałę Awatara Sai. Jak powiedział, jest On awatarem prawdy i miłości, 

pokazującym człowiekowi ścieżkę. Drugim gościem-mówcą był dr Medasani Mohan, 

który mówił 20 października o „Saraswati Waibhawam” (chwale bogini Saraswati). 

Obrazując to, o czym mówi opowieściami z eposów Ramajana i Mahabharata, 

uczony mówca objaśnił, czym jest Saraswati. Swoje wystąpienie zakończył pięknym 

wierszem o chwale Bhagawana Sathya Sai Baby z okazji Dnia Deklaracji Awatara.  

23 października do zgromadzenia przemówił, na przedłużonym posiedzeniu 

Praśanthi Widwan Mahasabhy, żarliwy bhakta Bhagawana z Wielkiej Brytanii, Adźit 

Popat. Odsłaniając ogromny skarbiec swoich przeżyć dotyczących boskości 

Bhagawana, Popat wymienił sześć ważnych wskazówek, jakie od niego otrzymał: 

oczyszczaj widzenie, rozjaśniaj myśli, uświęcaj intencje, kontroluj czyny, uświęcaj 

sadhanę i upraszczaj życie. Zgromadzeni w Sai Kulwant słuchali tego pięknego 

wystąpienia z głęboką uwagą przez ponad godzinę i nagrodzili je na głośnymi, 

długimi oklaskami.  

Boskie orędzia Bhagawana  

Wybitną częścią wydarzeń Praśanthi Widwan Mahasabhy były boskie orędzia 

Bhagawana, z których fragmenty odtwarzano od 16 do 22 października. Bhagawan 

wezwał w nich wszystkich do rozwijania wartości moralnych, uważając to za święty 

obowiązek. „Bez moralności nie możesz nazywać siebie istotą ludzką” - powiedział. 

Człowiek powinien krzewić boskie cechy: prawdę, miłość, pokój, prawość i czynić 

boskim własne życie. Oto cel ludzkiego życia - dodał. Kładąc wielki nacisk na wartości 
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kultury indyjskiej, Bhagawan zalecił jej rozpowszechnianie, aby zasiewać w sercu 

człowieka nasiona miłości i jedności.  

Występy muzyczno-kulturalne  

Obchody Dasary cechowały się także rozmaitością występów muzyczno-

kulturalnych, jakie odbyły się w dniach 16-22 października. Pierwszą muzyczną 

prezentację pokazali 16.X studenci Instytutu z miasteczka uniwersyteckiego w 

Mudenahalli. Rozpocząwszy utworem sanskryckim „Sarwa papa hara Lakszmi” (bogini 

Lakszmi, która niszczy wszystkie grzechy), następnie zaśpiewali pieśń w hindi, o 

nazwie „Tudźh se dźuda hoke dźaaoon kahan” (Dokąd mogę pójść po odłączeniu się 

od ciebie?), następnie zaś wykonali świetny utwór instrumentalny oraz inny, 

zawierający sanskryckie wiersze Bhagawadgity. Piękny swój występ zakończyli 

pieśnią pochwalną o Ramie „Dina dajalu Rama” (Pan Rama, obrońca pozbawionych 

środków do życia). 

Następny występ muzyczny dali studenci z miasteczka uniwersyteckiego w 

Brindawan 17 października. Rozpocząwszy pieśnią modlitewną do Pana Ganeszy, 

zaśpiewali później „Ambe bhawani namostu te” (pozdrowienia dla bogini Parwati). 

Potem zagrali instrumentalne bhadźany. Swój pełen uczucia występ zakończyli 

lubianą pieśnią w hindi pod tytułem „Ćalo bulawa aja hai mata ne bulaja hai” (Boska 

Matka wezwała).  

19 października złożyły ofiarę muzyczną u lotosowych stóp Bhagawana studentki z 

miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur. Rozpocząwszy występ pieśnią „Enta 

bhagjamo” (jakież mamy szczęście!) w języku telugu, zaśpiewały później po angielsku 

pieśń „Tyś dla mnie wszystkim, Swami”, po niej zaś bhadźan Miry „Darszan didźo adź” 

(Daj mi dziś swój darszan). Na zakończenie swojej ofiary muzycznej wykonały zawsze 

lubianą pieśń „We love You dear Sai, we love You” [Kochamy Cię, drogi Sai, kochamy 

Cię].   

20 października jest dniem historycznym, gdyż owego dnia właśnie, w 1940 roku 

Bhagawan Baba w wieku 14 lat oznajmił, że jest awatarem. 20 października 

wychowanki miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur złożyły Bhagawanowi, w 

godzinach 10-14, pełen uczuć hołd muzyczny w postaci ciągu bhadźanów w hali Sai 

Kulwant. Dla uczczenia tego ważnego wydarzenia w dziejach Awatara Sai, studenci z 

Prasanthi Nilayam wystąpili z mądrym przedstawieniem teatralnym pod nazwą  

„Awatarana uddharana” (zstąpienie awatara). Przedstawienie wyjaśniało głębokie 

duchowe prawdy - poprzez pytania, po których następowały opowieści i gra aktorska, 

dostarczające odpowiedzi na pytania: Dlaczego Bóg wciela się w postać ludzką? Czym 

jest dharma? Jak służyć Bogu? Kto jest osobą prawdziwie oddaną Bogu? i inne. Piękne 

tańce dzieci, budujący temat i rozważna reżyseria sprawiły, iż przedstawienie to 

wywołało duże wrażenie.  

Wielkim zakończeniem obchodów Dasary w Prasanthi Nilayam były dwa radosne 

występy muzyczne w święty dzień Widźaja Dasami, 22 października. Najpierw 

znakomity karnatyjski śpiewak klasyczny Garimella Balakriszna Prasad złożył 
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Bhagawanowi poruszającą duszę ofiarę muzyczną w postaci utworów Annamaczarji. 

Rozpocząwszy nabożną pieśnią „Dźai Dewa Dewa”, śpiewak przez blisko godzinę 

oczarował wielbicieli karnatyjskimi utworami muzycznymi, kończąc występ 

urzekającym utworem „Niradźanam Niradźanam”, poświęconym Panu 

Wenkateśwarze.  

Ofiarą końcową obchodów Dasary stał się przejmujący recital na sitarze w 

wykonaniu Rupy Panesar i jej zespołu, którzy urzekli słuchaczy przez prawie godzinę - 

utworem instrumentalnym, składanką muzyczną i melodiami bhadźanowymi, wśród 

których znalazły się lubiane pieśni nabożne: „Prema mudita manase kaho Rama Rama 

Ram…” (Z sercem pełnym miłości wypowiadaj imię Ramy), „Bhasma bhusitanga Sai 

ćandrasekara” (Pan Sai, który nosi na ciele popiół i ozdobiony jest księżycem), 

„Wanamali Radha Ramana” (Pan Kriszna, który jest drogi sercu Radhy). 

 

 

 

 

 

 

Dr Widźaj Kelkar 

 

Jeśli chodzi o miłość Swamiego do nas wszystkich, w pamięć wryło mi się jedno zdarzenie. 

Kiedyś zasugerowałem mu, że w szpitalach superspecjalistycznych w Bengaluru i Puttaparthi 

moglibyśmy pobierać opłaty, przynajmniej na koszt materiałów, takich jak lekarstwa itp., żeby 

uczynić te szpitale "finansowo zdolnymi do życia". Odpowiedź Jego brzmiała: „Czy matka może 

kiedykolwiek pobierać opłatę za swoją miłość czy swoją troskę?”. Ta odpowiedź zaiste wyrażała 

kwintesencję Swamiego! 

 

Swami pojawił się w moim życiu w Genewie w 1976 roku. Byłem w Genewie na 

Konferencji ILO i zatrzymałem się w domu przyjaciela, dr Sunila Guhy, starszego 

urzędnika w genewskim ILO. Pewnego wieczora - a był to czwartek - usłyszałem 

bhadźany, pięknie śpiewane w jego domu przez grono śpiewaków. Gdy bhadźany 

dobiegły końca, spytałem dr Guhę, o co w tym chodzi. Żona Sunila powiedziała mi, że 

grono to spotyka się w każdy czwartek, aby śpiewać bhadźany i wykonywać arati do 

Swamiego. Nie wiedziałem, o czym mówi. Pokazała mi więc zdjęcie Swamiego i 

prawie natychmiast odczułem przyciąganie do niego. Nie potrafię wyjaśnić jak i 
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dlaczego, ale z miejsca poznałem, że jest On tutaj, żeby ochraniać mnie i moją rodzinę. 

Dr Guha opowiedział mi o Swamim i jego aszramie w Puttaparthi i powiedział, żebym 

odwiedził to miejsce. Powiedział mi jednak również, że aszram ten odwiedzę jedynie 

wtedy, gdy On wezwie mnie.  

Moje pierwsze odwiedziny w Puttaparthi 

W 1977 roku przeniosłem się z komisji planowania do ministerstwa handlu i w 1978 

roku ponownie pojechałem z Delhi do Genewy, w pewnej oficjalnej misji. Sunil 

zapytał, czy zdołałem odwiedzić Puttaparthi, czy też nie. Powiedziałem mu, że jak 

dotąd nie, ale uczynię to tak prędko jak tylko możliwe. Kiedy zakończyłem pracę w 

ministerstwie handlu, wszedłem jako doradca ds. polityki do ministerstwa ropy 

naftowej i gazu ziemnego. W 1983 roku udałem się do Bangalore (obecnie Bengaluru) 

na spotkanie rady HPCL. Pomyślałem więc, że skoro jestem tak blisko Puttaparthi, 

powinienem skorzystać z tej sposobności, aby tam pojechać. Późnym wieczorem 

dotarłem do Puttaparthi. Natychmiast poszedłem do biura zakwaterowań. 

Wolontariusze byli bardzo uprzejmi i pomogli mi znaleźć miejsce w jednym z 

pobliskich hoteli. Powiedziano mi, abym o 5.30 rano przyszedł na miejsce oczekiwania 

na darszan. Byłem niespokojny. Nie mogłem dobrze spać owej nocy i przyszedłem 

trochę wcześniej, aby być na czas w rzędzie oczekujących. Jak sobie przypominam, w 

owym czasie nie było hali Sai Kulwant. Uderzyła mnie cisza i dyscyplina 

zgromadzonych, jak i wolontariuszy. Nagle pojawił się Swami i zaczął iść. Idąc, 

zatrzymywał się, aby porozmawiać z wielbicielami, przyjmując listy z ich 

wyciągniętych dłoni. Miałem znakomity darszan i postanowiłem, że przynajmniej raz 

w roku, jeśli nie częściej, będę przyjeżdżał do Puttaparthi, czy to z Delhi, czy 

jakiegokolwiek miejsca, gdzie zostanę służbowo powołany. I tak też czynię od 1983 

roku starając się raz do roku odwiedzać Puttaparthi.  

Deszcz boskich błogosławieństw 

Zauważyłem, że na przestrzeni lat otrzymywałem błogosławieństwa Swamiego w 

różnych formach podczas każdych odwiedzin. Później kilka razy miałem szczęście 

słuchać jego wykładów dla studentów i uczniów podczas różnych uroczystości, w tym 

dnia zakończenia roku szkolnego.  

Kiedy w 1989 roku odwiedziłem Puttaparthi z prof. Bhanodźi Rao, jednym z 

najżarliwiej oddanych ludzi, Swami udzielił mi swojej boskiej łaski przyznania 

swojego sparśanu (dotyku). Prof. Bhanodźi Rao był wtedy profesorem ekonomii na 

Uniwersytecie Singapuru. Swami, ujrzawszy prof. Bhanodźi Rao, porozmawiał z nim z 

miłością. Udzielił również prof. Bhanodźi Rao i mnie padanamaskaru. Wciąż nie 

potrafię znaleźć słów na opisanie tego, czego doświadczyłem, kiedy pokłoniłem się, 

aby położyć głowę na jego lotosowych stopach. Odczułem nagle, że cała moja energia 

popłynęła, przez głowę, do Swamiego! Przeżycie to nigdy więcej nie wystąpiło, 

chociaż także i później otrzymywałem błogosławieństwo Jego padanamaskaru. Prof. 

Bhanodźi Rao wprowadził mnie także w pisma Swamiego, jego filozofię i nauki. 

Przypadły mi one do serca, umysł mój również znalazł w nich upodobanie. 
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Widziałem, że jego wezwanie nie jest skierowane ku żadnej określonej religii. 

Wielokrotnie podkreślał obecność Boskości w każdym z nas. Jednym z ważnych JEGO 

przesłań było to, aby służyć bezinteresownie wszystkim oraz wszystkich kochać. 

Innym ważnym przesłaniem było to o pozbywaniu się własnego ego i materialnych 

przywiązań.  

W 1991 roku rząd mianował mnie dyrektorem w UNCTAD. Była to zaszczytna 

posada, choć żal mi było opuszczać Delhi, jako iż panowało zamieszanie w naszej 

gospodarce i miałem nadzieję, że będę pracował z nowym rządem, pomagając pokonać 

ten głęboki kryzys gospodarczy. Natychmiast po otrzymaniu wiadomości o 

skierowaniu mnie do Genewy, przyjechałem do Puttaparthi, a Swami udzielił mi 

osobistej rozmowy.  

Był to mój pierwszy sambhaśan (rozmowa) ze Swamim. Był pełen miłości i 

czułości; powiedział, że nie powinienem być rozczarowany, gdyż wrócę i będę służył 

krajowi przez wiele dalszych lat. Jedynie dzięki jego łasce po moim powrocie do Delhi 

w 1994 roku ówczesny minister ropy naftowej i gazu ziemnego zaprosił mnie do 

objęcia stanowiska sekretarza ds. ropy. Potem zostałem mianowany, w 1998 roku, z 

ramienia nowego rządu, sekretarzem ds. finansów. W 1999 roku zostałem dyrektorem 

wykonawczym w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie. W 

2002 roku przeszedłem na emeryturę - ze służby dla rządu Indii, ale dzięki łasce 

Swamiego Dźaswant Singh, ówczesny minister finansów, zaprosił mnie na stanowisko 

swojego doradcy w ministerstwie, powierzając mi przeprowadzenie reform 

podatkowych. W latach 2003-2004, przy wsparciu ze strony ministra finansów oraz 

moich towarzyszy z tegoż ministerstwa zdołałem położyć podwaliny nowego 

porządku podatkowego Indii. Nadal miałem błogosławieństwa Swamiego i w 2008 

roku prezydent Indii mianował mnie przewodniczącym XIII Komisji Finansowej. 

Komisja ta jest ciałem konstytucyjnym, kierującym rozdzielaniem dochodów 

podatkowych pomiędzy centrum a stanami, jak również pomiędzy stanami. Po raz 

kolejny Swami zapewnił to, że nie popełniłem żadnego błędu w wypełnianiu tej 

ważnej powinności, a nasz raport rzeczywiście wprowadzał wiele istotnych reform w 

federalnych finansach Indii. Jedynie dzięki błogosławieństwu moich rodziców i 

Swamiego mogłem podjąć powierzone mi przez różne rządy zadania inicjacji reform 

politycznych.  

Miłość Swamiego do ludzkości 

Swami obdarzył również hojnie swoją łaską i błogosławieństwami moją żonę Latę i 

córkę Sudźatę. Bywałem zazdrosny o więź, jaką Sudźata miała ze Swamim. Myślę, że 

była to więź bardzo szczególna. Swami opiekował się również Sudźatą, kiedy 

studiowała w USA, robiąc studia dyplomowe i podyplomowe aż do doktoratu z 

immunotoksykologii. Czasami miałem wątpliwości, czy dobrze doradziłem, 

podsuwając Sudźacie myśl o tym, żeby zrobiła doktorat z nauk przyrodniczych. 

Uzyskanie doktoratu w USA z nauk przyrodniczych jest zadaniem niesłychanie 

wymagającym i Sudźata musiała stawić czoła wielu wyzwaniom, gdyż uwzięła się, że 
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zrobi doktorat w możliwie najkrótszym czasie. I zaiste osiągnęła to. Kiedy spytałem 

Swamiego, czy postąpiłem słusznie, podsuwając jej myśl obrania takiej ścieżki, 

powiedział mi, iż postąpiłem dobrze i że dobrze będzie jej się wiodło dzięki pracy w 

tamtym zawodzie. Dał jej medalik z wyrytą na nim Durgą i powiedział, że ten 

medalik będzie jej dawał siłę. Sudźata zawsze mi mówi, że mając go na sobie 

rzeczywiście czuje się bezpieczna i silna.  

Jeśli chodzi o miłość Swamiego do nas wszystkich, w pamięć wryło mi się jedno 

zdarzenie. Kiedyś wysunąłem myśl, że w superspecjalistycznych szpitalach w 

Bengaluru i Puttaparthi moglibyśmy pobierać opłaty przynajmniej na koszt 

materiałów, takich jak lekarstwa itp., żeby uczynić te szpitale "finansowo zdolnymi do 

życia". Odpowiedź Jego brzmiała: „Czy matka może kiedykolwiek pobierać opłatę za 

swoją miłość czy swoją troskę?”. Ta odpowiedź zaiste wyrażała kwintesencję 

Swamiego!  

Jestem przeświadczony, że jeśli udało mi się cokolwiek osiągnąć w życiu 

zawodowym, stało się tak tylko dzięki błogosławieństwom Swamiego. Na obecnym 

odcinku życiu proszę Go, aby prowadził mnie na duchowej ścieżce.  

 

– Autor, dr Widźaj Kelkar, członek zarządu Śri Sathya Sai Central Trust, jest obecnie przewodniczącym 

Instytutu Finansów Publicznych i Polityki oraz Fundacji Rozwoju Indii w New Delhi.  

 

 

 

 

 

S.S. Naganand 

 

Służba człowiekowi jest pierwszym krokiem (zwanym też w indyjskiej filozofii 

sopaną) do uświadomienia sobie, że Bóg jest obecny w twoim wnętrzu. Krokiem 

drugim są ćwiczenia duchowe, jakie musicie powziąć. Jeśli poczynisz te dwa kroki, 

automatycznie pojawi się trzeci krok - podążanie w życiu etyczną ścieżką. To 

doprowadzi do trikarana śuddhi, czyli jedności myśli, słów i czynów.   

 

Uwagę wielkich myślicieli i ludzkich umysłów zajmuje filozoficzne pytanie „kim 

jestem”? Boskie osobistości również tłumaczą odpowiedź na to głębokie pytanie. 

Bhagawan Sathya Sai Baba nie tylko odpowiedział na nie w słowach, ale ukazał ją w 

działaniu. Baba jasno udzielił odpowiedzi na owo pytanie, mówiąc: „Jesteś Bogiem.”  
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Brahman przenika wszystko we wszechświecie  

Indyjska myśl filozoficzna zajmuje się głęboko wszelkimi stronami istoty ludzkiej w 

relacji do boskiego bytu, Boga, czy jakimkolwiek imieniem się Go nazywa. W Wedach 

stosowane jest określenie „Brahman”. Nie wolno mylić Brahmana z trójcą bogów, 

mianowicie Brahmą, Wisznu i Maheśwarą, to jest- odpowiednio - stwórcą, opiekunem 

i niszczycielem wszechświata. Brahman to Najwyższy Byt. We wszystkich szkołach 

filozofii indyjskiej poświęca się dużo uwagi mahawakjom [wielkim stwierdzeniom]: 

Tattwamasi, co znaczy: „Tym jesteś Ty” oraz Aham Brahmasmi, co znaczy: „Ja jestem 

Brahmanem”. Szkoła adwajty (niedwoistości), naświetlona i objaśniona przez Adi 

Śankarę przed ponad tysiącleciem, rozumiała te mahawakje zawarte w Brahmasutrach 

(będących cześcią Prasthana Traji czyli trzech wielkich źródeł prawdy: Wed, Upaniszad 

i Brahmasutr) jako wskazujące na to, że Bóg jest obecny we wszystkim w tym 

wszechświecie, w rzeczach żywych i nieożywionych. Obrazuje to słynne powiedzenie: 

Anoranijan mahato mahijan (Brahman jest subtelniejszy niż to, co najsubtelniejsze i 

większy od tego, co największe).  

Tak więc odpowiedzią na postawione pytanie winno być: jestem Bogiem. Swami 

wielokrotnie twierdził, że jest Bogiem, zawsze jednak szybko to uzupełniał, wskazując 

na nas: „wy też jesteście Bogiem”. Mając to za podstawę Swami głosił, że istoty 

ludzkie są istotami boskimi i dlatego zwracał się do nich w swoich orędziach na różne 

sposoby: prema swarupulara, co znaczy ucieleśnienia miłości albo diwjatma  

swarupulara, co znaczy ucieleśnienia boskiej atmy.  Wciąż przypominał, że istoty 

ludzkie są boskie i że należy sobie o tym ciągle przypominać. Bóg jest samym 

ucieleśnieniem miłości. Jak mówi Swami: „Radości i pokoju poszukujesz w odległych 

miejscach, ale źródło radości jest w twoim sercu. Niebo pokoju jest w tobie”. Jeśli 

pamięta się o tej najwyższej prawdzie, postawa każdego człowieka we wszystkich 

sytuacjach i we wszystkich związkach będzie przeniknięta miłością. W umyśle tego, 

który przez cały czas pamięta o tej zasadzie, nie będzie miejsca dla wszystkich tych 

ujemnych cech, co poniżają ludzkiego ducha.  

Urzeczywistnijcie Boga przez służbę na rzecz człowieka 

Uznając, że trudno jest pamiętać ciągle to, co abstrakcyjne i się w tym wprawiać, 

Swami przyjął dla swojego nauczania podejście praktyczne. Powiedział, iż zasada 

wszechobejmującej miłości, oparta na założeniu, że wszystkie istoty są częścią wiecznej 

Boskości, powinna być wdrażana przez dobroczynność, niezbędną dla uświadomienia 

sobie tej absolutnej prawdy.  

Dlatego Swami przekazał, że człowiek musi służyć bliźnim. Służyć należy z miłością, 

współczuciem i współodczuwaniem. Przy oddawaniu się tego rodzaju służbie, 

człowiek zmierza ku powolnemu odkryciu tego, że boskość istnieje wszędzie i w każdej 

istocie. Swami powiedział: „Służba człowiekowi pomoże zakwitnąć twojej boskości, 

ponieważ raduje twoje serce i sprawia, że czujesz, iż warto jest żyć. Służenie człowiekowi 

to służenie Bogu, jako że jest On w każdym człowieku, każdej żywej istocie, każdym 

kamieniu i pniaku. Ofiaruj wszystkie swoje zdolności u stóp Boga. Niech każdy czyn 
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będzie kwiatem, wolnym od pełzających robaków zawiści i egoizmu, a pełnym zapachu 

miłości i poświęcenia”. W taki oto praktyczny sposób Bhagawan uczył nas 

uświadamiania sobie Boga.  

Zwracając się do uczniów i studentów oraz świeckich wyznawców, Swami często 

mówił o ćwiczeniach duchowych, takich jak modlitwa, śpiewanie zbiorowe czyli 

bhadźany, dźapa a zatem rozmyślanie o Boskiej Istocie przez śpiewanie jakiejś mantry, 

np. mantry Gajatri, medytacja, czyli zachowywanie ciszy, tak aby umysł był w stanie 

słyszeć serce, bez ziemskiego rozgardiaszu i wrzawy. Podkreślił, że te ćwiczenia 

duchowe są równie ważne jak praktykowanie sewy. Często czynił uwagę, że nie 

można uświadomić sobie Boga poprzez udanie się do lasu i głęboką ascezę. Boga 

trzeba widzieć będąc częścią społeczeństwa, co Swami tak trafnie ujął w zwięzłej 

zasadzie: „Głowa w lesie, ręce w społeczeństwie”. Nawet w zwykłym, codziennym 

życiu istoty ludzkiej takie podejście jest znakomitym, uniwersalnym lekiem na 

współczesne problemy. Rozmyślanie o Bogu z równocześnie prowadzoną 

namasmaraną, czyli wspominaniem boskiego imienia, przez cały czas podczas 

dowolnej czynności, wynosi tę czynność do poziomu nabożeństwa.  

Słuchaj głosu swojego sumienia 

Prowadząc życie tak, jak zaleca Bhagawan, mamy skłonność rozmyślać o czynie, 

który podejmujemy. Nasz wewnętrzny mieszkaniec, sumienie, które zawsze rozmawia 

z nami wśród hałasu świata, ciągle mówi nam, że to, co chcemy zrobić, jest złe, że nie 

jest to dobre dla nas, a zmysły zwodzą nas na manowce. Często ten głos sumienia jest 

tłumiony przez umysł na skutek prowadzonych przez nas gadatliwych rozmów i przez 

ciągłe omijanie spraw, które są dla nas niewygodne. Ciągłe prowadzenie sewy i 

duchowych ćwiczeń pomaga człowiekowi zwracać uwagę na głos sumienia, co potem 

poprowadzi człowieka ku ścieżce etyki i moralności. Swami uczył nas tego na tak 

wiele sposobów.  

Najważniejszą wskazówkę dał Swami w powiedzeniu: Manawa sewa jest 

Madhawa sewą (służenie człowiekowi to służenie Bogu). Aby uświadomić sobie 

Boga, trzeba służyć ludzkości. W istocie, służenie człowiekowi to pierwszy krok (zwany 

też w indyjskiej filozofii sopaną) do uświadomienia sobie, że Bóg jest obecny w twoim 

wnętrzu. Krokiem drugim są ćwiczenia duchowe, jakie musicie podjąć. Jeśli poczynisz te 

dwa kroki, automatycznie przyjdzie trzeci krok - podążanie w życiu etyczną ścieżką. To 

doprowadzi do trikarana śuddhi, czyli jedności myśli, słowa i czynu.  

Kiedy będziesz się ciągle w tym wprawiał, zobaczysz, że boskość jest wszędzie 

wokół ciebie, a nie tylko w tobie.  

Uświadomienie sobie tego jest głównym celem życia człowieka. Pojęcie dźiwan 

mukti odnosi się do człowieka, który tak urzeczywistnił w sobie Boga, że już w tym 

życiu stał się wyzwolony. Jak wskazuje słowo „mukti”, jest on wyzwolony od 

wszystkich przywiązań, od wszelkich wymagań, od wszystkich ujemnych cech, a 

przywiązany jest przez cały czas jedynie do Boga. Poprzez uważne stosowanie się do 
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nauk Swamiego i rozmyślanie o nich łatwo osiągnąć ten poziom. Jednakże, jeśli 

chcecie odkryć odpowiedź na pytanie „kim jestem?”, musicie zrobić ten pierwszy krok.  

– Autor, S.S. Naganand, jest członkiem zarządu Śri Sathya Sai Central Trust. 

 

 

 

 

Zstąpienie Boskości 

 

Cicho zstąpił, w ów dzień listopadowy 

Pozostawiając wyczekujące niebiosa, stał się członkiem naszej rodziny. 

Pogrążeni w swoich ziemskich przyjemnościach, nie wiedzieliśmy, 

że wśród naszych niskich pragnień urodził się Sai. 

Jego światło posłało wibracje na cały świat 

a na przestrzeni lat wezwał nas do swojego boku. 

Zmarnować to błogosławieństwo 

znaczy nie zdążyć na Jego przedstawienie. 

Oddychajmy tym i podążajmy drogą swojej dharmy. 

Atma chodzi po tym świecie, możemy dotykać jego stóp. 

Wbrew samym sobie wszyscy mamy tak wiele szans. 

Siwa Śakti rozprzestrzenia się, jego misja rozwija się 

Nigdy wcześniej świat ten nie widział takiej energii. 

Nasze dzieci będą zaznawały premy 

Nowe pokolenia będą wzrastać, zbierając swoją karmę. 

 

– Elma 
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Z naszych archiwów 

 

 

KULTURA BHARATU NALEŻY DO CAŁEJ LUDZKOŚCI 

 

Zastanawiacie się pewnie nad podarunkiem, jaki musicie ofiarować Swamiemu na te 

Urodziny. Tylko wówczas możecie być szczęśliwi, że daliście Swamiemu odpowiedni 

podarek, jeśli kochacie bliźnich, dzielicie ich cierpienia i służycie im. To jest jedyny dar, 

jakiego chciałbym. Darem dla Boga powinna być czysta, stała i bezinteresowna 

miłość. 

Udoskonalajcie wioski, aby uczynić je doskonałymi 

W ten dzień rocznicy Urodzin mam jedno tylko pragnienie. Żywię je zaś tylko po to, 

aby podsycać waszą anandę. Planujecie program 60. rocznicy. Ale przed tą 60 rocznicą, 

musicie zaopiekować się przynajmniej 6 tysiącami wiosek i przy pomocy 

odpowiednich środków doskonalić je, tak aby stały się wzorcowymi wsiami. Ludzie 

bogaci i ci u władzy mają licznych służących. Ale ludzie dotknięci nieszczęściem, 

dotknięci ubóstwem oraz ci, co cierpią, nie mają nikogo, kto by im służył. Idźcie do 

takich ludzi i bądźcie ich przyjaciółmi, ich rodziną, najbliższymi im życzliwymi 

osobami. Niech właśnie takich was mile powitają.  

Jeśli będziecie wlewać duchowość w uszy tych, których dręczy głód, nie 

zostanie ona przyswojona. Najpierw zaspokójcie ich głód. Dajcie im Boga w postaci 

jedzenia. Dajcie im Boga w postaci ubrań. Tym, co są dotknięci niepokojem, dawajcie 

Boga w postaci spokoju. Cierpiącym od chorób, dawajcie Boga w postaci lekarstw. 

Dawajcie Boga w takiej postaci, która uśmierzy strach, ból i smutek. Jedynie kiedy to 

zostanie zrobione, w serce może wsiąknąć duchowość. Jeśli będziecie działać odwrotnie, 

zamiast duchowości będziecie krzewić ateizm.  

W Sai nie ma egoizmu 

Dlatego też członkowie naszej Organizacji muszą zapewnić i poprawić w tych 

6 tysiącach wiosek oświatę, usługi medyczne, komunikację. Są wioski, gdzie ludzie 

borykają się z brakiem wody pitnej. Rząd nie może sam zapewnić wszystkich tych 

udogodnień. Bez współdziałania ludności rząd nie może niczego zrobić. Rząd nie jest 

jakąś wolną jednostką. Opiera się on na poparciu ludzi. Może działać tylko wtedy, gdy 

lud czynnie współdziała. Nie polegając na rządzie, powinniście własnymi siłami 

rozwijać społeczeństwo. Jest to prawdziwa sadhana, prawdziwa sewa. Starajcie się być 

ucieleśnieniami premy. Bądźcie gotowi ofiarować Panu wszystkiego wszystkie swoje 

możliwości i umiejętności. Kiedy oddajecie się dźapie, tapie czy jagom (powtarzaniu 

imienia Boga, pokucie, rytuałom ofiarnym), nagradza was boska miłość. Co większego 
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możecie osiągnąć, aniżeli otrzymanie od Boga boskiej miłości? Musicie jednak dobrze 

pojąć istotę i znaczenie tej miłości. Pierwiastek boskiej miłości nie ma śladu ego ani 

skazy. Cokolwiek robi Sai, cokolwiek Sai myśli, cokolwiek Sai mówi, czegokolwiek Sai 

przestrzega - wszystko to jest dla was, nie dla Sai. Moim jedynym pragnieniem jest 

wasza radość, ananda. Wasza ananda to moja ananda. Nie mam żadnej innej anandy 

poza waszą.  

Oświecajcie swoje życie światłem wajragji  

Małe nasiono ma w sobie możność stania się wielkim drzewem. Kosmiczna postać 

nie jest zwykłym skupiskiem różnych rzeczy i postaci. Nie oznacza jednego w wielu. 

Kosmiczna postać oznacza to, co zawiera w sobie wszystko. Nie możecie zobaczyć 

olbrzymiego drzewa obecnego w małym nasionku. Podobnie, pierwiastek atmiczny 

zawiera makrokosmos w mikrokosmosie. Tak samo, boskość obecna w Bogu 

(makrokosmos) jest w subtelnej postaci obecna w człowieku, tak jak ogień w zapałce. Z 

wilgotnej zapałki nie można otrzymać ognia. Człowiek jest napełniony ogniem boskiej 

mądrości i świętości. Ale nie jest on dostrzegalny, pomimo duchowych ćwiczeń, 

surowej pokuty i wielu dobrych czynów. Przyczyną jest to, że umysł jest zawilgocony 

ahamkarą i mamakarą ( egoistycznymi i zachłannymi skłonnościami). Dopiero kiedy 

usunie się tę wilgoć światłem wajragji (wolności od przywiązań) możliwe będzie 

oświecone życie  

Wszyscy są ucieleśnieniami boskości 

Przejawiaj boskość, która jest w tobie. Jedynie wówczas będziesz prawdziwym 

wjakti (jednostką, człowiekiem). W tym celu prowadź sadhanę. Poniechaj swoich 

ziemskich przywiązań. Rozwijajcie miłość, aby móc uwolnić się od będących w was 

uczuć, wywołujących niezgodę. Jest rzeczą zupełnie nieszczęsną, żeby człowiek 

zmarnował życie - tak cenne i święte. Życie jest krótkie i człowiek powinien nie tracąc 

czasu czynić dobry użytek ze swoich boskich zdolności. Dwie ręce zostały dane 

człowiekowi po to, aby sam siebie wyżywił i wykonywał służbę. Pracuj, pracuj i 

pracuj! To twój obowiązek. Rozważ, co w określonej sytuacji jest odpowiedzialne i 

stosownie do tego działaj.   

Bóg jest obecny we wszystkich istotach. Wszystko we wszechświecie jest jakąś 

postacią Boga. Boska moc podtrzymuje wszystkich w każdym czasie. Stąd też każdy 

człowiek jest ucieleśnieniem boskości. Kiedy będziecie mieli wiarę, nie będziecie 

skłonni iść złą drogą. Każdy powinien starać się rozpoznać boskość, obecną we 

wszystkich. Wysiłek ten musi czynić każdy. Narodziny ludzkie zostały wam dane w 

tym celu.   

Prowadźcie pobożne życie 

Studenci! Jako przyszli obywatele narodu musicie prowadzić się przykładnie. 

Pamiętajcie, że nie ma żadnej szczególnej zasługi w tak zwanych ćwiczeniach 

duchowych. Każdy czyn w życiu codziennym wymaga dhjany (skupienia) i musi być 

uświęcony przez wykonywanie go jako ofiary dla Boga. Gospodarz uprawiający 
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ziemię powinien równocześnie uważać, że uprawia pole swojego serca. Siejąc ziarno, 

powinien siać nasiona dobrych cech w swoim sercu. Podczas nawadniania pola 

powinien myśleć, że polewa miłością pole swojego serca. W ten sposób każdy może 

podążać duchową ścieżką bez pomocy różańca czy leśnej pustelni. Dzisiaj 

najważniejszym nasieniem jest krzewienie jedności. Bez względu na różnice fizyczne i 

ideologiczne, pierwiastek atmiczny jest wspólny wszystkim.  

Należy koniecznie zauważyć, że jednostki są całkowicie związane ze 

społeczeństwem, tak jak różne narządy w jednym ciele. Ludzkość jest kończyną 

przyrody, a przyroda jest kończyną Boga. Jeśli rozumie się ów nierozłączny związek, 

gdzież jest miejsce na nienawiść? Nikt nie powinien uważać się za nic nieznaczącego 

czy nieważnego. Każdy, mały czy wielki, jest żywotną częścią całości i jest niezbędny 

do jej poprawnego działania, tak jak wszystkie części w rakiecie. Każda mała, wadliwa 

część może spowodować wybuch rakiety. Podobnie, w tym olbrzymim wszechświecie 

każda istota ma do odegrania jakąś ważną rolę, dla zapewnienia mu poprawnego 

działania.  

Rozwijajcie wiarę. Bez wiary życie jest marnotrawstwem. Dziś człowiek wierzy we 

wszystko z wyjątkiem Boga. Jest to nieszczęście. Bóg jest wszechobecny. Człowiek 

niemający wiary w Boga nie ma też wiary w siebie. Rozwijajcie pewność siebie, 

będącą podstawą postępu jakiegokolwiek narodu. Na fundamentach pewności siebie 

wznoście ściany anandy (błogości). Potem kładźcie na nich sufit wajragji (braku 

przywiązań). Żyjcie pod dachem thjagi (poświęcenia). Oto jest droga do samorealizacji. 

Śpiewajcie imię Pana, aby zdobyć spokój umysłu i oczyścić serce. Wtedy możecie 

prowadzić pobożne życie.  

– Wybrane z orędzi urodzinowych Bhagawana. 

 

 

 

 

R.Dż. Rathnakar 

 

Niektórzy ludzie szukają środków zaradczych, kiedy czują, że ich graha balam 

(pozycja planet w horoskopie) jest niepomyślna. Na wszystkie nieszczęścia, jakie 

dotykają dziś człowieka, jedynym lekarstwem jest anugraha balam (siła łaski) 

Swamiego. W następstwie swoich przeszłych zasług, przyszliśmy do lotosowych stóp 

Bhagawana Sai, który jest Panem wszechświata. Błogosławieni ci, co korzystają z tej 

złotej sposobności i idą jego śladami.  
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Deho dewalaja proktho dźiwo Dewa sanathana - Zaprawdę, ciało jest świątynią. 

Jaźń to Bóg.  

Ale gdzież jest dowód na to, że wszyscy jesteśmy bogami?  

Czy inni mogą nam mówić, że jesteśmy bogami?  

Czy możemy to wiedzieć, jeśli nikt nam tego nie mówi?  

Czy dla poznania własnej rzeczywistości musimy szukać pomocy u innych? Kiedy 

zaczniemy pytać w ten sposób, pojawią się tysiące innych pytań. Nigdy nie możemy 

poznać odpowiedzi. Zrozumienie świta dopiero wtedy, gdy przestajemy pytać. Kiedyś 

pewien poszukiwacz duchowy zapytał Ramanę Maharisziego: „Co powinienem zrobić, 

żeby poznać własną rzeczywistość?”. Ten udzielił zwięzłej, ale głębokiej odpowiedzi: 

„Bądź cicho”. Myśl będzie jasna jedynie wtedy, kiedy opadną fale. Podobnie, wizji 

jaźni można dostępować jedynie wtedy, gdy umysł się uciszy.  

Bóg jest Panem przyrody 

Przyroda jest jedynie odbiciem Boga. Wszystko w stworzeniu jest dowodem 

istnienia Boga. Przyroda nieustannie stara się o pomyślność wszystkich żyjących istot. 

Ziemia, jeden z pięciu podstawowych żywiołów, zapewnia nam wsparcie, żebyśmy 

mogli żyć i poruszać się. Woda spada z chmur w postaci deszczu i nadpływa potokami 

w postaci rzek, aby gasić nasze pragnienie. Ogień zapewnia nam ciepło z wnętrza ciała 

oraz pomaga zewnętrznie na wiele innych sposobów. Bez powietrza nie 

przetrwalibyśmy ani minuty. Dlatego, dokądkolwiek idziemy bądź w którąkolwiek 

drogę skręcimy, zawsze obejmuje nas powietrze i ono podtrzymuje nasze życie. Piąty 

żywioł – niebo, czyli przestrzeń, zapewnia wsparcie każdemu i wszystkiemu we 

wszechświecie.  

Bóg jest Panem przyrody. Pewnego dnia siostra Swamiego, Wenkamma Garu, 

nabyła zapas cegieł na budowę domu. Gęste chmury na niebie groziły owego dnia 

ulewą. Martwiąc sie, że cegły przemokną na deszczu, Wenkamma Garu podjęła 

spieszne wysiłki, by zakryć je. Zwróciła się o pomoc do sąsiadów, poprosiła też 

Swamiego. W owym czasie Swami miał zaledwie 13 lat. Patrząc na niepokój siostry 

wskazał prawą ręką na niebo i rzekł głośno:  

- Wenkamma! Nie martw się. Nie pozwolę deszczowi padać.  

I tak było! W okamgnieniu wszystkie te gęste chmury rozproszyły się. Niebieskie 

niebo stało się czyste, jakby bóg deszczu Waruna wycofał te chmury, posłuszny 

rozkazowi Swamiego.  

Innym razem w miejscu zwanym Madikeri, w Karnatace, zgromadziło się dla 

wysłuchania orędzia Swamiego tysiące wielbicieli. Swami poprosił Kasturiego, aby 

przemawiał najpierw. Chmury groziły ulewą w każdej chwili, niebo bowiem stało się 

lśniącą sceną błyskawic i grzmotów. Wyczuwając niepokój zgromadzenia, Śri Kasturi 

próbował natchnąć ich odwagą i ufnością, opowiadając kilka przykładów tego, jak 

Swami w podobnych okolicznościach odwracał deszcze i powodzie. Choć przybrał 
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dzielną minę, serce w nim drżało!  

Później Swami rozpoczął swoje boskie orędzie i jak zwykle popłynęła potoczysta 

fala boskiej mądrości, napełniając serca wszystkich miłością i pokojem. Zaprawdę nie 

potrafimy pojąć dróg Pana, ale jakby dla udowodnienia czegoś Bhagawan zaśpiewał 

na koniec orędzia nie jeden, a trzy bhadźany. Kiedy bhaktowie mieli właśnie wykonać 

arati, Bhagawan ponownie wziął mikrofon i wyrzekł te oto pocieszające słowa:  

- Kasturi próbował natchnąć was odwagą, jednak sam martwił się nadchodzącą 

ulewą. Jak bóg deszczu mógłby spowodować wam jakąkolwiek niedogodność, skoro 

zebraliście się tutaj, przybywając z odległych miejsc, dla wysłuchania mojego orędzia! 

Zapewniam was, że nie zacznie padać, póki się nie rozejdziecie. Dam wam jeszcze 

dwadzieścia minut”.  

Zgodnie z jego boskim zapewnieniem, zaczęło lać dopiero po 20 minutach. Czy 

potrzebujemy dalszego dowodu na to, że przyroda stosuje się do woli Boga?  

Wszechmogący Pan 

Pisma święte mówią: Darszanam papa naszanam (widzenie Pana niszczy wszystkie 

grzechy). Mamy świadomość, że niezliczeni wielbiciele zyskują pociechę i ratunek po 

przyjęciu schronienia w Bhagawanie i modlitwach do niego. Kiedy Swami nakazał 

„Wstań i idź”, to wystarczyło dla pacjentów przybyłych na noszach czy wózkach 

inwalidzkich, aby mogli wstać i normalnie chodzić. Takie zapierające dech w piersiach 

zdarzenia są wciąż żywe w pamięci starszych wielbicieli. Znamy przejmujące do głębi 

doświadczenia wielu wielbicieli, którzy doznali łaski Bhagawana i prowadzą 

szczęśliwe i zdrowe życie po uwolnienieniu ich od cierpienia. Z wdzięcznością wyznają, 

że samo spojrzenie lub dotyk Bhagawana unieważniło ich złą karmę. Są niezliczone 

przykłady wyleczenia pacjentów przez Bhagawana z ich dolegliwości cielesnych i 

umysłowych, ku niedowierzaniu lekarzy, które wykraczają poza możliwości nauk 

medycznych. Prawa przyrody stosują się do nas, zwykłych śmiertelników, a nie do 

awatara, mającego najwyższą władzę kontrolowania i zmieniania sił przyrody oraz 

używania ich w sposób, w jaki chce.  

Łaska Boga ochrania człowieka  

Było to w czasach, kiedy chodziłem do szkoły. Pewnego dnia siedziałem wraz z 

innymi uczniami na werandzie mandiru, gdy Swami wyszedł, aby udzielić swojego 

boskiego darszanu. Sunął z wdziękiem pomiędzy studentami przyjmując ich listy i 

rozmawiając z niektórymi z nich. Potem stanął przede mną.   

- Jak się nazywasz? - spytał.  

- Rathnakar, Swami! - odpowiedziałem. 

- Co znaczy rathnakar? - spytał ponownie.  

Ponieważ nie znałem odpowiedzi, zapytał ludzi wokół mnie: 

- Co znaczy rathnakar?  

Ktoś odpowiedział: 



Sanathana Sarathi   listopad  2015  
 

© Organizacja Sathya Sai   27 

- Ocean, Swami.  

Wtedy Swami spojrzał znowu na mnie i spytał: 

- Jakiej barwy jest ocean? 

- Niebieskiej, Swami - odparłem.  

Natychmiast stworzył piękny pierścień z niebieskim kamieniem i włożył mi na 

palec. Moja radość nie znała granic. Kiedy Swami wyszedł, wiele osób zebrało się 

wokół mnie, aby z czcią i uwielbieniem dotknąć pierścienia.  

Ja również bardzo umiłowałem ów pierścień. Jednak z nieznanych mi przyczyn nie 

został on u mnie długo. Pewnego dnia Swami wziął ode mnie ten pierścień i zmienił 

go w pierścień z diamentem.  

Nazajutrz udałem się do Bhagawana i powiedziałem błagalnie:  

- Swami, ten pierścień nie odpowiada mi zbytnio.  

Kiedy osoby wokół zawołały: „Aha... Swami dał Ci pierścień z diamentem!", 

oczywiście poczułem skrępowanie. Po mojej dwu- lub trzykrotnej prośbie Swami 

dmuchnął na pierścień, na którym pojawił się wizerunek Śirdi Baby. Nie byłem 

również z niego zadowolony, co wyraziłem, kiedy mi go wsunął na palec.  

- Dlaczego? Nie jesteś z niego zadowolony? -zapytał.  

Nie powiedziałem ani tak, ani nie. Swami dmuchnął nań ponownie i przemienił go 

w pierścień z wizerunkami Sity, Ramy i Lakszmany. Wtedy zebrałem się na trochę 

odwagi i powiedziałem: 

- Swami, zechciej dać mi jakiś pierścień, na którym będzie wizerunek Swamiego.  

- Dobrze. Ty, Ratnakar, jesteś kopalnią nawaratnów (dziewięciu rodzajów 

diamentów) - to mówiąc, Swami ponownie dmuchnął na niego i przemienił go w 

pierścień nawaratna, po czym włożył mi go na palec.  

Pomyślałem, że ponawianie tej prośby, nie jest właściwe, więc przyjąłem pierścień 

z radością. 

Po pewnym czasie jeden z tych dziewięciu kamyków się zgubił, podczas zabawy, jak 

przypuszczam. Jakiś niepokój opanował me serce.. Pokazałem pierścień Swamiemu. 

Wziął go w rękę i powiedział: - Zdaje się, że nic się nie zgubiło. Niskim głosem 

rzekłem: - Koralik się zgubił, Swami! Uśmiechnął się i ponownie powiedział: - Nic się 

nie zgubiło, popatrz. 

Kiedy spojrzałem, ujrzałem ten koralik na pierścieniu! Byłem tak zadziwiony, że 

zabrakło mi słów. Upadłem do jego lotosowych stóp.   

Parę miesięcy później mój kłopot pojawił się ponownie, ponieważ zgubiła się perła 

i rubin. Z niepokojem na twarzy poszedłem do Swamiego.  

- O co chodzi? - spytał. Pokazałem pierścień. Posłał mi upominające spojrzenie, 

jakby mówiąc: - Oj, znowu je zgubiłeś.  

Wziął pierścień i dwakroć na niego dmuchnął. O dziwo, zgubione dwa kamienie 
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były z powrotem na swoim miejscu! Wkładając mi go na palec, powiedział:  

- Czy nie mam innej roboty, niż śledzenie gubionych przez ciebie rzeczy i chronienie 

ich? Przynajmniej teraz uważaj, żeby był bezpieczny". To rzekłszy, Swami pozwolił mi 

wykonać padanamaskar.  

Dla Pana, który panuje nad dziewięcioma planetami, stworzenie dziewięciu 

klejnotów jest jedynie dziecinną zabawą. Niektórzy ludzie szukają środków zaradczych, 

kiedy czują, że ich graha balam (pozycja planet w horoskopie) jest im niepomyślna. 

Na wszystkie nieszczęścia, jakie dotykają dziś człowieka, jedynym lekarstwem jest 

anugraha balam (siła łaski) Swamiego. W następstwie swoich przeszłych zasług, 

znaleźliśmy się u lotosowych stóp Bhagawana Sai. który jest Panem wszechświata. 

Błogosławieni ci, co korzystają z tej cudownej sposobności i podążają za nim.  

Oby Swami zawsze hojnie obdarzał wszystkich swoją łaską i błogosławieństwami.  

Samasta Lokah Sukhino Bhawantu.  

– Autor, R.Dż. Rathnakar, jest członkiem zarządu Śri Sathya Sai Central Trust.  

 

 

 

 

 

Występy muzyczno-kulturalne  

w Prasanthi Nilayam  

 

OBCHODY 90. URODZIN BHAGAWANA 

 

Pielgrzymka z Uttar Pradesz i Uttarakhand  

Grupa wielbicieli przybyła w pielgrzymce do Prasanthi Nilayam ze stanów Uttar 

Pradesz i Uttarakhand. W ramach obchodów 90. Urodzin Bhagawana przedstawili 26 

września program muzyczny, a 27 września przedstawienie teatralne.  

Występ muzyczny, w wykonaniu słynnego śpiewaka sufickiego Saczena Tandona 

objął lubiane pieśni sufickie, wśród których znalazły się: „Sai nazar rakhna moula 

nazar rakhna” (O Panie Sai, spójrz oczami łaski), ”Sai tere bina ika pal ćain na awe” 

(Ani przez chwilę nie mogę bez Ciebie żyć), „Teri diwani mein teri diwani” (Szaleją za 

Tobą). Na koniec śpiewak wykonał słynne kawali „Damadam mast kalandar”. 
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27 września młodzież z Uttar Pradesz i Uttarakhand wystąpiła ze sztuką teatralną 

pod tytułem „Paramatma  ki khodź” (Poszukiwanie Boga), odmalowującą stopniowy 

rozwój duszy, aby połączyć się ze źródłem. Dusza, która bierze swój początek w Bogu, 

wplątuje się w zamiłowanie do spraw doczesnych, a ostatecznie, po długiej i ciężkiej 

drodze poszukiwania i cierpienia, łączy się z Bogiem. Podróż ta została przedstawiona 

poprzez epizody o Rawanie, św. Tomaszu i Sai Babie z Śirdi. Budujący temat, dobre 

dialogi oraz znakomita gra aktorska młodzieży sprawiły, że przedstawienie to 

wzbudziło podziw.  

Koncert uczelni muzycznej Sathya Sai Mirpuri  

30 września, w ramach uroczystości ku czci 90. Urodzin Bhagawana, dali z 

urzekającym koncertem wystąpili studenci i pracownicy uczelni muzycznej Sathya Sai 

Mirpuri. Rozpocząwszy słynnym utworem Adi Śankary „Bhadźa Gowindam” 

przetłumaczonym na język telugu przez samego Bhagawana. Następnie wykonali 

utwór liryczny „Sai Murari Wanamali Giridhari” (Kriszna, co podniósł górę 

Gowardhana) oraz z uczuciem jeden z utworów Bhagawana. Przed utworem 

końcowym „Marathi abhang” przedstawili żywy zespół instrumentalny, dodający 

bogactwa ich czarującemu koncertowi.  

Pielgrzymka z Karnataki   

Ponad 2 tysiące pielgrzymów przybyło do Prasanthi Nilayam ze stanu Karnataka i 

w ramach obchodów 90. Urodzin Bhagawana i wystawiło 3 i 4 października 2015 

znakomite przedstawienia teatralne. Pierwsze - „Pawitra Dźal” (święta woda), z jakim 

3 października wystąpiły dzieci Bal Wikas z Karnataki, przedstawiło mitologiczne 

opowieści o spłynięciu rzek Ganga i Kaweri na ziemię, dla uświęcenia życia 

Bharatijów oraz postępu i dobrobytu w tym świętym kraju. Przedstawienie 

ukazywało również, jak ludzie w swoim szaleństwie zanieczyszczają te święte rzeki. Na 

koniec przekazano naukę Bhagawana, który poprzez projekt wodny Sathya Sai 

zapewnił wodę milionom ludzi, podkreślając w ów sposób znaczenie wody w życiu 

człowieka. Opowieściom mitologicznym towarzyszyły obrazki na ekranie LED; 

przeplatane porywającymi tańcami dzieci. Wcześniej 10 zasłużonych studentów z 

koledżów w Karnatace otrzymało nagrody za dobre wyniki w konkursach pisemnych 

na esej, przeprowadzonych przez Organizację Sewy Sathya Sai z Karnataki we 

wrześniu 2015.  

4 października dzieci Bal Wikas z Karnataki przedstawiły swoje drugie taneczne 

przedstawienie teatralne „Przyroda to guru” (Przyroda to nauczyciel człowieka). 

Odmalowując mitologiczną opowieść o królu Jadu, synu mędrca Jajati, który 

dowiedział się od swojego guru Dattatreji, że najlepszym nauczycielem jest przyroda, 

przedstawienie pokazało, że wszystkie stworzone przez Boga żywioły, mianowicie 

ziemia, powietrze, niebo [przestrzeń], woda i ogień uczą człowieka cennych cnót, to 

jest cierpliwości, wyrozumiałości, bezinteresownej miłości, przebaczenia i 

zrównoważenia. Przedstawieniu towarzyszyła też mnogość grafik wyświetlanych na 

ekranie diodowym; upiększyły je zdjęcia przyrody oraz tańce dzieci Bal Wikas.  
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Pielgrzymka z Republiki Południowej Afryki  

Grono ponad 100 osób przyjechało na pielgrzymkę do Prasanthi Nilayam z RPA, 

zorganizowaną przez Międzynarodową Organizację Sathya Sai. 9 października 

wystąpili z przedstawieniem „Ja jestem ja”, ukazującym, jak urządzenia w rodzaju 

iPhone zamieniają człowieka w niewolnika techniki, czyniąc przez to jego życie 

mechanicznym, sztucznym i nieszczęsnym. Przy pokazywanych na diodowym ekranie 

obrazach, przedstawienie naświetliło to, iż człowiekowi potrzeba nie informacji 

poprzez iPhone, ale przemiany, żeby poznał swoje prawdziwe "ja", wewnętrzne ja i 

zdał sobie sprawę z własnej rzeczywistości, którą jest "Ja jestem ja". Człowiek powinien 

zwrócić się do nauk Bhagawana Baby i odbyć podróż od iPhone do Sai Phone, 

powiedziano na końcu przedstawienia.  

Później bhaktowie z Republiki Południowej Afryki zaśpiewali poruszające pieśni w 

językach: angielskim, zuluskim i sanskryckim. 

Oprócz powyższych występów pielgrzymi podczas swojego tygodniowego pobytu 

pielgrzymkowego prowadzili bhadźany i śpiewali Wedy.  

Programy kulturalne uczniów z Sikkim i Assam 

10 i 11 października miały miejsce występy kulturalne uczniów z czterech szkół ze 

stanów Sikkim i Assam, objętych projektem Sathya Sai Widhja.  

10 października najpierw uczniowie akademii Sathya Sai Gurukulam z Pakjong w 

Sikkimie wystawili przedstawienie pt. „Bhagawan bina koi apna nahin” (Nikt nie jest 

nasz, z wyjątkiem Boga). Oparte na naukach Bhagawana, podkreślające wagę sewy 

(bezinteresownej służby), przedstawienie dało cenną lekcją troski i dzielenia się, 

ukazując, jak pewien chory starzec, wsparty w potrzebie przez grono uczniów Sai, 

później z miłością służył innemu staremu, choremu człowiekowi. Jak się później 

okazało, był on ojcem ucznia, przyjaciela uczniów Sai.  

Następnie odbyło się przedstawienie taneczne o sile wiary i oddania, z jakim 

wystąpili uczniowie szkoły średniej Praśanthi Widja Mandir z Gangtok (Sikkim). 

Pokazało ono, jak pewien bandyta zdobył łaskę Pana Kriszny - drogą wiary i oddania, 

po wzięciu udziału w spotkaniu nabożnym poświęconym życiu Pana Kriszny, a 

poprowadzonym przez jakiegoś pandita. W przedstawieniu był też piękny taniec gopik 

[tj. pasterek] i Kriszny, zakończyło się ono zaś zbiorową pieśnią „Sai tere ćarnon mein 

koti pranam” (Miliony pozdrowień lotosowym stopom Sai).  

11 października uczniowie dwóch szkół ze stanu Assam dali taneczne przedstawienia 

teatralne o życiu wielkiego świętego-uczonego z Assamu, Sankaradewy. Pierwsze z 

nich, wystawione przez uczniów Szkoły Boskiej Doliny Praśanthi Sathya Sai, 

odmalowało życie tego wielkiego reformatora społeczno-religijnego i ukazało, jak ta 

wielka postać wpłynęła na życie ludzi z Assamu, wywołując jedność i harmonię w 

społeczeństwie.  

Drugie przedstawienie taneczne odegrane przez uczniów Sathya Sai Widja Wihar z 

Golaghat, ukazywało jak ten pionier ruchu bhakti w Assamie uczynił sztuki teatralne 
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częścią religii, wzbogacając życie religijne Assamu. Porywające tańce uczniów obu tych 

szkół pokazały, że wkład poetycko-artystyczny, wniesiony przez tego świętego-

uczonego i poetę zarazem, jest wciąż żywą tradycją w Assamie.  

60. rocznica szpitala ogólnego Sathya Sai oraz jego rozbudowa  

Z okazji 60. rocznicy inauguracji szpitala ogólnego Sathya Sai w Prasanthi Nilayam, 

jego pracownicy odegrali 2 października przedstawienie o nazwie „Manasu maralaya” 

(przemiana umysłu), będące kontynuacją ich zeszłorocznej sztuki teatralnej „Deho 

dewalaja” (Ciało jest świątynią). Przedstawienie pokazywało, jak potężny umysł 

człowieka z pięcioma swoimi sojusznikami, mianowicie napięciem, obwinianiem, 

pragnieniami, plotkami i niepokojem obrabowuje człowieka ze zdrowia i szczęścia oraz 

powoduje straszne choroby, takie jak nadciśnienie krwi, cukrzyca, wrzody, migrena, 

bóle mięśni itp. Przedstawiona pięknie w postaci mrzonki socjologiczno-medycznej i 

zobrazowana odpowiednimi przeźroczami na ekranie LED sztuka teatralna nie tylko 

zawarła w sobie - i to w najbardziej zajmujący sposób - lekcje z dziedziny edukacji 

zdrowotnej, ale mówiła również szczegółowo o dwóch głównych, nauczanych przez 

Bhagawana Babę, sposobach panowania nad umysłem, tj. medytacji i wypowiadaniu 

mantry Soham. 

2.X. otwarto uroczyście nowy budynek, będący częścią szpitala głównego Sathya Sai 

w Prasanthi Nilayam. Gościem głównym uroczystości był prof. (dr) M.C. Misra, 

kierownik Wszechindyjskiego Instytutu Nauk Medycznych w New Delhi, który 

odsłonił tablicę, dokonując formalnego otwarcia owego nowego bloku szpitala.  

W mowie wprowadzającej, dr W.K. Warma, kierownik medyczny tego szpitala, 

szeroko opowiedział o wzorowej służbie, świadczonej przez lekarzy i pracowników tej 

placówki, pracujących w myśl stwierdzenia „Manawa sewa to Madhawa sewa” 

(służba człowiekowi jest służeniem Bogu), zgodnie z wytycznymi, ustanowionymi 

przez Bhagawana Babę. 

Przemawiając na tę okoliczność, S.S. Naganand, członek zarządu ŚriSathya Sai 

Central Trust, powiedział, że w tym szpitalu, jak i we wszystkich instytucjach 

Organizacji Sai, jedyną troską lekarzy i pracowników jest to, jak w najlepszy możliwy 

sposób służyć innym. I właśnie to sprawia, że jest świetlanym przykładem dla 

wszystkich innych placówek - powiedział Naganand. 

Z uznaniem dla jakości opieki zdrowotnej, zapewnianej bezpłatnie pacjentom przez 

ten szpital, gość główny, prof. M.C. Misra zauważył, że model służby medycznej 

opartej na wartościach, którego przykład dał w swoich instytucjach Bhagawan Baba, 

jest godny naśladowania przez inne placówki w kraju.  

Również Ramesz Wadhwani i dr Rawi Dabir z Prasanthi Trust w Stanach 

Zjednoczonych wygłosili przemówienia z tej okazji. Podczas gdy dr Rawi mówił o 

początkach owego szpitala, Wadhani złożył podziękowania.  

Uroczyście wyrażono też uznanie ośmiu pracownikom tego szpitala. Uczczono ich za 

świadczenie honorowej służby przez przeszło 30 lat.   
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Dr Narendranath Reddy 

 

 

 Pierwszeństwo w naszym życiu powinniśmy przyznać Bogu. U poszukiwacza 

duchowego pierwszeństwo powinien mieć Bóg. Swami mówi: Większość wielbicieli 

ma oddanie "na pół etatu", jednak od Boga chce korzyści jak za cały etat! Aby być 

bliskim i drogim Bogu, powinniśmy myśleć o Bogu, mówić o Bogu, napełniać Bogiem 

swe życie i wykonywać pracę Boga.   

Dostąpiliśmy błogosławieństwa bycia współczesnymi purnawatara Bhagawana 

Sathya Sai Baby - miłości chodzącej na dwóch nogach. Mamy to szczęście, że obficie 

zaznaliśmy Jego miłości i łaski.  

Gdy tylko dochodzi do upadku w stosowaniu dharmy, Pan, będący ponad 

imieniem, postacią, cechą, przyczynowością oraz granicami czasu i przestrzeni, 

przyjmuje narodziny w ludzkiej postaci, aby wybawić ludzkość. Bhagawan Sathya Sai 

Baba zstąpił po to, aby pokazać nam drogę do wyzwolenia, wiodącą poprzez 

stosowanie w życiu pięciu zasadniczych wartości ludzkich: satji (prawdy), dharmy 

(prawości), śanti (pokoju), premy (miłości) i ahimsy (niekrzywdzenia) - przy czym 

wszystkie wartości spoczywają na miłości. Ci, co weszli w styczność z Awatarem, mieli 

szczęście otrzymać trzy dobrodziejstwa: darszanu (widzenia go), sparszanu (dotykania) 

i sambhaśanu (rozmowy). Sam jego widok oczyszcza nas z naszych grzechów; jego 

boski dotyk uwalnia nas od naszej niewoli związanej z karmą , zaś jego słodka mowa 

daje nam pokój przewyższający ziemskie wygody. Jego życie jest jego przesłaniem, zaś 

przesłaniem jego jest miłość. Tak jak księżyc można zobaczyć jedynie dzięki światłu 

księżyca, Pana Sai, ucieleśnienie miłości, można doświadczyć jedynie przez miłość.  

X Światowa Konferencja i prekonferencje  

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai przeprowadziła w 16 krajach 

prekonferencje przygotowawcze, poprzedzające Zjazd Światowy, który odbędzie się w 

listopadzie bieżącego roku (2015) w Prasanthi Nilayam dla uczczenia 90. Urodzin 

Bhagawana. Myślą wiodącą X Zjazdu Światowego jest: „Miłość jest źródłem; miłość 

jest ścieżką; miłość jest celem”. Miałem błogosławieństwo i szczęście uczestniczyć w 14 

prekonferencjach i z zadziwieniem i wzruszeniem widziałem miłość wielbicieli Sathya 

Sai do Bhagawana. Swami powiedział: „Gdziekolwiek prowadzi się moją pracę, jestem 

tam”, a my możemy być świadkami Jego boskiej obecności na wszystkich tych 

zjazdach. Ich wielki finał odbył się we wrześniu. Ponad 1700 wyznawców wzięło 



Sanathana Sarathi   listopad  2015  
 

© Organizacja Sathya Sai   33 

udział w XV Prekonferencji w Durbanie, w RPA, zaś przeszło 2 000 ludzi, z których 

650 stanowiła młodzież Sathya Sai, wzięło udział w prekonferencji na wyspie 

Mauritius. Wielu uczestników miało w oczach łzy radości z powodu boskiej błogości, 

której zaznali, słuchając o przesłaniu Bhagawana i o jego chwale. Kiedy w przeddzień 

zjazdu 11 września na Mauritiusie jechaliśmy nad brzegiem morza, zobaczyliśmy 

piękną tęczę na czystym niebie, wskazującą boską obecność. 11 września byliśmy 

świadkami istnego wylewu miłości i łaski na owej małej wyspie Mauritius, 

zwiastującego nowe czasy boskiej miłości, która przepoi cały świat i wprowadzi czasy 

złote.  

Wyjątkowość awatara Sathya Sai  

Jesteśmy zaprawdę pobłogosławieni tym, że mamy wśród siebie tego wyjątkowego 

awatara - wyjątkowego na wiele sposobów. Jednak chciałbym podkreślić historyczne 

znaczenie tego awatara, przypominając, że jego miłość, chwała i misja zapuściły 

korzenie i rozprzestrzeniły się za jego życia w ponad 120 krajach świata. Inna 

wyjątkową cechą tego awatara są jego nauki, będące esencją wszystkich pism 

świętych. Tych boskich słów awatara możemy bezpośrednio, beż żadnych 

pośredników, słuchać z nagrań dźwiękowych i filmowych, boskich orędzi i napisanych 

przez niego książek z serii Wahini. Trzecią wyjątkową cechą tego awatara jest to, że 

zapoczątkował, założył oraz utrzymuje wiele instytucji oświatowych (świątyń wiedzy), 

wiele instytucji medycznych (świątyń uzdrawiania), wiele przedsięwzięć 

dobroczynnych oraz Organizację Sathya Sai. Instytucje te są oparte na miłości i tylko 

na miłości i dają poszukiwaczom duchowym błogosławioną sposobność do 

uczestniczenia w tych cudownych, świętych dziełach, zapoczątkowanych przez 

Bhagawana Babę. Poleca On nam, byśmy uświadomili sobie własną wrodzoną 

Boskość i to, że jesteśmy ucieleśnieniami boskiej atmy  i boskiej miłości.  

Kiedyś miałem szczęście jechać z Bhagawanem w jego samochodzie. Wielu 

wielbicieli rzucało na ów wóz, kiedy przejeżdżał, kwiaty i wieńce. Była wśród nich 

pewna starsza wiekiem dama z Zachodu. Była krucha i słaba i kiedy próbowała rzucić 

kwiaty na samochód Swamiego, spadły one na nią. Swami dostrzegł to i rzekł: 

„Narendra, widziałeś tamtą kobietę? Chciała rzucić kwiaty na mój samochód jako 

ofiarę, ale kwiaty te spadły na nią”. Swami ciągnął dalej: „Bezwiednie zrobiła dobrą 

rzecz. Oddaje cześć Bogu w sobie”. Cóż za głęboka nauka od Boskiego Mistrza! Swami 

mówi: „Nie szukaj Boga na zewnątrz, ale dostrzegaj Boga wszędzie i w sobie”. 

Cechy boskiej miłości 

Zatem czym jest miłość? Swami mówi, że miłość boska jest trwała, bezwarunkowa, 

czysta i bezinteresowna, podczas gdy miłość ludzka jest tymczasowa, uwarunkowana, 

nieczysta i samolubna.  

Przed wieloma laty, kiedyśmy byli w Brindawanie, studenci dostąpili 

błogosławionej sposobności zrobienia, pojedynczo, zdjęć z kochanym Swamim. 

Przychodzili jeden po drugim i stawali ze Swamim do zdjęcia. Wszyscy byli bardzo 

szczęśliwi i rozradowani z powodu tej szansy na zdjęcie z Panem wszechświata. 
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Bhagawan powiedział wtedy: „Patrzcie, ludzie przychodzą i odchodzą - ale ja zawsze 

jestem tutaj”. W ten sposób dał nam ważną lekcję, mówiącą, iż związki ludzkie są 

tymczasowe, a prawdziwy i wieczny jest tylko Bóg.  

Jak kochać Boga? 

Jak więc kochać Boga? Po pierwsze, ważna jest intensywność miłości. Swami w 

swojej nieskończonej łasce obwieścił podczas Zjazdu Młodzieży w 2007 roku: „Pomyśl 

o mnie intensywnie przez 11 sekund z koncentracją i miłością, a pojawię się przed tobą 

i porozmawiam z tobą".  

Po drugie, pierwszeństwo w naszym życiu powinniśmy przyznać Bogu. U 

poszukiwacza duchowego pierwszeństwo powinien mieć Bóg. Swami mówi: 

Większość wielbicieli ma oddanie „na pół etatu", jednak od Boga chce korzyści jak za 

cały etat! Aby być bliskim i drogim Bogu, powinniśmy myśleć o Bogu, mówić o Bogu, 

napełniać Bogiem swe życie i wykonywać pracę Boga.  

Po trzecie, w dążeniu do Boskości powinniśmy skupiać się na jednym. Podczas gdy 

wszystkie imiona i postaci są Jego, poszukiwacz duchowy musi być skupiony na 

jednym imieniu i jednej postaci. Ponieważ Swami, będąc samym Bogiem, jest guru 

wszystkich guru, powinniśmy trzymać się jedynie jego - całym sercem, umysłem, 

duszą i z całej siły.  

Po czwarte, nasza miłość powinna być dla samej miłości. Podczas gdy Bóg może 

obdarzyć nas wszystkim, o co prosimy, my powinniśmy prosić jedynie o bożą miłość. 

Jezus powiedział: „Szukajcie królestwa Boga, a wszystko będzie wam dodane”. Swami 

mówi, że nasze imię, sława, majątek, siła, stanowisko - wszystko to są zera, ale jeśli 

postawimy przed wszystkim Boga jako liczbę jeden, stają się one milionami i 

miliardami. Jeśli usuwamy ten Jeden, wszystko jest zerem. Z Bogiem jesteśmy 

bohaterami, a bez Boga - zerami. Prawdziwy bhakta Boga, jak ongiś gopiki, prosił 

jedynie o bożą miłość.  

Rozwijajcie boską miłość  

Jak zatem mamy rozwijać boską miłość? Możemy rozprzestrzeniać boską miłość 

poprzez uczynienie Boga naszym własnym. Musimy rozwijać serdeczny, osobisty 

związek z Bogiem, tak jak z matką, ojcem czy przyjacielem. Swami mówi, że tworzenie 

odległości między człowiekiem a Bogiem jest ignorancją.  

Moja matka doznała kiedyś poważnego udaru mózgu i została przyjęta do szpitala 

nieprzytomna. Znawcy medycyny orzekli, że jest mało prawdopodobne, iż przeżyje. Ja 

w międzyczasie przesłałem faksem list do Swamiego z prośba o kierownictwo i 

błogosławieństwa. Co zadziwiające, w ciągu 24 godzin jej stan polepszył się 

niebywale; wyszła ze śpiączki i zaczęła mówić „Sai Ram”. Moi przyjaciele lekarze nie 

dowierzali; rzekli: „Musiał ją chyba uleczyć twój Sai Baba”! Kiedy z matką było 

wszystko dobrze, zapytałem, czy podziękowała Swamiemu za uratowanie życia. 

Odparła: „Dlaczego miałabym Mu dziękować? Jest częścią naszej rodziny i oczywiście 

troszczy się o nas z powodu swojej do nas miłości”.  
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Jej odpowiedź zbiła mnie z tropu. Po kilku miesiącach, kiedy byliśmy w Prasanthi 

Nilayam, wyraziłem Bhagawanowi wdzięczność za uratowanie życia matki. Dałem też 

wyraz swojemu rozczarowaniu z powodu tego, że matka nie podziękowała mu za jego 

boską łaskę. W swojej miłości i współczuciu Swami rzekł: „To jest dobre podejście u 

wielbiciela. Nie powinniście czuć się oddzielni od Boga. Dziękujecie jedynie obcemu, 

nie członkowi bliskiej rodziny”. Dlatego powinniśmy zawsze czuć, że Bóg jest nasz, 

bliższy nam niż własny oddech.  

Następnie musimy podsycać swoją miłość do Boga przez trzymanie się dobrego 

towarzystwa (satsang). Dobrze jest obcować z ludźmi o podobnym nastawieniu, 

których tak samo jak nas interesuje kochanie Boga i służenie Mu. Wreszcie, co 

najważniejsze, powinniśmy sycić boską miłość poprzez powtarzanie imienia Boga czyli 

namasmaranę. Imię Bhagawana Sathya Sai Baby jest esencją wszystkich Wed, 

Upaniszad i świętych pism. Życie nasze zostanie zbawione po prostu przez śpiewanie 

Jego słodkiego, boskiego imienia.  

Oznaki boskiej miłości 

Wreszcie skąd wiadomo, że posiada się miłość do Boga? Po pierwsze, ten, kto 

prawdziwie kocha Boga, stanie się nieustraszony. Swami mówi nam: „Dlaczego się 

boisz, gdy Ja tu jestem?”, wzywając nas do tego, abyśmy stali się nieustraszeni. 

Pierwszą oznaką boskiej miłości jest pełna i absolutna nieustraszoność (abhaja). 

Drugą oznaką posiadania boskiej miłości jest posiadanie pokoju, który przekracza 

rozumienie, jak wspomina Biblia. Mieszkanie Swamiego jest nazywane Prasanthi 

Nilayam - siedzibą najwyższego pokoju, a nie jedynie Śanthi Nilayam - siedzibą 

pokoju. Swami mówi, że nasze serca, gdziekolwiek jesteśmy, staną się Prasanthi 

Nilayam, o ile będziemy czyści i napełnieni boską miłością.  

Trzecią oznaką boskiej miłości jest zrównoważenie w każdym czasie. W 

historycznym liście, który Swami napisał do brata 25 maja 1947 roku, ujawnił On 

swoją boskość i objaśnił swoją boską misję. W liście owym podaje On, czym jest 

oddanie stwierdzając, że osoba prawdziwie Mu oddana będzie traktowała tak samo 

wszelkie przeciwieństwa. Tak jak dowodem deszczu jest mokra ziemia, znakiem życia 

w boskiej miłości jest równowaga w każdym czasie, miejscu i w dowolnych 

okolicznościach.  

W swoim nieskończonym współczuciu Bhagawan Baba pokazał nam ścieżkę 

wiodącą do doznawania boskiej miłości, tak abyśmy byli zawsze spokojni, szczęśliwi i 

pełni błogości. Módlmy się do Bhagawana, żeby dał nam siłę do tego, aby go kochać i 

służyć mu całym sercem, umysłem, duszą i z całej siły.  

– Dr Narendranath Reddy jest przewodniczącym Rady Praśanthi, ciała zarządzającego 

Międzynarodową Organizacją Sathya Sai.  
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PRZEŻYCIA ZE SWAMIM NAD RZEKĄ 

 

Janet Bock Bicker 

 

 

Będąc na werandzie siedziby Swamiego w Brindawan (Bengaluru), podczas mojej 

drugiej wycieczki do Indii w lutym 1972 roku, jakiś wielbiciel zapytał Swamiego, w 

jaki sposób wielbiciele powinni o Nim mówić. Ów rzekł, że powinni mówić o swoich 

własnych przeżyciach i przytaczać jego słowa. Myślę, że Baba mówił nam przez to, że 

w ramach naszej sadhany (duchowej praktyki) atmawiczary (samodociekania) 

możemy dzielić się jego przesłaniem i obrazować to, jak jego nauki znajdują 

zastosowanie w naszym życiu. W ten sposób dzielimy się jego naukami, ukazując 

również ich rolę w naszym życiu. W praktyce jakieś przeżycie odniesione do jakiejś 

nauki może doprowadzić do głębszego zrozumienia tegoż przeżycia i tej nauki. Ten cykl 

doświadczenia, związany z nauką Bhagawana, prowadzi do następnego doświadczenia 

i następnej nauki, stając się szlachetnym kręgiem samodociekania.  

Kilka dni po tej rozmowie Bhagawan ogłosił, że zabierze nas i nowoprzybyłą grupę 

ludzi z Zachodu nad pobliską rzekę. Dwa dni później po południu nasza taksówka 

podążyła za sznurem samochodów z Brindawanu, siedziby Baby w Whitefield, aż 

dotarliśmy do wąskiej, wiejskiej drogi, graniczącej z piaskami suchego koryta 

rzecznego. Kiedy przybył samochód Swamiego, ułożono okrąg z mat wykonanych z 

trawy i Swami polecił, aby ludzie z Zachodu usiedli na przedzie. Ja trzymałam aparat 

fotograficzny, a na ziemi ustawiłam mały magnetofon. Potem Baba spojrzał na mnie i 

rzekł: 

- Zaśpiewaj bhadźan.  

Zaskoczona, zaczęłam śpiewać pewien bhadźan, nie uświadamiając sobie, że 

słyszałam go dwukrotnie, ale nigdy go wcześniej nie śpiewałam. Dotarłam do końca 

tego, co znałam, zdając sobie sprawę z tego, że nie wiem, co dalej, kiedy usłyszałam 

głos Baby, śpiewający i prowadzący mnie do końca przez ów bhadźan. Czułam się 

zakłopotana, albo raczej moje ego tak się czuło, ale potem Baba poprosił o stawianie 

pytań.  

Indra Dewi spytała: Gdzie kończy się wolna wola człowieka?  

Baba odparł w telugu, a dr S. Bhagawantam przetłumaczył: Wolna wola jest 

zawsze, nie kończy się. Tym jednak, co powinno się skończyć, jest wola niepełna czy 

błędna. Wolna wola jest czymś, co nie powinno się skończyć i co powinno być zawsze. 

Ta wolna wola jest Bogiem.  

Indra Dewi: Ale jeżeli wolna wola nie ma końca, gdzie zaczyna się poddanie?  
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Baba (przez tłumacza): Wygląda na to, że przyjmujesz błędne znaczenie słowa 

poddanie się. Poddanie się jest zrzeczeniem się twojego poczucia człowieczeństwa, a 

przyjęciem poczucia Boskości. Tym jest poddanie się.  

Indra Dewi: To byłoby raczej łączenie się w jedno, aniżeli poddanie się.  

Tłumacz: Poddanie się i łączenie się w jedno to co innego. Poddanie się oznacza 

zrzeczenie się idei bycia ludzkim, a przyjęcie wyobrażenia, iż jesteś boska. 

Interpretujesz słowo poddanie się z pewną domieszką ego, tak jak gdyby twój umysł, 

twoje siły, zdolności, były twoją własnością. Nie tego się zrzekasz. Co jest twoje 

własne? W istocie uważasz, iż wyrzekasz się swojej siły, swojego ja i tak dalej. Jednak 

co w rzeczywistości posiadasz? I kto się zrzeka, i na czyją rzecz się zrzekasz?  

Baba zwrócił się o więcej pytań. 

Dr John Hislop: Cóż, Swami powiedział, że nasze obecne oko widzi świat jako ciąg 

obcych obiektów i że nie możemy tych obiektów zmienić, jednak możemy zmienić 

swoje oczy, tak aby widziały jedynie Boga. Ale czym są te oczy, co widzą tylko Boga? 

Jedynymi oczami, jakie znam, są rozróżnianie i rozum. Jakie oczy ma Swami na myśli?  

Tłumacz: Swamiemu chodzi o oczy mądrości. Oczy, do których się odnosisz - rozum i 

rozróżnianie - widzą tylko ludzkie ciała i to, co stworzone. Swami jednak nawiązuje do 

oczu, które nazywa oczami mądrości, którymi widzi się inaczej. Kiedy zamiast oczyma 

ludzkimi będziesz potrafił widzieć wzrokiem boskim, który On nazywa wzrokiem 

mądrości, dopiero wówczas zobaczysz, że wszystkie te różne kształty i postaci ludzi to 

postaci Boga.  

Dr Hislop: W takim razie to coś innego niż rozróżnianie i rozum; jakiś inny rodzaj 

oka?  

Tłumacz: To jest oko boskie. Nie ma mowy o rozróżnianiu i widzeniu oczami, jakie 

masz teraz. Te oczy nie umożliwią ci rozróżniania, umożliwią ci tylko widzenie ludzkich 

postaci.  

Dr. Hislop: Tak, ale człowiek widzi rzeczy, używa rozumu i rozróżnia. W jaki sposób 

różni się to od oka mądrości?  

Tłumacz: Przez cały czas mówisz wciąż o rozróżnianiu tego, co widzisz tymi oczami. 

Nie osiągnąłeś jeszcze poziomu czystego boskiego wzroku. Masz, do pewnego stopnia, 

własną zdolność i wówczas mówisz o swojej zdolności rozróżniania. Łączysz te dwie 

zdolności i osiągasz każde zróżnicowanie, jakie tylko chcesz. Ale kiedy przechodzisz do 

stanu bytu boskiego, wówczas nie istnieje zagadnienie twojego rozróżniania i 

dociekania. Jeszcze nie dotarłeś do celu, ale na ścieżce nie powinieneś o celu 

zapominać, powinieneś pamiętać o nim. Jedynie kiedy masz cel w pamięci i uwagę 

skupioną na celu, możesz do niego dotrzeć. Ale jeśli Twoja uwaga nie jest skupiona na 

celu, jeśli nie wiesz, co jest celem i nie pamiętasz o nim, jak masz zamiar ten cel 

osiągnąć? Ale swoją uwagę skupiasz na celu jedynie do czasu, gdy zostanie on 

osiągnięty. Kiedy jednak docierasz do tego celu, twoje skupienie uwagi na celu i cel 

stają się jednym.  
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Baba po angielsku: To jest właśnie połączenie się. 

Tłumacz: To właśnie na ścieżce twoje dążenie do celu znajduje uwieńczenie w 

owym celu i te dwa stają się jednym. Gdy zaś twoje dążenie do celu i osiągnięcie tego 

celu stają się jednym, jest to nazywane połączeniem się. Połączenie się to jedno, a 

twoje zrozumienie, iż jesteś samym tym celem, to drugie. Na przykład jest ocean. Jeżeli 

wodę ze świętej rzeki, takiej jak Ganga, wlejesz do torby i wrzucisz tę torbę do oceanu, 

owa torba świętej wody unosi się na oceanie, ale nie łączy się z oceanem. W podobny 

sposób masz świadomość swojego ciała. Jeśli wprowadzasz do swojego umysłu jakieś 

boskie myśli, zachowując wciąż świadomość tego ciała, to jak długo zachowujesz 

nadal świadomość ciała? Te boskie myśli mogą być z twojego umysłu usunięte, 

ponieważ ta dwójka jeszcze nie połączyła się w jedno.  

Dr. Hislop: Ach, więc takie jest znaczenie umieszczenia torby ze świętą wodą w 

oceanie!  

Tłumacz: Tak. Rzeka płynie i łączy się z oceanem. Od owej chwili nie można już tej 

rzeki oddzielić od oceanu. Ten przykład mówi o człowieku i o tym, jak jego poczucie, iż 

jest człowiekiem w jakimś ciele, zmienia się w poczucie, że jest boski. Kiedy to 

następuje, nie można tego mężczyzny czy kobiety oddzielić od ich poczucia boskości. 

Kiedy świadomość ciała wspierana jest różnymi ćwiczeniami duchowymi, takimi jak 

medytacja i łączy się ona potem z boskością, później możliwe jest - świadomym 

wysiłkiem - wyjście z tego połączenia. Określa się to słowami dajwamsa sambhutham, 

to znaczy że (podobnie do torby ze świętą wodą) w jakimś określonym czasie zstąpił 

pewien aspekt Boga. Istnieje bardzo subtelna różnica pomiędzy aspektem boskości, 

jaki zstąpił na istotę ludzką, a samą boskością. Boskość jest nazywana Dajwatwam; ale 

kiedy na istotę ludzką zstępuje jakiś aspekt boskości, określa się to jako dajwamsa 

sambhutham. 

Dr Hislop: I to się dzieje? To się dzieje ludziom? 

Tłumacz: Nie o to chodzi, czy to się dzieje - to się dzieje teraz, w tej chwili.  

Hislop: Dzieje się? Teraz? 

Powszechny śmiech. 

Tłumacz: Nie ma mowy o poddawaniu tego w wątpliwość - to się dzieje teraz, w tej 

chwili.  

Dr Hislop: Na całym świecie czy tylko w Indiach?  

Tłumacz: W Boskości nie ma nic, co byłoby niemożliwe. Choć większość ludzi 

pozostaje na pewnym poziomie rozwoju, pewnym etapie boskiej ewolucji powolnego 

rozwoju, to zasadne, że zadajemy sobie te pytania i możemy żywić wątpliwość czy 

taka rzecz jest możliwa. Jednak po dotarciu na pewien poziom w ogóle nie ma miejsca 

dla takich wątpliwości.  

Dr Hislop: Czy te rzeczy dzieją się tylko w Indiach, czy także w innych częściach 

świata?  
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Tłumacz: Dla boskości nie ma takiego miejsca jak Ameryka, Indie czy Anglia. Może 

to nastąpić u każdego, gdziekolwiek, pod warunkiem, że osoba ta oddaje się duchowej 

praktyce samo dociekania, atma wićary. Jak długo ktoś oddaje się samodociekaniu, 

niezależnie od tego gdzie jest, owo zstąpienie boskości na nią powinno nastąpić i 

nastąpi.  

Słuchanie nauk Swamiego z jego własnych ust nasiliło mój proces rozwoju i 

zintensyfikowało moje doświadczenia związane z samodociekaniem. Poczucie 

niepowodzenia i zakłopotanie z powodu nieznajomości całego bhadźanu, kiedy Baba 

poprosił, bym zaśpiewała, wypływały z mojego ego, osądzającego mnie w sposób, w 

jaki często osądzałam innych. Baba wyjaśnił ten proces w pewnym orędziu, kiedy 

rzekł: „Umysł rzutuje na innych własne przywary i braki. Jest to jego najbardziej 

mordercze oddziaływanie na nasz rozwój. Ta nikczemna skłonność musi zostać 

pokonana” (21 maja 1970). Dowiedziałam się z tego, że przywary i braki, jakie 

myślimy, że widzimy w innych, są jedynie lustrzanym odbiciem nas samych. I chociaż 

nie możemy zmienić tych, co są wokół nas, możemy zmienić swoją własną, osądzającą 

naturę i zobaczyć w lustrze inne odbicie.  

 

– Autorka wraz ze swoim nieżyjącym już mężem Richardem Bockiem stworzyła wiele słynnych 

filmów, takich jak „Aura of Divinity” [Aura Boskości], „The Endless Stream” [Nieskończony strumień], 

„Universal Teacher” [Uniwersalny nauczyciel dla wszystkich].  

 

   
 

 

Dana Gillespie 

 

Słyszę Jego głos w każdej nucie muzyki, w każdej łzie radości i co najważniejsze, czuję 

Jego obecność w swoim sercu oraz widzę ją w sercach innych, a moje życie nie może być 

już nigdy takie samo. 

 Nie miałam pojęcia, że 35 lat temu życie moje całkowicie się zmieni, czemu 

początek dało przeczytanie książki Howarda Murpheta „Sai Baba - człowiek cudów”. 

Trzy tygodnie później wskoczyłam do samolotu i przybyłam do Puttaparthi, nie znając 

nikogo i zgoła nic nie wiedząc o tym, co robić w aszramie. Nigdy jako dziecko nie 

spałam w dormitorium, był więc dla mnie trochę wstrząs znaleźć się w słynnych 

szedach. Ale warto było, aby choć przelotnie ujrzeć Pana, choć było to widzenie tylko z 

daleka.  

Byłam szczęśliwa z powodu tego błogosławieństwa i po 12 latach pogodziłam się z 
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tym, że tak ma być. Jednak sprawy przybrały dla mnie zupełnie inny obrót, gdy 

zwrócono się do mnie o zaśpiewanie na 70. Urodziny Sai Baby. Ponieważ właśnie 

nagrałam swoją pierwszą płytę CD z bhadźanami, założyłam, że On chce właśnie tego 

rodzaju muzyki. Powiedziano mi jednak, że On chce, abym zaśpiewała bluesa - ten 

rodzaj muzyki, który wykonuję zawodowo. Wiem, że wielu ludzi nie rozumie tego 

stylu muzyki, wszakże Swami był bardzo łaskawy i uprzejmy. Pokazał mi, że uczy 

ludzi widzieć to, że jego przesłanie miłości można śpiewać na inne sposoby, nie tylko 

przez bhadźany. Nie zliczę już, ile razy śpiewałam dla niego, zwłaszcza podczas jego 

urodzin, wszystko to bowiem połączyło się w jedno przepiękne wspomnienie i wiem, 

jak wielkim zaszczytem było śpiewanie ze świadomością, iż On jest zaledwie parę stóp 

ode mnie.  

Zawsze czułam, że to, co mówi Swami w pokoju rozmów, powinno pozostawać 

sprawą osobistą, ale pewnego razu spytał mnie, czy chcę mu zadać jakieś pytanie. 

Jedyne, co przyszło mi na myśl, było pytanie o to, jaki jest cel tego, które nazywa się 

życiem. Spojrzał na mnie i powiedział kilka naprawdę ważnych słów: „Graj w tę grę; 

bądź szczęśliwa”. Jego przesłanie jest tak proste, a mimo to tak często zapominane; ale 

w tej prostocie jest głębia. Pokazał mi, że najlepszym sposobem przejścia przez to życie 

pełne walki jest stosowanie się w nim do jego zbioru zasad postępowania i teraz bez 

niego nie wyobrażam już życia wartego, aby je przeżyć. Słyszę jego głos w każdej 

nucie muzyki, w każdej łzie radości i - co najważniejsze - czuję jego obecność w swoim 

sercu oraz widzę ją w sercach innych, a moje życie już nigdy już nie będzie takie samo. 

Ostatni raz śpiewałam przed Babą w grudniu, cztery miesiące przed tym, jak opuścił 

swoje ciało fizyczne. Kiedy skończyłam śpiewać, podeszłam, aby dotknąć jego stóp, 

On zaś wręczył mi szklanego, zadziwiającego, dużego, pomarańczowo-różowego ptaka. 

Dając mi go powiedział bardzo głośnym i czystym, głosem: „To jest feniks”. Powtórzył 

to trzykrotnie, patrząc mi prosto w oczy. Ponieważ feniks jest znany z tego, że po 

śmierci powstaje z własnych popiołów, oto jacy musimy być - gotowi do tego, aby 

umrzeć dla miłości i gotowi do tego, aby ponownie narodzić się w miłości.  

Najdroższy, ukochany Baba otworzył drzwi do mnie samej i teraz jestem na zawsze 

zakochana w jego miłości!  

– Dana Gillespie, śpiewaczka, aktorka i autorka piosenek, nagrała ponad 65 płyt. Była pierwszą 

Marią Magdaleną w oryginalnym widowisku scenicznym ‘Jesus Christ Superstar’. 
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NASZ SAI - ODWIECZNY WOŹNICA 
 

Dr J. Gita Reddy 

 

Przed pięcioma laty, kiedy nasz Kochany Pan opuścił swoją fizyczną postać, był to 

dla każdego wielbiciela Sai na całym świecie najmroczniejszy dzień życia. 

Pogrążyliśmy się w otchłani smutku, w bezradności i samotności. Do kogo mogliśmy 

się zwrócić w potrzebie? Mieliśmy już nigdy nie ujrzeć tamtego zawsze uśmiechniętego 

oblicza, urzekającego uśmiechu i współczujących oczu. Sai był dla nas przyjacielem, 

przewodnikiem i filozofem, w skrócie: wszystkim, dosłownie wszystkim.  

Swami jest mieszkańcem naszego serca 

Tak się właśnie czuliśmy przez całe dnie i tygodnie po mahasamadhi Swamiego. 

Pogrążeni w zupełnej rozpaczy, z odrętwiałymi zmysłami, nie potrafiliśmy jasno ani 

sensownie myśleć. Jednak powoli, kiedy ta mgiełka rozeszła się, zaczęliśmy 

uświadamiać sobie, że nasz Kochany Pan nigdy nie może nas opuścić, jest bowiem 

wieczny, wszechwiedzący, wszechmocny i wszechobecny. Czyż nie powiedział, że jest 

mieszkańcem naszych serc, naszym ‘Hridajawasim’? Zatem, bracia i siostry królestwa 

Sai, obudźcie się i zdajcie sobie sprawę z tego, że Sai nigdy nas nie opuścił i nigdy, 

przenigdy nas nie opuści. Swami wielokrotnie mówił nam o nietrwałości ciała. Ciało 

jest nietrwałe, ale atma, jego mieszkaniec, jest wieczna.  

Pan w pięknej postaci Bhagawana Sathya Sai Baby przyszedł na świat po 

modlitwach wielu mędrców i riszich o podniesienie ludzkości z bagna chciwości, 

samolubstwa, przemocy i nienawiści. Przyszedł, aby prowadzić nas ścieżką prawości, 

miłości, prawdy, pokoju i ścieżką niekrzywdzenia. To były główne nauki jego 

przesłania awatara. W miłości do swojego stworzenia, Pan przebywał na tym świecie 

przez osiemdziesiąt pięć długich lat, zbawiając jakże wielu ludzi, przybyłych z całej 

kuli ziemskiej.  

 Nie tylko przez głoszenie, ale i przez stosowanie się do tego, co głosi, uczynił 

swoim przesłaniem własne życie, wzywając nas wszystkich do podążania za swoimi 

naukami, wielokrotnie przypominając, abyśmy poniechali świadomości ciała, nie 

przywiązywali się do postaci Baby, ale czcili go jako mieszkańca naszych serc. 

„Budujcie mi świątynie w swoich sercach, ja nie mieszkam w budynkach z cementu i 

betonu. Jestem w was i wokół was i nigdy was nie opuszczę” - powiedział Swami.  

Pan dał nam wiele znaków tego, iż powróci do swojej bezpostaciowości, chociaż 

zawsze pozostanie z nami. „Po prostu mnie zawołaj, ja tam będę. ty robisz jeden krok, 

a ja zrobię dziesięć kroków do ciebie” - powiedział. Dlatego, droga rodzino Sai, 

największa powszechna (Sai) rodzino, nie rozpaczajmy juz więcej. Nasz Sai jest 
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wszędzie, zawsze słyszy nasze modlitwy i w taki czy inny sposób odpowiada na te 

modlitwy. Chcę podzielić się kilkoma ze swych niedawnych przeżyć, aby powiedzieć 

wam, jak bardzo Bhagawan jest z nami. 

Wieczny Zbawiciel 

22 czerwca tego roku cudownie uniknęłam śmiertelnego wypadku. Poszłam w 

naszym domu pod prysznic i próbowałam otworzyć szklane drzwi, przesuwane na 

rolkach. Ponieważ nie poruszały się, szarpnęłam za nie, aby je otworzyć. O dziwo, te 

wysokie na osiem stóp [2,4 m] szklane drzwi rozleciały się z hałasem na kawałeczki 

niczym bomba, a ja zostałam cała pokryta kawałkami szkła. Byłam oszołomiona i 

otumaniona. Potrafiłam tylko cicho modlić się do Swamiego. Kiedy w końcu 

wyniesiono mnie z łazienki, krwawiłam z kilku skaleczeń, wymagających zszycia. Ale 

dobrą wieścią było to, że mogło być dużo, dużo gorzej; mogłam mieć przeciętą twarz i 

szyję, gdzie przebiegają ważne naczynia krwionośne. Mogło to być śmiertelne, gdyby 

przecięte zostało któreś z głównych naczyń krwionośnych. Ale wszechobecny, 

wszechwiedzący Pan ochronił mnie przed większym nieszczęściem, tak że wyszłam z 

paroma skaleczeniami i sińcami na ręce i nodze. Takie Swami ma współczucie dla 

swoich bhaktów. Lekarze, pielęgniarki i wszyscy obecni okrzyknęli, że to prawdziwy 

cud. Ja wiedziałam, że to cud Sai! To dowód, że Swami jest zawsze z nami.  

Swami pokazuje nam swoją wszechobecność poprzez wiele prostych rzeczy. 

Zaproszono mnie do Republiki Południowej Afryki, abym przemawiała na pre-

konferencji, we wrześniu tego roku, zorganizowanej przez Międzynarodową 

Organizację Sathya Sai. Położyłam to zaproszenie na padukach Sai na swoim ołtarzu 

w Hajdarabadzie i spytałam Swamiego, czy mogę jechać. W ciągu kilku sekund z 

głuchym odgłosem spadł wieniec z obrazu Swamiego i obrazu Sai z Śirdi, udzielając mi 

odpowiedzi: ‘Tak, możesz jechać.’ Dostałam pozwolenie! 

Cud wibhuti 

Z zadowoleniem udałam się do RPA, wzięłam udział w owym zjeździe i kiedy 

byliśmy na lotnisku w drodze powrotnej, podszedł do mnie jakiś pan i powiedział: 

„Byłem na tym zjeździe i słyszałem, jak mówiła pani o swoich przeżyciach”. Bardzo 

chciał, żebym odwiedziła jego dziewięciomiesięczne wnuczę, które, poważnie chore, 

przebywało na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Durbanie. Dziecko miało 

zapalenie opon mózgowych i lekarze powiedzieli, że ma martwy mózg. Ponieważ zaraz 

mieliśmy wsiadać do samolotu, mogłam jedynie pomodlić się za to dziecko i wówczas 

przypomniałam sobie, że wiozę trzy paczuszki wibhuti, z wewnętrznym nakazem 

zabrania ich ze sobą. Wyjęłam je z portfela i dałam temu panu, aby posmarował 

dziecko, dla którego były przeznaczone. Nazajutrz po moim przybyciu do Hajdarabadu, 

otrzymałam e-mail donoszący, że po nasmarowaniu wibhuti, dziecko zaczęło płakać! 

Lekarze powiedzieli, że zapalenie mózgu zmniejsza się i że dziecko szybko wróci do 

zdrowia. Teraz dziecko jest z powrotem w domu i bawi się jak każde inne. Jest to cud 

wibhuti naszego kochanego Bhagawana, który usłyszał szczere i gorliwe modlitwy 

matki.  
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Zawsze troskliwy Pan 

Inny niedawny przykład z mojego domu. Musiałam opuścić wybory mojej córki 

Meghany, która współzawodniczyła o ważne miejsce w Kongresie Młodzieży, jako że 

zobowiązałam się już uczestniczyć w pre-konferencji w RPA. Było jej ciężko z powodu 

tego „wewnętrznego sabotażu”. Ale zapewniłam ją, z całą swoją wiarą w Swamiego, 

że On się o nią zatroszczy. Wkrótce po przybyciu z powrotem z RPA otrzymaliśmy 

wiadomość, iż wygrała dużą większością, pomimo wielu przeszkód! Oto jak nasz 

kochany Pan, Bhagawan Sathya Sai Baba przychodzi na ratunek swoim wyznawcom. 

On zawsze jest z nami, wokół nas i słucha szczerze doń zanoszonych naszych modlitw. 

Podzieliłam się jedynie paroma przeżyciami. Ale płynie wciąż stały strumień jego 

miłosiernej troski i współczucia, których możemy zaznawać, jeśli tylko przestaniemy 

obserwować. Jesteśmy tak porwani przez wyścig szczurów, że mamy mało czasu na 

uświadomienie sobie, jak bardzo Sai jest z nami. Jest naszym stałym towarzyszem, 

naszym Wiecznym Woźnicą - kierującym nami na ścieżce do zbawienia.   

Cieszcie się, Bracia i Siostry w Sai, nasz Pan jest z nami, nie opuścił nas, ale schował 

się na małym ołtarzu naszych serc – nasz mieszkaniec, Hridajawasi.  

– Dr Dź. Gita Reddy, była minister stanu Andhra Pradesh, obecnie członkini  

Zgromadzenia Ustawodawczego z Zahirabad (okręg Medak w stanie Telangana) jest żarliwą 

wielbicielką Bhagawana Baby.  

 

 

 

 

Al Drucker 

 

Przed  laty, zanim dowiedziałem się o Babie, leciałem małym samolotem nad  

górami Sierra Nevady w  północnej Kalifornii. Celem lotu był wypoczynek od pracy i 

podziwianie wspaniałych widoków. Ten lot całkowicie zmienił moje życie i 

zaprowadził mnie do lotosowych stóp naszego Pana.  

Gdy już zawróciłem samolot, by lecieć do domu ... nagle otoczyła nas czarna ściana 

chmur i znaleźliśmy się w środku burzy.  Mały samolot był niczym dziecięca łódka 

miotana przez sztorm.  

Prawie dwie godziny walczyłem, aby zachować nad nim kontrolę. Pod nami było 

kilka szczytów o wysokości powyżej 4 km, więc starałem się utrzymać ponad nimi.  

Zobaczyłem, że mój pasażer zemdlał z niedostatku powietrza.  Nadałem przez radio 
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sygnał ratunkowy Mayday, Mayday!, mając niewielką nadzieję, że ktoś to usłyszy.  

Ale nie było odpowiedzi.  

Nie wiedziałem, czy mój przyjaciel jeszcze żył. Nie widziałem u niego oznak życia; 

nie odpowiadał na słowa i na potrząsanie. Paliwa było coraz mniej i coraz mniej sił. 

Miałem wrażenie, że maszyna zaraz się rozpadnie i w desperacji zwróciłem się do 

Wszechmocnego. "O Boże, proszę, pomóż mi. Nie jestem w stanie już dalej walczyć. 

Jestem wyczerpany. Przyjdź i uratuj mnie. Nie chcę umierać". Po tym krzyku wrócił mi 

spokój i dodałem:  „Rób ze mną, co chcesz. Jestem Twój”.  Wtedy udało mi się 

wprowadzić  samolot w łagodne nurkowanie i zobaczyć  ziemię i pojawiła się 

możliwość, że resztki paliwa wystarczą do awaryjnego lądowania, ale szanse na 

przeżycie były niewielkie.  

Nagle rozległ się głos w radiu, głośno i wyraźnie. „Samolot w niebezpieczeństwie. 

Czy mnie słyszysz?”. Była w tym głosie taka  delikatność i troska, że zalałem się łzami. 

Było to tak, jakby  anioł został wysłany, by nas zaprowadzić do domu. Ale być może 

niedostatek tlenu i wyczerpanie wywołały takie figle z moim umysłem. Sięgnąłem po 

mikrofon, który spadł na podłogę.  Zanim zdążyłem go włączyć, znów usłyszałem 

głos. "Jeśli mnie słyszysz, obrócić samolot o 60 stopni w prawo i następnie w lewo, 

abym mógł cię zidentyfikować. Nie martw się, sprowadzę cię bezpiecznie". Uczyniłem 

zgodnie z instrukcją. Nie odpowiedziałem, byłem zbyt przejęty. Poza tym, za chwilę 

znów usłyszałem: „Widzę cię. Nie musisz odpowiadać. Jesteś 75 mil od lotniska w 

Reno. Nie martw się, dokonasz tego". 

75 mil oznaczało spalanie paliwa przez co najmniej 30 minut, na pełnym gazie, przy 

założeniu, że wiatr będzie korzystny. Według moich obliczeń i wskaźników, paliwa 

mogło wystarczyć najwyżej na 10 do 20 minut.  Ale otworzyłem przepustnicę na 

pełną moc i stosowałem się do jego wskazówek, które podawał spokojnym głosem. 

Prowadził mnie pewnie i bezpiecznie omijając najgorsze zawirowania burzowe 

prowadząc mnie w stronę lotniska. Wreszcie dał mi ostatnie instrukcje: „Jeśli 

utrzymasz się na obecnym kursie, w ciągu 12 minut opuścisz chmury i zobaczysz 

lotnisko. Rozpocznij podejście do lądowania. Kończę transmisję. Powodzenia”.  Nie 

przedstawił się. W tym czasie byłem już pewny, że jesteśmy w rękach Boga, który 

usłyszał mój krzyk i bezpiecznie sprowadził nas na ziemię.  

Utrzymałem się na kursie i po 12 minutach zobaczyłem światła i pokrytą śniegiem 

ziemię. Otrzymałem pozwolenie na lądowanie. Tuż przed wylądowaniem mój 

przyjaciel obudził się.  Wiedziałem już, że wszystko będzie dobrze. Ale przygoda nie 

skończyła się. Po wylądowaniu spaliła się ostatnia kropla benzyny. Musiał podjechać 

jeep i pociągnąć nas na miejsce. Kontrolerzy na wieży nie mogli zrozumieć, skąd się tu 

znaleźliśmy. Lotnisko otworzono po burzy tuż przed naszym przybyciem i nie mieli od 

nas żadnego sygnału radarowego.  "To cud, że żyjecie" – powiedział jeden z nich. 

Zgodziłem się z tym. W milczeniu dziękowałem Bogu i błogosławiłem nasze szczęście. 

Burza trwała pięć dni i nie było możliwości powrotu do domu. Poza tym była zima. 

Wykonaliśmy niezbędne naprawy i polecieliśmy na południe pod granicę Meksyku. 
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Mój przyjaciel wiedział o  akademii jogi w Tecate w Meksyku. Prowadziła ją  Indra 

Devi. Przybyliśmy wieczorem i zobaczyliśmy światła w kilku budynkach, ale nikogo 

nie widzieliśmy. Usłyszeliśmy muzykę dochodzącą z piwnicy. Weszliśmy tam i 

zobaczyliśmy ludzi śpiewających arati przed obrazem Baby pokrytym popiołem 

wibhuti.  

Nie wiedziałem, kto był na obrazie, ale poczułem ogromne emocje. Wiedziałem, że 

jest jakiś związek między osobą w czerwonej szacie na obrazie a głosem, który 

uratował nas przed burzą. Zapytałem i dowiedziałem się, że to  Sathya Sai Baba, który 

mieszka na południu Indii. Usłyszałem wiele nieprawdopodobnych historii, które 

były podobne do mojej. Ale jak mógł "człowiek" z dalekich Indii mówić przez radio 

samolotu nad pustynią Nevady i nas uratować? I dlaczego? Bóg go posłał? To było 

zbyt dziwne, by uwierzyć. Jednak wewnętrzne poczucie tego związku było tak silne, że 

wiedziałem, że nie spocznę, dopóki go nie zobaczę. Musiałem wiedzieć, czy to on stoi 

za tym głosem.  

Poleciałem do Indii. Od pierwszego dnia tej pielgrzymki czułem, że jestem 

zanurzony w morzu łaski. Ale jakoś nie było okazji, aby mu zadać pytanie o głos w 

radiu. Zresztą pytanie to wydawało się niestosowne. Ale Swami przekazał  odpowiedź 

pośrednio. W Prasanthi Nilayam zamieszkał ze mną w pokoju mały człowiek z 

północy Indii. Wydawał się bardzo biedny, tak niewiele miał z sobą. Nie sądziłem, że 

mówi po angielsku i byłem zaskoczony, że dokooptowano do człowieka Zachodu 

wielbiciela z Indii. Następnego dnia, gdy usiłowałem gestami przekazać, że idę na 

darszan, odpowiedział po angielsku, że nie będzie darszanu, bo Swami wyjechał do 

Anantapur. Ale bhadżany odbędą się.  

Jego doskonały angielski zaskoczył mnie. Zapytałem go, skąd pochodzi i jak trafił 

do Baby. Bardzo niechętnie opowiedział o sobie. Był ministrem i zwolennikiem 

Mahatmy Gandhiego. Studiował w Anglii w czasie wojny. Był majętnym 

człowiekiem, lecz pozbył się majątku, by w starszym wieku służyć Bogu. W tym czasie 

był stanowym przewodniczącym  Organizacji Sai. Zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi.  

Baba przyciągnął go do swej owczarni w rezultacie wypadku. On i jego żona jechali 

wąską górską drogą, gdy doszło do zderzenia z innym pojazdem. Samochód 

przekoziołkował w dół zbocza. Zanim stracił przytomność usłyszał, jak żona krzyczy: 

"Rama, Rama, Rama". Kiedy wrócił do świadomości, zobaczył, że leży na ziemi obok 

swojej żony. Obudziła się w tym samym czasie. Oboje wyszli bez szwanku, mimo że 

znaleźli się setki stóp niżej. Samochód zmienił się w kupę poskręcanej stali. To, że żyli, 

było cudem.  

Kilka miesięcy później jako przedstawiciel rządu przebywał w mieście, gdzie Baba 

złożył wizytę. W zasadzie wbrew sobie trafił na ogromny tłum, przybyły na darszan 

Baby. Podszedł do niego wolontariusz z Sewa Dal i powiedział, że został wysłany 

przez Babę, by skierować go do pierwszego rzędu.  Baba zatrzymał się, aby 

porozmawiać z naszym przyjacielem.  Powiedział "Achchha, przyszedłeś. Musisz 

podziękować swojej żonie za życie. Gdyby ona nie zawołała mnie, byłbyś już martwy. 
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Wyciągnąłem was oboje z tego samochodu i położyłem nietkniętych na ziemi, choć 

ani razu o mnie nie pomyślałeś. Ratowałem już twoje życie wiele razy, o czym nie 

wiedziałeś. Czy pamiętasz  strażnika w trakcie bombardowania? 

Wróciła mu pamięć z pierwszych dni wojny w Londynie, gdy był studentem 

koledżu. Każdej nocy były bombardowania i wyły syreny, które nie pozwalały spać. 

Mieszkał na strychu budynku. Pewnej nocy naciągnął kołdrę na głowę i próbował 

zapaść w sen. Nagle usłyszał głośne pukanie do drzwi. Udawał, że go nie ma, ale 

pukanie było coraz bardziej natarczywe, a ktoś głośno krzyczał: „Otwierać! Wiem, że 

tam jesteś. To rozkaz”. Pokornie otworzył drzwi i zobaczył Anglika w hełmie, który 

kazał mu szybko zejść do schronu. W piżamie, bo nie ma czasu na ubranie się. Zbiegli 

po schodach i gdy znalazł się w schronie usłyszał potężną eksplozję. Gdy po 

odgruzowaniu wyszli ze schronu, zobaczyli, że z budynku nic nie zostało.   

„To ja byłem tym strażnikiem” – powiedział Baba. Przybyłem, by cię uratować. 

Ratowałem cię wiele razy. Teraz przybyłeś i zostań  ze mną". 

W tym czasie, gdy były te naloty w Londynie, Baba miał 13 lat i rozpoczynał swoją 

misję. Już wtedy, przed czterdziestoma laty, ochraniał swoich przyszłych wielbicieli, 

którzy liczą się już na dziesiątki milionów. Miałem teraz odpowiedź, do kogo należał 

ten głos, który przywiódł mnie do Bhagawana.  

Fragment artykułu Ala Druckera w „Golden Age, 1980”  

 

 

 

 

Rita Bruce 

 

Cuda zdarzają się codziennie. Swami uratował mi życie i przedłużył je. Możemy 

tylko wyobrażać sobie miłość Swamiego do nas, ale nigdy nie będziemy wiedzieć, jak 

ogromne ilości naszej karmy przyjęło na siebie jego ciało.  Jego miłość nie ma granic. 

Jest nieustanną ekspansją jego stałej troski o nasze potrzeby.  Wdzięczność to bardzo 

małe słowo, ale kiedy wychwalamy go bezwarunkową miłością do wszystkich, 

topnieje jego serce i czujemy jego boską obecność. 

Jesteśmy w istocie wieżami transmisyjnymi. Wysyłamy i otrzymujemy informacje 

przez cały dzień poprzez nasze zmysły, słowa i działania. Kiedyś Swami powiedział do 

kobiety podczas interview: „Walczysz ze swoim mężem”. „Nie, Swami” – 

odpowiedziała. Swami kontynuował: „Tak, walczysz z mężem” i dodał:  „Czy 
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pamiętasz, jak w ostatnią sobotę w nocy, kiedy byliście z wizytą u przyjaciół, chciałaś 

iść już do domu, a twój mąż wciąż rozmawiał. Podeszłaś do niego i spojrzałaś mu w 

oczy ze złością. Walczysz z mężem”. Cóż, była to z pewnością nauka, jakiego rodzaju 

komunikacji Pan od nas oczekuje. Nauczyło mnie to, abym była bardziej świadoma 

swoich gestów. 

Tajemnicze drogi komunikacji Swamiego 

Nasz Pan komunikuje się z nami przez sny, wizje, wewnętrzny głos, osobiście i za 

pośrednictwem książek - przez zawarte w nich przesłania odpowiadające na nasze 

pytania. Również kiedy Baba mówi do innych, jego słowa mogą być przeznaczona dla 

nas. Sai Baba nauczył mnie wielu rzeczy, odnośnie  komunikacji z Bogiem. Jest to 

komunikacja zupełnie odmienna od kontaktu z kimkolwiek innym. On daje nam wiele 

bitów informacji, niczym puzzle, abyśmy ułożyli z nich odpowiedź, która może przyjść 

zaraz lub po wielu latach. 

To opowieść o jednym z doświadczeń komunikacyjnych, jakie mieliśmy ze Swamim, 

a jest ich wiele odmian. Rozpoczęło się we śnie w 2000 roku. To był krótki, prosty sen.  

Swami w swej wspaniałej, pomarańczowej szacie przyszedł do mnie z wielką księgą. 

Na górze strony był tytuł "Księga życia". Cała strona była pusta, ale była podpisana na 

dole. Nie mogłam zrozumieć, co to znaczy. To były puzzle z brakującymi elementami. 

Ale nigdy tego snu nie zapomniałam.   

Swami przyśnił mi się też w pewną noc w 1987 roku, przed wyjazdem z aszramu i 

powiedział mi, bym w drodze powrotnej przez Bombaj (obecnie Mumbaj) przeczytała 

księgę Brighu. Czytałam o niej w książce Phyllis Krystal wiele lat wcześniej, ale nigdy 

nie miałam ochoty na lekturę, więc powiedziałam Swamiemu: „Jeśli to prawda, niech 

Phyllis przetnie moją drogę przed moim wyjazdem”. I gdy nazajutrz rano szliśmy do 

taksówki, pojawiła się Phyllis. Spytałam ją o tę książkę. Ona odpowiedziała: "Nie 

miałam jej w ręku przez ostatnie 3 lata, ale teraz wzięłam ze sobą mowy Brighu”. Tak 

więc wydaje się, że mój wniosek o otrzymanie znaku został spełniony. 

Jedno z pytań, jakie ów mędrzec zadał pod koniec książk,i brzmiało, czy chcę 

wiedzieć, w jakim wieku umrę. Odpowiedzieliśmy „tak” i dowiedziałam się, że umrę 

w wieku 73 lat. To był odległy czas, ponieważ niedawno przekroczyłam pięćdziesiątkę. 

Robert miał umrzeć dwa lata później. Przypuszczaliśmy, że umrzemy w Prasanthi 

Nilayam. Było to w 1987 roku. 

Tajemnica pustej strony 

Wiele lat później, Swami poprosił mnie o napisanie książki, którą nazwał "Miłość 

sumienia: cztery aspekty ludzkiej natury". Było to w styczniu 2000 roku. Skończyłam 

tę książkę i opublikowałam ją w 2003 roku.  Swami dotknął książki na werandzie i 

pobłogosławił ją. W następnym roku zaprosił nas na rozmowę. Mieliśmy książkę ze 

sobą i poprosiliśmy Swamiego o podpisanie jej.  

Swami zgodził się i Robert wręczył mu pióro. Swami podpisuje swoje książki 

zwykle "With Love Baba". Napisał "W" i powiedział, że w piórze nie ma atramentu. 
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Wydawało się nam, że jednak atrament jest.  Robert zrobił coś dziwnego. Wziął pióro i 

zamiast na papierze zaczął rysować różne koła na swojej lewej dłoni, która pokryła się 

atramentem. Wtedy Swami podpisał książkę zaczynając kolejnym „W” – „With Love 

Baba”. Następnie Swami powiedział mi: „Znajdź mi pustą stronę”. Przewróciłam kartkę 

i jedna strona była pusta, a druga zadrukowana. Powtórzył: „Nie, chcę pustą stronę”.  

Potem otworzył pierwsze strony książki, które obie były puste i napisał jeszcze raz 

"With Love Baba". 

Staraliśmy się zrozumieć, dlaczego tak ważna jest ta pusta strona. Kiedy Robert 

wyszedł z pokoju rozmów, jego lewa dłoń była pełna atramentowych kółek. Ale kiedy 

znaleźliśmy się w naszym pokoju, zapytałam Roberta, "Co stało się z atramentem na 

twojej ręce"? On odpowiedział: "Nie wiem". Zapytałam ponownie: "Czy go zmyłeś"? 

"Nie, po prostu zniknął ". Jaka tajemnica za tym stoi? Czy Swami usunął coś z naszego 

życia? 

Dziesięć lat rozwoju 

Kiedy przyjechaliśmy do domu, usiedliśmy w naszym gabinecie i mówiliśmy o tym 

zdarzeniu. I wtedy przypomniałam sobie sen sprzed laty o pustej stronie w "Księdze 

życia" i Swamiego, który nalegał, by podpisać się ponownie na pustej stronie. Wtedy 

zorientowaliśmy się, że atrament na jego lewej dłoni mógł przekreślić nasze życie, ale 

nagle zniknął. 

Mówiliśmy o tym tej nocy zastanawiając się, czy to prawda. Czy Swami zmienił 

nasze życie? Mieliśmy kopię obrazu Moneta, na którym panie spacerowały po parku 

w deszczu i każda miała na sobie sukienkę w ciemnym kolorze, zielonym, winnym, 

brązowym. Wszystkie kolory były ciemne.  

Nazajutrz rano siedzieliśmy znowu na tym samym miejscu popijając kawę. 

Popatrzyłam  na obraz i zobaczyłam, że ciemna suknia jednej z pań stała się biała... jak 

pusta strona!!! Czy Swami daje nam znak, że to, o czym mówiliśmy, jest prawdą? On 

zmienił nasze życie. Jak jedna sukienka mogła stać się biała? To był cud. Obraz był 

pod szkłem i się zmienił! Tylko Bóg mógł przekazać taki komunikat. Zaczęliśmy 

wierzyć, że Swami zmienił coś, co było zapisane w "Księdze życia".  

Kolejny dramat w historii tych puzzli zdarzył się we wrześniu 2009. Przyjechaliśmy, 

by spędzić sześć miesięcy w Prasanthi Nilayam. Miałam wtedy 73 lata. 

Zdecydowaliśmy się na drugie czytanie w Suka Nadi w Bangalore (bibliotece liści 

palmowych). Minęło sporo czasu od naszej wizyty w 1987 roku. Powiedziano nam, że 

Swami przedłużył nasze życie o 10 lat. Teraz ta historia zbliża się do końca. Zapisana 

dłoń przekreśliła  nasze dotychczasowe życie, a pusta strona  przedłużyła życie, jakie 

nam dał.   

Przyjechaliśmy do Prasanthi we wrześniu 2009, a na początku października 

zaczęłam odczuwać ostry ból w jelicie grubym. Nie mogłam jeść. Lekarze 

przeprowadzili wszystkie możliwe badania w szpitalu super-specjalistycznym, które nic 

nie wykazały. Spędziłam trzy miesiące w łóżku.  Nie miałam darszanu, ale Baba 
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powiedział Robertowi, by się nie martwił, bo Swami dba o mnie. Około 1 grudnia, 

Swami powiedział, że to się wkrótce skończy. Spodziewałam się ulgi po tygodniu, ale 

tak się nie stało. Swami wreszcie po świętach powiedział Robertowi, by zabrał mnie 

do domu, do Ameryki. 

Do dzisiaj naprawdę nie wiem, co się tak naprawdę stało.  Z wyjątkiem tego, że ... 

miałam umrzeć w 73 roku życia, w 2009 roku, a co się stało, tylko On wie.  Teraz mam 

78 lat. Baba przedłużył życie moje i Roberta.  

Cuda zdarzają się codziennie. Swami uratował mi życie i przedłużył je. Możemy 

tylko wyobrazić sobie, jaka jest miłość Swamiego do nas, ale nigdy nie będziemy 

wiedzieć, jak ogromne ilości naszej karmy przejęło na siebie jego ciało.  Jego miłość 

nie ma granic. Jest ona nieustanną ekspansją jego troski o nasze potrzeby.  

Wdzięczność to bardzo małe słowo, ale kiedy wychwalamy go bezwarunkową 

miłością do wszystkich, topnieje jego serce i czujemy jego boską obecność. Dziękuję Ci 

Panie, że pozwoliłeś mi ofiarować Tobie ten dar. 

Rita Bruce jest autorką dwóch książek  "Wizja Sai”  oraz „Rodzicielstwo Sathya Sai” i "Miłość 

sumienia: cztery aspekty ludzkiej natury" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczenie, opracowanie:  

Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk 


