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AVATAR VANI 

 

 

 

 

 

  

Jeśli porzucisz ego, będziesz drogi dla wszystkich; 

Jeśli pokonasz gniew, będziesz wolny od zmartwień; 

Kiedy panujesz nad pragnieniami, osiągasz pomyślność; 

Szczęście zdobędziesz tylko wtedy, gdy pokonasz chciwość. 

 

 

CZYŃCIE WSZYSTKO Z BOSKIMI UCZUCIAMI 

 

Ucieleśnienia boskiej miłości! 

Człowiek opanowany przez ego nie może zdobyć niczyjej miłości. Ego jest bardzo 

szkodliwe. Egoistyczny człowiek traci miłość nawet własnej żony i dzieci. Gdzie w tym 

ogromnym świecie z nieskończoną liczbą istot jest miejsce na to, żeby człowiek rozwijał 

swoje ego? 

Poniechajcie złości i egoizmu 

Kiedy spojrzysz na mapę świata, twój własny kraj, Bharat, wyda ci się mały. W 

Bharacie zaś bardzo mały jest stan Tamilnadu, a w stanie Tamilnadu maleńkim 

miejscem jest Kodaikanal. W Kodaikanal zupelnie mały jest twój dom, a ty jesteś tylko 

jednym wśród innych w tym domu. Posiadanie ego jest oznaką ignorancji. Ekatma 

sarwa bhutantaratma (we wszystkim istotach mieszka jedna atma). Patrząc od innej 

strony, jeśli będziesz dociekał, uświadomisz sobie, że cały świat jest w tobie. Chęć 

okazywania swojego ego pojawia się dopiero wtedy, gdy obecna jest druga osoba. 

Ekam sath wiprah bahudha wadanti (prawda jest jedna, ale mądrzy określają ją 

różnymi nazwami).  

Kiedy uświadamiasz sobie, że wszyscy są jednym, a Ty jesteś po prostu jedną z 

olbrzymiej liczby istot, gdzie jest miejsce na rozwijanie ego? Czy twoje ego wynika z 
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twojego stanowiska, wykształcenia, bogactwa czy mienia? Wielu ludzi jest 

zasobniejszych od ciebie pod wieloma względami. Jak by nie spojrzeć, ego jest 

wynikiem złudzenia i nieświadomości. Kiedy porzucisz ego, cały świat będzie cię 

kochał. Zatem, jeśli chcesz żeby wszyscy cię kochali, musisz porzucić swoje ego. 

Dopóki masz w sobie gniew, nie możesz być szczęśliwy. Szczęśliwy możesz być tylko 

wtedy, kiedy uwolnisz się od gniewu, który jest wielkim wrogiem człowieka. 

Człowiek, który ma w sobie gniew, nie odniesie powodzenia w żadnych dążeniach. 

Będzie popełniał grzechy i wszyscy będą się z niego śmiać. 

Opuszczą go nawet jego bliscy. 

Straci wszelki majątek i szacunek. 

Jego gniew zniszczy go całkowicie. 

Mając w sobie gniew, nie zaznasz szczęścia i błogości. Jak możesz spać spokojnie, 

kiedy w domu czołga się wąż? Jak możesz być spokojny, kiedy gniew przenika całą 

twoją istotę? Jeden napad gniewu wyczerpuje energię uzyskaną w przeciągu trzech 

miesięcy; zanieczyszcza i rozgrzewa krew, która potrzebuje trzech miesięcy na powrót 

do normy. Złość czyni człowieka słabym na ciele i umyśle. Dlatego nie pozwalajcie 

sobie na gniew. Kiedy gniew zostaje ujarzmiony, jest to wskazówką, iż twoja sadhana 

jest właściwa.  

Ograniczaj pragnienia i odrzuć chciwość 

Dopóki człowiek ma pragnienia, nie może być prawdziwie bogaty czy majętny. 

Powinien wyznaczać swoim pragnieniom jakąś granicę. Kto jest najbogatszym 

człowiekiem? Najbogatszym człowiekiem jest ten, kto jest zadowolony. Kto jest 

najbiedniejszym człowiekiem? Najbiedniejszym człowiekiem jest ten, kto ma wiele 

pragnień. Oczywiście, trzeba mieć jakieś pragnienia, żeby osiągnąć w życiu dobre 

rzeczy.  

Z powodu nieograniczonych pragnień mieszkańców, kraj mierzy się z wszelkiego 

rodzaju trudnościami. Pragnienia są jak pożar lasu; im bardziej się rozszerza, tym 

mocniej płonie. Jakiego rodzaju pragnienia powinno się mieć? Powinno się pragnąć 

spokoju umysłu, dobrego zdrowia i wiedzy o tym, co nieskończone. Prowadzący życie 

rodzinne powinni mieć pragnienia, które są stosowne dla ich etapu życia. Wtedy do ich 

domu może wejść bogini bogactwa Lakszmi. Wielki bhakta Ramdas zaśpiewał:  

Nie proś, o umyśle, nie proś. Im więcej prosisz, tym bardziej zostaniesz 

zlekceważony. Bóg z pewnością da ci bez twoich próśb to, na co zasługujesz. Czyż nie 

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

nie prosił, ale poświęcił życie dla Niego? 

Bóg daje bez twoich próśb. Ani Sabari, ani Dźataju o nic Ramę nie prosili. Jednak On 

obdarzył ich najwyższym zbawieniem. Chciwy człowiek nie ma szczęścia. Kiedy 

przezwycięży swoją chciwość, może doznawać wszelkiego szczęścia. 

Skąpiec może mieć w życiu wszystko, ale nie potrafi czerpać szczęścia ze wszystkiego, 

co posiada. Oto mała opowieść. Kiedyś było sobie dwóch braci, którzy mieszkali razem. 
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Jeden był wielkim skąpcem, a drugi jeszcze większym. Byli tak skąpi, że nie korzystali z 

niczego, co mieli. Pewnego dnia otrzymali wieść, że zmarł jeden z ich krewnych w 

pobliskiej wsi. Starszy brat z konieczności postanowił się tam udać. Wolał pójść pieszo 

niż wydać pieniądze na bilet autobusowy. Wstał wcześnie rano, zapalił oliwną lampkę, 

żeby się przygotować i ruszył w drogę. Kiedy młodszy brat zobaczył zapaloną lampę, 

natychmiast ją zgasił, żeby nie zużywać oleju. Kiedy szedł po omacku, w ciemności, 

ukąsił go skorpion. Wił się więc z bólu. 

Po półgodzinie odezwało się stukanie do drzwi. Widząc stojącego w drzwiach brata, 

młodszy skąpiec spytał go:  

- Dlaczego wróciłeś, bracie? 

Starszy brat odparł: 

- Wróciłem, żeby sprawdzić czy lampa została zgaszona, czy też nie.  

- Bracie, cóżeś zrobił? Chodząc tak dużo niszczysz podeszwy twoich sandałów. 

- Czy myślisz, że nie mam rozumu? Idąc trzymałem sandały pod pachą - odparł 

starszy skąpiec.  

Z powodu nadmiernej chciwości i skąpstwa, nie zaznawali w życiu pokoju i szczęścia. 

Rozpoznaj wagę praktyki 

Bardzo ważne w życiu człowieka jest poświęcenie. Nie ma zalety, która byłaby 

ważniejsza od poświęcenia. Na karmana na pradźaja dhanena thjagenaike 

amrutatthwamanasu (Nieśmiertelności nie zdobywa się czynem, potomstwem ani 

bogactwem; zdobywa się ją jedynie poświęceniem). Możesz żyć bez wielu rzeczy, ale 

nie bez oddechu. Ale jeżeli wdychasz powietrze, musisz też wydychać. Jeśli po spożyciu 

pożywienia nie nastąpi u ciebie czynność wydalania, zachorujesz. Krew musi ciągle 

krążyć, inaczej doprowadzi to do skrzepów. Krew i pieniądze muszą ciągle krążyć. W 

stojącej wodzie zaczynają roić się robaki. Pieniądze należy odpowiednio 

wykorzystywać. Jeśli ciągle gromadzisz i nie wydajesz ich, jest to niczym 

zagrzebywanie ich w ziemi.  

Człowiek powinien poniechać ego, przezwyciężać gniew, ograniczać pragnienia i 

uwolnić się od chciwości. Owe cztery rodzaje kontroli są bardzo ważne, zwłaszcza dla 

osób o dążeniach duchowych. 

Sama dźapa (powtarzanie imienia Boga) oraz tapa (pokuta) nie tworzą sadhany. Bez 

przemiany umysłowej są bezużyteczne. Manah ewa manuśjanam karanam 

bandhamokśajo (Przyczyną niewoli i wyzwolenia człowieka jest umysł).  

Co to jest dobry czyn? Dobry czyn jest kierowany przez rozróżnianie pomiędzy tym, 

co wieczne, a tym, co krótkotrwałe. W człowieku są wszystkie moce. W jego oczach jest 

siła światła. Ludzkie ciało jest jak prądnica elektryczna. W ciele są baterie. Człowiek 

jest obdarzony wielką magnetyczną mocą. Jednak nie jest zdolny rozpoznać swoich 

mocy. Gdyby rozpoznał, rozpoznałby siebie. Jeśli ktoś poznaje siebie, dociera do 

błogości. Pytasz innych o to, kim jesteś i skąd pochodzisz. Spróbuj raczej poznać, kim 
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jesteś i skąd pochodzisz. Jeśli myślisz, że jesteś lekarzem, przedsiębiorcą czy profesorem, 

nie jest to prawda o tobie. To jest twoje zajęcie, a nie twoja rzeczywistość. Mówisz: 

"Jestem Hindusem". To twoja narodowość, nie twoja rzeczywistość. Wszystkie te 

określenia odnoszą się do zewnętrznych, ziemskich rzeczy. Jeżeli ktoś pyta: „Kim 

jesteś?”, powinieneś odpowiadać: „Jestem atmą”. Człowiek czyta różne teksty, aby 

poznać samego siebie. Rozmawia ze szlachetnymi osobami, ale jaki jest z tego użytek, 

skoro nie ma postępu duchowego.. Jeśli wypowiadasz wszystkie 700 ślok (wierszy) 

Gity, dostajesz jedynie bólu gardła, nic więcej. Możesz czytać Ramajanę i 

Bhagawadgitę. Ale bez stosowania ich nauk w życiu, nic się nie zyskuje. Powinieneś 

wcielać w życie chociaż odrobinę tego, co czytasz lub słyszysz.  

Czy ciemność na świecie zostanie rozproszona wiadomością o świetle? 

Czy chorobę można wyleczyć samym słuchaniem o skuteczności lekarstwa? 

Czy ludzie ubodzy mogą pozbyć się ubóstwa poprzez słuchanie  

zasad gospodarki ekonomii? 

Czy głód można nasycić samym powtarzaniem nazw różnych pysznych potraw? 

Nie. Do błogości możesz dotrzeć tylko wtedy, gdy swoją wiedzę wprowadzisz w życie. 

Niczego nie zyskasz przez samo słuchanie Czy pieniądze, jakie liczy kasjer w 

banku, posłużą jego własnym celom? Wszystkie moce są w was dostępne, ale 

niezdolni jesteście, by je wykorzystywać. Mówisz: moje, moje. Kim jesteś? Kiedy 

poznasz siebie, będziesz wiedział, co jest twoje. Najpierw poznaj kim jesteś. Tego 

uczą wszystkie szlachetne dusze.  

Otwórz serce a zamknij usta  

Mówisz: moje ciało, mój umysł, moje buddhi (intelekt), moje ćitta (materia umysły), 

zatem kim ty jesteś? To są twoje narzędzia, a ty jesteś panem. Jeśli nie rozpoznasz tego, 

że jesteś panem, a wybierzesz bycie ich niewolnikiem, nigdy nie dotrzesz do celu. Stań 

się panem, a osiągniesz wszystko. Sadhana to uświadamianie sobie, iż te rzeczy są 

twoimi narzędziami. Utrzymuj ciało i wszystkie te narzędzia w dobrym stanie poprzez 

odpowiednie jedzenie i ubranie. 

Otwórz serce, a zamknij buzię. Dzisiaj otwieramy usta, a zamykamy swoje serce. 

Wiele czasu marnujemy na nadmiernym gadaniu. Wszystko to jest bezużyteczne. 

Bardzo wartościowe jest serce. Otwierajcie więc wrota serca. To nie wymaga żadnej 

sadhany. Deho dewalaja proktho dźiwo dewa sanathana (ciało jest świątynią, a jego 

mieszkańcem jest Bóg). Zrozum, że ciało jest świątynią Boga, a Bóg mieszka w twoim 

sercu. Rozpoznaj to, że ciało jest świątynią Boga, a Bóg mieszka w twoim sercu. 

Rozwijajcie tę świadomość. Wielu ludzi pod płaszczykiem pobożności zaniedbuje swoje 

ciało. Nie jest to właściwe. Kiedy ciało staje się słabe, słaby staje się również umysł. 

Aby odnieść powodzenie w sadhanie, utrzymuj ciało, umysł, intelekt i ćittę w dobrym 

stanie.  

Oto mały przykład. W sypialni macie łóżko, poduszkę, wentylator pod sufitem i 

klimatyzację. Jaki pożytek z tego wszystkiego, jeśli nie możecie spać? Jaki jest pożytek z 
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posiadania umysłu, intelektu i ćitty, jeśli nie jesteście w stanie osiągnąć spokoju? 

Dlaczego Bóg wam je dał? Bóg dał je wam po to, abyście osiągnęli spokój. Kiedy 

uświadomicie sobie, że jesteście atmą, poznacie, kim jesteście. Ludzie uważają, że 

czynnikami kontrolującymi są umysł i intelekt; jednak prawdziwym kontrolerem jest 

serce. Kiedy patrzy się na zewnątrz, nie doświadcza się spokoju; na zewnątrz jest tylko 

niepokój. Człowiek poczynił wielki postęp fizycznie i materialnie, ale moralnie i 

duchowo jest na ścieżce wiodącej w dół. Z jakiej przyczyny? Główną przyczyną jest 

samolubstwo. Samolubstwo we wszystkim, o czym mówimy i we wszystkim, co 

robimy. Człowiek stał się niewolnikiem samolubstwa.  

Człowiek powinien poniechać egoizmu, a połączyć się z Bogiem. Czterema etapami 

sadhany są salokja (postrzeganie), samipja (bliskość), sarupja (tożsamość) i sajudźja 

(połączenie w jedno). Aby dotrzeć do nich, istotne są: równość, miłość, jedność i 

braterstwo. Jak można osiągnąć tego ducha jedności, jeśli widzi się wszędzie różnice? 

Błogość osiąga się poprzez uświadomienie sobie jedności zasady atmicznej. 

Człowiek jest kopalnią wszystkich mocy 

We wszystkich ciałach jest pięć takich samych żywiołów. Nie ma żadnego szóstego 

żywiołu. Od uwarunkowanej niedwoistości musimy dojść do niedwoistości. To 

korzystna perspektywa. Nazwy i postaci mogą być różne, ale pięć żywiołów jest takich 

samych w każdym. Nie ma jakiejkolwiek różnicy. Sarwa dźiwa namaskaram Keśawam 

pratigaćchati (Kogokolwiek pozdrawiasz, dociera to do Boga) i Sarwa dźiwa 

tiraskaram Keśawam pratigaććhati (Kogokolwiek ganisz, dociera to do Boga). Według 

Wedanty każdy czyn ma swój karma phala (owoc czyli skutek). Nie może być czynu 

bez dobrego lub złego skutku. Może on wystąpić natychmiast albo po wielu dniach, 

wielu miesiącach, a nawet po wielu żywotach. Przykładowo, jeśli kroisz owocna 

plasterki i skaleczysz się w palec, natychmiast rozpoczyna się krwawienie. Otrzymujesz 

więc skutek natychmiast. Kiedy siejesz nasiono, cztery lub pięć dni zajmuje mu 

wykiełkowanie, pięć lub sześć lat wyrośnięcie na drzewo, trzy dalsze lata - wydanie 

owoców i parę dalszych dni zajmuje dojrzewanie tychże owoców. Gdy jesz rano, 

trawienie zajmuje kilka godzin. Każdy czyn ma jakiś skutek, choć nie wiemy, kiedy i 

gdzie on wystąpi.  

Następstwo czynu jest nieuniknione. Jakiego rodzaju czynowi powinniśmy się 

oddawać? Powinniśmy dokonywać czynów z boskimi uczuciami. Wówczas 

zdobędziemy boską błogość. Doczesne, dokonywane z ziemskimi uczuciami czyny, 

przyniosą ziemskie skutki, które są nietrwałe. Adi Śankara powiedział, że człowiek nie 

powinien zapominać o Bogu, a powinien odrzucać to, co nietrwałe. Rzeczy tymczasowe 

dają tylko tymczasowe zadowolenie, natomiast boskie uczucia, myśli i czyny wiodą do 

wiecznej błogości. 

Młody człowiek może unosić się radością z powodu swojej urody i siły mięśni, ale 

jak długo one przetrwają? Błyskawica daje błysk olśniewającego światła, ale 

natychmiast potem następuje ciemność. Dlatego Adi Śankara przestrzegał człowieka:  

Ma kuru dhana dźana jauwana garwam, 
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Harathi nimeśath kalah sarwam. 

(Nie szczyć się z powodu swojego bogactwa, potomstwa i młodości; za chwilę może 

je zniszczyć fala czasu).  

Wszystko powoduje reakcję, odbicie i oddźwięk. Jeśli stojąc przed salą mówicie 

Aum, od razu przychodzi oddźwięk. Powietrze sprężane w harmonium wydaje różne 

dźwięki: sa, re, ga, ma, pa, da, ni. Jednak ich źródło jest jedno, a jest nim Omkar. 

Wszystkie dźwięki powstały z Om.  

Boski pierwiastek jest we wszystkich. Pan Kriszna mówi w Bhagawadgicie: Bidźam 

maam sarwa bhutanam widdhi (Wiedz, że jestem nasieniem wszystkich żywych istot). 

Jeśli posiejecie nasiono mango, powstanie drzewo mango. Każde drzewo ma wiele 

gałęzi, każda gałąź wiele owoców, a we wszystkich owocach istnieją nasiona tego 

samego rodzaju. Skąd pochodzą te nasiona? Mamaiwamśo dźiwaloke dźiwabhuta 

sanathana (Wieczna atma we wszystkich istotach jest częścią mojej istoty). Bóg jest 

jedynym nasieniem, wszechświat drzewem, narody gałęziami i gałązkami. Owocami są 

wszystkie istoty. W każdej istocie Bóg jest obecny jako atma - w postaci nasienia. 

Pierwiastek atmiczny jest tylko jeden i jest on obecny w każdej istocie. Nie wiedząc 

o tym, nienawidzimy innych. Kiedy rozpoznamy tę prawdę o jedności, nie będziemy 

żywili nieprawych uczuć nienawiści. Jest w nas wiele rodzajów mocy, takich jak moc 

magnetyczna, moc elektryczna, moc ognia, moc lasera i inne. Ciało jest jak prądnica, 

oczy są żarówkami, uszy są głośnikami, serce jest głównym włącznikiem, a umysł jest 

drutem. Kiedy wyłączacie główny włącznik, wszystko się psuje. Dlatego zawsze 

trzymajcie włączony główny włącznik.  

Podobnie, uważajcie Boga, będącego mieszkańcem waszego wnętrza, za swój oddech 

życiowy. Nie ma potrzeby szukać nigdzie satji (prawdy), dharmy (prawości) i śanti 

(pokoju). Widzicie, że świeci tu wiele żarówek. Co odpowiada za to, że te żarówki się 

świecą? Prąd elektryczny czy drut? Dociekając, poznasz, że wszystkie te rzeczy są ważne. 

Uważajcie prawdę za prąd elektryczny, pokój za żarówkę, prawość za drut, a miłość za 

światło, które promienieje. Jeśli chcecie mieć światło miłości, powinniście mieć 

żarówkę pokoju, drut prawości i prąd prawdy. Potem wszystko staje sie jednym. 

Ekatma sarwa bhutantaratma (We wszystkich istotach mieszka jedna atma). 

Wedanta uczy wielu łatwych ścieżek wiodących do zbawienia człowieka, jednak 

ludzi Wedanta nie interesuje, gdyż jej nie pojmują. Jeśli zainteresujecie się nią, 

poczynicie duchowy postęp. Jeżeli jest w was zainteresowanie, iskra może przerodzić 

się w ogień. Ale jeśli, przeciwnie, nie macie żadnego zainteresowania, iskra zostanie 

odrzucona przy pierwszej okazji. 

Ucieleśnienia boskiej miłości! 

Rozwijajcie szczere zainteresowanie. Cokolwiek robicie w dowolnej dziedzinie - 

moralnej, duchowej czy ziemskiej, róbcie to z zainteresowaniem. Bez zainteresowania 

nie można niczego osiągnąć. W sprawach związanych z Bogiem powinno być jeszcze 

większe zaciekawienie. Rozpoznajcie bliski związek pomiędzy ciałem a Bogiem. Ciało 
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to kończyna społeczeństwa. Społeczeństwo jest kończyną przyrody, a przyroda to 

kończyna Boga. Któż jest źródłem? Źródłem jest Bóg. Bóg jest podstawą zasady 

jedności. Wszystkie narządy powinny działać w jedności.  

Załóżmy, że oczy widzą owoc na drzewie, a umysł pragnie go mieć. Owoc nie 

spadnie sam z siebie. Nogi muszą pójść ku niemu, dłoń i palce powinny go zerwać. 

Nawet wówczas wasze życzenie nie jest jeszcze spełnione. Musicie włożyć go do ust, 

jeść i smakować. Potem żołądek powinien go strawić, a jego esencję posłać do 

wszystkich członków ciała.  

Odpowiedni rezultat otrzymujecie dopiero wtedy, kiedy wszystkie narządy 

odpowiednio wykonują swoje obowiązki. Każdy narząd ma ściśle określone obowiązki. 

Ważne są wszystkie narządy. Jeśli choć jeden jest słaby, stajecie się nieszczęśliwi. Skoro 

Bóg dał tak wygodne i doskonałe życie, powinniśmy je wykorzystać dla osiągnięcia 

spełnienia.  

Wszelka praca jest pracą Boga  

Prawdziwi wielbiciele okazują Bogu wdzięczność, mówiąc:  

O Panie! Ofiaruję Ci serce, które mi dałeś. Co jeszcze mam do ofiarowania w 

nabożeństwie u Twoich Stóp? Proszę przyjmij to wraz z moimi najpokorniejszymi 

pozdrowieniami. 

To jest poddanie się, poświęcenie, oddanie i spełnienie. Nie ma nic wyższego i 

cenniejszego niż to. Diamenty i złote ozdoby uważane są za cenne. Ale kto nadał im 

wartość? Jedynie człowiek. Człowiek jest znacznie bardziej wartościowy niż wszystkie 

bogactwa świata. W scenariuszu, w którym spada wartość człowieka, jak powinien on 

odkupić swoją wartość? Aby podnieść swoją wartość, człowiek musi zmniejszać 

pragnienia. 

Bóg i świat „można porównać do huśtawki. Jeśli ruszasz ku Bogu, świat się oddala. 

Jeśli ruszasz ku światu, oddala się Bóg. Aby zdać sobie sprawę ze swojej pełnej mocy i 

wartości, musicie użyć swej siły rozróżniania i ruszyć ku Bogu. 

Bhagawadgita, Ramajana, Mahabharata, Biblia, Koran są jedynie drogowskazami 

- wskazują one boski cel. Wykorzystując je, musisz sam iść ścieżką. Jeśli śpiewasz ciągle 

Kodaikanal, Kodaikanal, jest to bezużyteczne. Aby dotrzeć tam, musisz tam pojechać. 

Niedorzeczne jest mówienie dziesięć razy placek ziemniaczany, placek ziemniaczany, 

jeśli nie bierze się go do ręki i nie zjada. Aby czerpać błogość, prowadźcie kontemplację 

i praktykę duchową. Nie liczy się samo gadanie, ważny jest czyn. Dzisiaj ludzie jedynie 

uczą, nie wprowadzając w życie tego, czego uczą. Czytamy Ramajanę. Ilu jednak ludzi 

idzie za nakazem własnego ojca? Bardzo niewielu. Kriszna mówi w Bhagawadgicie: „Ci 

co myślą o mnie we wszelkich okolicznościach, niechybnie docierają do mnie”. Ale wy 

myślicie o Bogu tylko wtedy, gdy jesteście w kłopocie. To oddanie na pół etatu. Przy 

oddaniu na pół etatu, spełnienie, jakie osiągniecie będzie jedynie na połowiczne. 

Musicie myśleć o Bogu w każdym czasie i we wszelkich okolicznościach. Sarwada 

sarwa kaleśu sarwatra hari ćintanam. (Wszędzie, w każdym czasie, we wszelkich 
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okolicznościach rozmyślajcie o Bogu). Uważaj swoją pracę w domu za pracę Boga, swój 

biznes za pracę Boga. Wszelka praca jest pracą Boga. To bardzo łatwa ścieżka. Bóg nie 

żąda, żebyś prowadził jakąś pokutę.  

Ludzie żyją dzisiaj w ciemności, czyniąc własne życie nieszczęśliwym. Oddawaj się 

świętym czynom, by sprawić, żeby ludzkie życie przynosiło spełnienie. Oddanie to nie 

jest po prostu śpiewanie bhadźanów. Bhadźany są konieczne, ale tylko do pewnego 

etapu. Powinniście połączyć się w miłości z Bogiem. Ja i wy powinniśmy stać się 

jednym. W ogóle nie ma żadnej drugiej istoty. Ekamewa adwitijam Brahma (Bóg jest 

jeden bez drugiego). 

Jest wiele garnków napełnionych wodą. Księżyc jest tylko jeden, ale odbija się w 

nich wszystkich. Ciała są niczym naczynia, umysł jest jak woda. W nim odbija się 

atma. Jest tylko jedno słońce, które jest przyczyną aktywności na całym świecie. Nie 

ma oddzielnego słońca dla Ameryki czy dla Indii. Podobnie jest tylko jedna atma, która 

jest obecna we wszystkich. Zrozumcie tę tajemnicę. Zrozumcie właściwie tę boską 

zasadę.  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem Bhawabhaja Harana Wandita Ćarana.) 

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Sruthi w Kodaikanal, 28 kwietnia 1997 roku.  

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTE I RADOSNE BOŻE NARODZENIE W 
PRASANTHI NILAYAM 

 

 Czystość, pobożność i radość - oto cechy zeszłorocznych obchodów Bożego 

Narodzenia w Prasanthi Nilayam. Około półtora tysiąca wielbicieli Sathya Sai 

przybyło z ponad 50 krajów świata, aby uczcić te święta w świętym Prasanthi Nilayam 

w duchu jedności i miłości. Myślą przewodnią tych obchodów było: „Ja i mój Ojciec 

jesteśmy jednym”. Całe miasteczko Prasanthi Nilayam wyglądało odświętnie, 

przybrane tradycyjnymi ozdobami bożonarodzeniowymi, w tym choinkami, 

gwiazdami, chorągwiami i kwiatami. Ozdoby w hali Sai Kulwant, będącej miejscem 

tych obchodów, przedstawiały urzekający widok z pięknymi draperiami i 

oświetlonymi, wielkimi obrazami Jezusa Chrystusa. W nocy uwagę przyciągał Jadźur 

Mandir, siedziba Bhagawana oraz inne budowle, oświetlone barwnym światłem. 

Pierwszym występem bożonarodzeniowym była pełna uczucia ofiara muzyczna, 
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obejmująca kolędy i pieśni nabożne. Złożył ją 24 grudnia Międzynarodowy Chór 

Bożonarodzeniowy - ponad 470 śpiewaków i muzyków obojga płci z około 50 krajów. 

Rozpoczynając występ modlitwą do Pana Ganeszy „Dźaja dźaja ganaraja”, śpiewacy 

wykonali łącznie 18 pieśni, napełniając całe otoczenie nabożnym żarem i prawdziwym 

duchem bożonarodzeniowym. Zakończyli pieśnią ułożoną przez samego Bhagawana - 

„Miłość mym kształtem, prawda mym tchnieniem, pokarmem błogość". 

Święty poranek bożonarodzeniowy został jeszcze bardziej uświęcony, kiedy 

wielbiciele zagraniczni 25 grudnia wyśpiewywali w Sai Kulwant od godz. 6.15 do 7.00 

rano chwałę Pana Jezusa i Bhagawana Baby. Z sercami pełnymi głębokiego oddania 

śpiewali kolędy, wśród których znalazły się „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”, 

„Chłopczyk Maryi”, „O, przybądźcie, wierni”, „Cicha noc, święta noc”, „Radość dla 

świata” i „Szukajcie najpierw”. 

Następnie, o godz. 8.00 w Sai Kulwant rozpoczął się śpiew wedyjski, po którym 

wystąpili z muzyką nabożną uczniowie szkoły podstawowej Sathya Sai i studenci 

Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai. Na początek, o 8.20, uczniowie szkoły 

podstawowej radośnie zagrali na skrzypcach kolędy. Potem wystąpił z kolędami zespół 

muzyczny Instytutu. Później urzekający występ dali studenci Instytutu, wykonując 

pieśni nabożne i kolędy, które wzbogacili bardzo kształcącymi rozmowami. Ukazały 

one znaczenie obchodów Bożego Narodzenia i pokazały chwałę Jezusa Chrystusa i 

Bhagawana Baby. Zaśpiewane przez studentów pieśni objęły: „Życzymy wam 

wesołych świąt bożonarodzeniowych", „O, śpiewajcie w radości do Boga, naszej siły", 

„Składajcie podziękowania z wdzięcznym sercem", „Dzwońcie dzwonki, dzwońcie 

dzwonki". Kiedy studenci śpiewali te pieśni, czterech studentów w strojach św. 

Mikołajów obeszło całą salę, rozdając czekoladki i szerząc radość. 

Uroczystości popołudniowe rozpoczęły się przemówieniami dwojga mówców, 

przedstawionych przez Johna Behnera. Jako pierwsza wystąpiła Loraine Burrows, 

znakomita wychowawczyni służąca obecnie w Szkole Sathya Sai w Tajlandii. 

Opowiadając niektóre spośród swoich cudownych doświadczeń boskości Bhagawana, 

wybitna mówczyni wezwała słuchaczy do tego, aby postępowaniem według 

ustanowionych przez Niego wzorców i stosowaniem danych przez Niego 

wartościowych lekcji uczynili swoje życie przesłaniem Bhagawana. Drugim mówcą był 

Jan Floris, główny koordynator 7. Strefy Międzynarodowej Organizacji Sai. Rozwodząc 

się o duchowych lekcjach, jakie od Bhagawana otrzymał, odkąd do Niego przybył w 

wieku 45 lat, uczony mówca opowiedział o tym, jak pomaga mu On i prowadzi go w 

życiu osobistym i zawodowym.  

Po tych mowach nastąpiło przedstawienie teatralne „Podarunek 

bożonarodzeniowy” w wykonaniu uczniów Duchowej Edukacji Sai z Wielkiej Brytanii 

i różnych innych krajów. Poprzez prostą, ale przemawiającą do wyobraźni opowieść o 

Michaelu Mouse, który nie potrafił zaaranżować jak inni żadnego podarunku dla 

Jezusa - boskiego dziecka i ostatecznie ofiarował wyjątkowy dar, ofiarowując siebie 

Panu przez załatanie dziury w ścianie, aby nie dopuścić do tego, by zimny wiatr 
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zaszkodził dziecku. Przedstawienie to uczyło, że człowiek, dla zbawienia własnego 

życia, powinien ofiarować Bogu samego siebie i poddać Mu się całkowicie.  

Potem odtworzono boskie orędzie Bhagawana, w którym rzekł On, iż człowiek 

nigdy nie powinien porzucać satji i dharmy, nawet w obliczu poważnych trudności. 

Jezus - powiedział - przeszedł olbrzymie cierpienie, jednak mimo to miał serce pełne 

miłości i współczucia. Na koniec orędzia Bhagawan zaśpiewał bhadźan „Miłość mym 

kształtem, prawda mym tchnieniem”.  

Końcowa uroczystość wielkich obchodów bożonarodzeniowych w Prasanthi 

Nilayam rozpoczęła się 26 grudnia o godzinie 17.00 tradycyjną procesją 

bożonarodzeniową dzieci. 60 dzieci z 20 krajów ubranych w połyskujące stroje, 

przybyło w tym pięknym, uroczystym pochodzie z Jadźur Mandiru do Sai Kulwant. 

Potem nastąpiło przemówienie dziękczynne Śri Toma Laheya, przewodniczącego 

Międzynarodowego Komitetu Bożonarodzeniowego, w którym złożył on pełne 

wdzięczności podziękowania wielbicielom z zagranicy, pracownikom aszramu i 

wolontariuszom z Sewa Dal za ich pomoc i współpracę, dzięki którym uroczystości te 

bardzo się udały. Odnosząc się do powiedzenia Bhagawana, że ‘miłość daje i przebacza, 

a "ja" bierze i zapomina’, Śri Lahey zauważył, że Jezus i Bhagawan Baba są 

przykładami miłości do wszystkich. 

Wielkim finałem obchodów bożonarodzeniowych w Prasanthi Nilayam był pełen 

uczuć występ Międzynarodowego Chóru Dziecięcego, złożonego z 60 dzieci z 20 

krajów. Rozpoczęły trzykrotnym Om i mantrą Gajatri i zaśpiewały łącznie 14 pieśni, 

wielbiących Pana Jezusa, takich jak: „Jezusek śpi słodko”, „Słuchajcie! jak dzwony”, 

„Najczystsza Dziewica”, „Pasterze na polu”, „Głos dzwonów na Wysokościach” i 

„Ozdóbcie sale”. Cały ów występ ukazał boską chwałę Pana, zatapiając wszystkie serca 

w pełnej błogości i tak oto zamykając przepiękne obchody bożonarodzeniowe w 

Prasanthi Nilayam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Powiem wam do kogo podobny jest ktoś, kto przychodzi do mnie, słucha 

moich wypowiedzi i wprowadza w życie to, co w nich zawarte. Otóż osoba ta jest 

jak budujący dom człowiek, który kopie głęboko i kładzie jego podwalinę na 

skale, a gdy nadchodzi powódź, strumień uderza gwałtownie w ów dom, ale nie 

może nim wstrząsnąć, został on bowiem osadzony na skale. 

 Ale ten, kto słucha i nie postępuje zgodnie z tym, co zawierają wypowiedzi 

jest jak człowiek, który zbudował dom na ziemi, bez żadnego fundamentu. 

Strumień uderzył weń gwałtownie, ten się natychmiast rozpadł i zniszczenie to 

było wielkie.  

– Biblia  

Ew. Łukasza 6. 47-49 
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Z naszych archiwów 

 

PRAWDZIWA WOLNOŚĆ TO ATMICZNA BŁOGOŚĆ 

 

 

CZYSTOŚĆ WEWNĘTRZNA JEST KONIECZNA DLA DUCHOWEGO ASPIRANTA 

 

Aby człowiek rozpoznał Brahmana, musi pojąć istotę tego, co przekracza czas.. Czas 

pochłania ciało. Bóg jest tym, który pochłania czas. Stąd Wedy oznajmiły, że 

Kala-kalaprapannanaam, kalah kim kariśjati (Czas jest bezsilny wobec tych, którzy 

przyjęli schronienie w Najwyższym Zwierzchniku Czasu). 

Radości i smutki człowieka, jego szczęście czy cierpienia, nie zależą od czasu, a od 

czynów człowieka. Czas nie ma krewnych ani przyjaciół. Czas nie podlega nikomu. 

Wszyscy podlegają czasowi. Stąd też, jeśli ktoś chce uświadomić sobie Boga - który jest 

Panem Czasu - musi wykonywać Jego zalecenia. Bóg patrzy na taką osobę z miłością.  

W związku z tym Bhagawadgita opisała cechy bhakty, który jest drogi Panu:  

Anapekśah śucir-dakśah, 

Udhasino gatawjathah, 

Sarwarambha paritjagi, 

Jo madbhaktah sa me prijah. 

(Drogi mi jest ten bhakta, który jest wolny od pragnień, o czystym ciele i umyśle, 

śmiały, beztroski, wolny od smutku i który porzucił wszelkie poczucie, iż jest sprawcą).  

Prawdziwe znaczenie czynu bez pragnień 

Anapekśah: Człowiek na tym świecie, ze swoim ciałem, zmysłami i umysłem, nie 

może być wolny od pragnień. Jak jednak ma stać się anapekśą (wolnym od 

oczekiwań)? Kiedy dokonuje czynów uważając siebie za sprawcę, czyny stają się 

pętami, które go wiążą. Wszystkie czyny wykonane z poczuciem, że są zamierzone jako 

ofiara dla Boga, nie prowadzą do niewoli. Stają się anapekśa (czynami bez 

pragnieniowymi). Człowiek musi rozpoznać, że to boski pierwiastek we wszystkich 

istotach dokonuje wszystkich czynów poprzez istoty ludzkie, które są narzędziami. Jak 

długo człowiek uważa siebie za sprawcę i posiadacza, nie może uciec od skutków 

swoich czynów.  

Kiedy jakiś człowiek będzie uważał pewien kawałek ziemi za swój, otrzymane 

zbiory będą należały do niego. Gita uczy, że kiedy czynów dokonuje się w charakterze 

ofiary dla Boga, stają się one czynami „bezinteresownymi”. Człowiek przyjął narodziny 

po to, żeby wykonywać swoje obowiązki, a nie po to, aby cieszyć się władzą czy 

dochodzić swoich praw. Kiedy wykonuje się swoje obowiązki, prawo przychodzi 

samorzutnie. Ludzie walczą dziś o swoje prawa, a zapominają o obowiązkach. Stąd też 
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na pierwszym miejscu jest wykonywanie obowiązku. To właśnie poprzez obowiązek 

człowiek uświadamia sobie Boga.  

Czystość wewnętrzna jest konieczna dla duchowych aspirantów  

Śućih: To słowo odnosi się do czystości. Nie wystarczy, jeżeli czyste jest ciało. Istotna 

jest czystość wewnętrzna. Ta ostatnia jest w rzeczy samej istotniejsza od tej pierwszej. 

Aby we właściwy sposób cieszyć się wszystkimi rzeczami konieczna jest czystość 

umysłu. Wszystkie święte czyny, jakich dokonacie w zewnętrznym świecie, są 

bezwartościowe, o ile nie macie czystości umysłu i serca. Jedzenie ugotowane w 

nieocynowanym naczyniu będzie zepsute, nawet jeśli dobre są wszystkie składniki. 

Podobnie, w naczyniu serca jego wnętrze musi być oczyszczone premą (miłością). 

Wówczas wszystko, co się spożywa, będzie zdrowe. Stąd też czystość jest dla osób o 

dążeniach duchowych sprawą najwyższej wagi; bez niej wszystkie czyny człowieka 

będą splamione. Czyny dokonywane z nieczystym sercem mogą przynieść jedynie 

niepożądane skutki.  

Jeśli chcecie osiągnąć jakiekolwiek dobre rezultaty w zewnętrznym świecie, 

podstawą tego jest czystość wewnętrzna. 

Dakśah: To słowo odnosi się to do determinacji, potrzebnej do osiągnięcia 

czegokolwiek. Człowiek musi mieć hart ducha i stanowczość, żeby osiągnąć swój cel, 

bez względu na to, jakie przeszkody staną na drodze. Do wykonania jakiegokolwiek 

świętego zadania człowiek musi posiadać w sobie stanowczość. Dakśah oznaczę tę 

właśnie cechę niezachwianej determinacji.  

Udhasinah: To ten, kto jest niewzruszony wobec wszystkiego, co się wydarza. 

Oznacza to, że człowiek powinien być najzupełniej wolny od samolubstwa. 

Wykonywanie swoich obowiązków musi uważać za jedyny cel swego istnienia. Ciało 

ludzkie jest rezultatem przeszłych czynów. Człowiek jest przywiązany do świata na 

skutek własnych czynów. Ciało jest niezbędne do czynienia dharmy (prawego 

postępowania). Obojętny na sławę czy potępienie, nie szukając władzy ani pozycji, 

człowiek powinien wykonywać bezinteresownie swoje obowiązki. Niech nie 

wpływają na was żadne inne względy niż wasz obowiązek. Czy to w organizacji 

politycznej, czy w sprawach osobistych lub narodowych - powinniście postępować w 

zgodzie z własnym sumieniem, nie oglądając się na nic innego. Jedynie kiedy człowiek 

wypełnia swoje obowiązki w tym duchu, może stać się odważnym przywódcą. 

Wszystkich czynów powinno się dokonywać w duchu służenia. Jedynie ten, co służy, 

jest godzien tego, by stać się przywódcą. Czy człowiek szukający wysokiego stanowiska 

może być czystego serca? Nie. Ludzie powinni oddawać się działaniu, skupiając się 

jedynie na wykonywaniu swoich obowiązków, zapominając o władzy i stanowisku. 

Oto prawdziwe znaczenie udhasinah. 

Działaj w teraźniejszości, aby uwolnić się od umysłowej udręki 

Gathawjathah: Wjathah odnosi się do udręki w umyśle. Padając ofiarą udręki 

umysłowej, człowiek doznaje zupełnego pomieszania. Człowiek ma skłonność do 
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rozmyślania nad przeszłością. Na co zda się martwienie się o to, co się zdarzyło? Nie 

powinno się również martwić o przyszłość, która jest nieznana i niepewna. Pamiętajcie 

jedynie o teraźniejszości. Oto sposób na uwolnienie się od udręki umysłowej - 

gathawjathah. Teraźniejszość jest wytworem przeszłości, zaś rodzicem przyszłości. 

Jeżeli w teraźniejszości odpowiednio postępujecie, przyszłość sama się o siebie 

zatroszczy. Róbcie to, co jest stosowne dla obecnej chwili. Jeżeli nie ma się żadnych 

oczekiwań, nie będzie żadnych rozczarowań. 

Sarwarambha paritjagi: Słowa te mówią o odrzuceniu ostentacji we wszystkich 

poczynaniach. Dzisiaj świat jest pogrążony w ostentacji i egoizmie. Jakie ma znaczenie 

czy świat cię chwali czy oczernia? Przykładowo, po co wielbiciel ma popisywać się 

swoim oddaniem dla zyskania uznania innych? Jego oddanie musi sprawiać 

przyjemność Panu, a nie zdobywać uznania świata. Na ścieżce duchowej ważna jest 

wewnętrzna radość, której zaznajecie. To jest klucz do zadowolenia z siebie. 

Sarwarambha paritjagi oznacza tego, kto w swoich poczynaniach nie czuje się ich 

sprawcą. 

Drogi Panu jest jedynie ten bhakta, który ma te sześć powyższych cech. Takiego 

właśnie bhaktę kocha Pan. Z drugiej strony, sześciu wrogów człowieka niszczy jego 

życie. Są to: żądza, gniew, złudzenie, chciwość, pycha i zawiść.  

Ucieleśnienia miłości  

Nowy rok nadchodzi regularnie, rok po roku. Czy jednak przynosi wam jakieś nowe 

myśli? Nie pozbywacie się swoich starych, błędnych idei. Należy je porzucić, dając 

miejsce nowym, świętym i wzniosłym myślom. Na co się zda świętowanie Nowego 

Roku, jeśli nie zmieniacie swoich starych dróg myślenia i postępowania? Czyńcie dobry 

użytek z czasu, który jest zarówno cenny, jak i święty. Nie oddawajcie się 

bezużytecznym plotkom. Rozwijajcie dobre cechy, takie jak współczucie, miłość i 

wzajemne zrozumienie. Bądźcie swoim własnym kontrolerem i poprawiajcie się, gdy 

trzeba karząc sami siebie. W ten prosty sposób możecie panować nad własnym 

wędrującym umysłem i swoją złością i gniewem. Ponadto polegajcie na Bogu. 

– Wybrane z noworocznych orędzi Bhagawana. 

 

 

 

MOJA DROGA DO SAI 

C. Prusty 

 

Swami powiedział: „Nie przyprowadziliście Dźagannaty; przynieśliście 

tylko posągi”. Potem z życzliwym uśmiechem, wskazując na siebie, 

oświadczył: „Dźagannath jest tutaj!”. Nawet teraz, gdy myślę o tamtej 
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chwili, włosy stają mi na głowie z przejęcia. Rzeczywiście, On jest 

Dźagannatą – Panem wszechświata, który współczująco przywdział ludzki 

kształt, tak abyśmy mogli Go dotknąć, czuć, doświadczać i kochać do woli. 

Moja matka wielbiła gorliwie Pana Wenkateśwarę z Tirupati. Za jej podpowiedzią 

odwiedziłem Tirupati ładnych parę razy - jak pamiętam - w latach 70. Bardzo 

szanowałem matkę i słowo jej było dla mnie prawem. Według jej życzenia, Pan 

Wenkateśwara po moim ślubie zdobił ołtarz w naszym domu. Moje oddanie dla Pana 

Wenkateśwary było szczere i stałe.  

Sai pojawia się w moim życiu 

Po raz pierwszy odwiedziłem Puttaparthi w 1979 roku. Zanim do tego dojdę, 

podzielić się muszę czymś ze swoich czasów studenckich, co przygotowało ten rozdział 

w moim życiu. Pewnego poranka, gdzieś w latach 1977-78, spotkałem się z 

Biswanathem Pradhanem, drogim przyjacielem z czasów studenckich. Miało to miejsce 

w Hindustan Aeronautics Limited (gdzie wtedy pracowałem), z powodu jakiś 

oficjalnych spraw. Gdy skończyliśmy omawiać sprawy związane z fabryką, Pradhan 

nagle spytał: „Prusty, czy słyszałeś o Sai Babie?” Natychmiast odrzuciłem tę ideę, 

mówiąc: „Nie znam go i nie ciekawi mnie. Dla mnie Bogiem jest Pan Wenkateśwara z 

Tirupati. To powiedziała mi matka. Przykro mi. Nie pójdę do żadnego innego Boga czy 

guru".  

Jednak Pradhan uparł się. Zaczął opowiadać, że Sai Baba jest boską istotą, a 

bhadźany Sai napełniają człowieka pokojem i błogością, itd. Zanim się rozstaliśmy, 

włożył mi w rękę zdjęcie Baby. Cóż, z wielką niechęcią, ale przyjąłem to zdjęcie z 

uwagi na przyjaźń z Pradhanem. I z szacunku dla niego umieściłem owo zdjęcie Baby 

w rogu naszego domowego ołtarza. 

Znowu z powodu jego zaproszenia, czasami chodziłem na bhadźany Sai. Pradhan, 

który w czasach studenckich usiłował imponować ilością czasu i pieniędzy, jakie łożył 

na rozrywkę i życie towarzyskie, był teraz zupełnie odmieniony. Jego dom 

przypominał świątynię; w salonie nie było mebli, a tylko mata i olbrzymie zdjęcia 

Baby. Spędzał też cały czas wolny po godzinach pracy biurowej na medytacji. Ta 

przemiana w nim - o 180 stopni! - była dla mnie pewnym wstrząsem. Patrząc na to, jak 

niesamowicie Pradhan zmienił się na lepsze, zastanawiałem się czy rzeczywiście nie ma 

czegoś szczególnego w Sai Babie. 

Wizja Kosmicznej Postaci  

W owym czasie widziałem, jak w domu pewnego bhakty w naszym miasteczku 

przejawia się wibhuti i nektar. Było to niewiarygodne. Zbiegiem okoliczności nazywał 

się on także Wibhuti Radźu. Pewnego dnia powiedział mi, iż zamyśla odbyć wycieczkę 

do Południowych Indii z grupą ludzi w mini autobusie. Nie paliłem się do udziału, bo 

większość miejsc zaplanowanych w jego podróży widziałem wcześniej, ale kiedy 

wspomniał, że zamierza zatrzymać się również w Puttaparthi, zaciekawiłem się. Do 

tego czasu obudziła się we mnie ciekawość, kim jest ów Sai Baba. Właśnie z nimi 

przybyłem do Puttaparthi po raz pierwszy. 
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Był to ostatni dzień obchodów święta Dasary w 1979 roku, czyli dzień Widźaja 

Dasami. Wielbiciele przepełniali audytorium Purnaćandra. Ledwo zdołałem wejść. 

Chociaż wszedłem z wielkim trudem, nic nie widziałem z uwagi na bardzo wysokich 

ludzi stojących przede mną. W końcu obmyśliłem pewien plan. Poszedłem na sam 

koniec sali. Mogłem teraz widzieć uroczystości i nikt nie narzekał. Wkrótce rozpoczęły 

się obrzędy purnahuti Weda Purusza Sapthaha Dźnana Jadźni. 

Wszystko było dla mnie nowe - mogłem tylko się przyglądać i próbować pojąć, co 

się dzieje. Składano wiele ofiar w ogniu. Swami pomachał ręką nad płomieniami, a 

wtedy z jego ręki spadło coś w dół ofiarny. Gdy włożono ostatnie ofiary w ogień, 

Swami podniósł obie ręce i zwrócił się, błogosławiąc, w stronę mężczyzn i w stronę 

kobiet. To, co wówczas ujrzałem oszołomiło mnie. To nie były już Jego ręce. W istocie 

widziałem w Jego rękach różne postaci bogów i bogiń - Ramę, Krisznę, Wenkateśwarę, 

Siwę i innych. Był to darszan Wiśwarupy (Kosmicznej Postaci Boga)! Stałem jak 

skamieniały. Było to tak nieprawdopodobne! 

Gdy Bhagawan odszedł, spytałem stojącego obok człowieka, co widział w rękach 

Baby. Odparł: „Tylko ręce, nic innego”. Było to dla mnie dalsze potwierdzenie 

zagadkowej boskości Sai Baby. W istocie uwierzyłem, że jest On rzeczywiście 

Najwyższą Rzeczywistością i po uroczystości rzekłem żonie: „Znalazłem swojego Boga. 

Odtąd nie ma potrzeby udawać się gdziekolwiek indziej. Nie ma już nic więcej do 

osiągnięcia. Baba jest dla mnie wszystkim. Dostąpiłem spełnienia!”. 

Pan Dźagannat jest tutaj! 

Właśnie w owym czasie zacząłem budować własny dom w Orissie, w pobliskim, 

odległym o 40 km, mieście. Po kolejnych odwiedzinach w Puttaparthi przywiozłem 

piasek z rzeki Ćitrawati, żeby umieścić go w fundamentach domu. To, że ów dom 

powstał, samo w sobie było cudem. Gdy zacząłem doświadczać niewidzialnej ręki Sai 

we wszystkim, co robię, pojawiły się również widoczne znaki Jego łaski w postaci 

wibhuti i nektaru, które popłynęły z Jego zdjęć w domu. Wiedziałem, iż objęła mnie 

Jego opieka, dając mi wygodę i bezpieczeństwo. Mój najstarszy syn wstąpił w 1987 na 

Jego wyższą uczelnię, podejmując studia licencjackie. Od tej pory mój związek z 

Prasanthi Nilayam jeszcze się umocnił. Jego błogosławieństwa nadal spływały, na 

różne sposoby, a latem 1992 roku doszło do pewnego niezapomnianego wydarzenia. 

K.C. Ćoudhury, starszy członek naszej Sai Samithi, miał pewnego dnia boskie 

natchnienie, by ofiarować Bhagawanowi święte posągi trójcy, ozdabiające w Orissie 

każdy dom - Pana Dźagannaty, Pana Balabhadry i Matki Subhadry. Była to wzniosła 

idea i wszedłem z zadowoleniem w skład zespołu, który powstał, aby wprowadzić ją w 

życie. Pierwszym zadaniem było znalezienie drzewa nim, odpowiedniego do 

wykonania tych posągów. Posągi owych bóstw w uświęconej świątyni w Puri zawsze 

są wykonane z drzewa nim. Przeszukałem całe miasteczko Hal, szukając 

odpowiedniego drzewa. Co ciekawe, poszukiwania zakończyły się na moim własnym 

podwórku. Mieliśmy obszerny dom z ogrodem z trzech stron, a dokładnie przy wejściu 

stało drzewo nim, którego pień wysoki na 25 stóp [ok. 8m] wysokości wyglądał jak 
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prosty słup. Zawsze dziwiliśmy się jego wyjątkowości, nie zdawaliśmy sobie jednak 

sprawy, iż w istocie jest to boskie błogosławieństwo, czekające na to, aby się ujawnić. 

 

Z pomyślnej okazji święta Rama Nawami w 1992 roku drzewo to, pośród bhadźanów 

i śpiewów wedyjskich, zostało ścięte. Rzeźbiarz także był bhaktą Sai, który 

przedsięwziął to dzieło z rygorystyczną surowością i ukończył je do września 1992 roku. 

Później, w wielkim, uroczystym pochodzie, posągi te przywieziono z jego domu do 

świątyni Sai w naszym mieście. Wkrótce zespół 33 bhaktów Sai wyruszył do Prasanthi 

Nilayam, wioząc tę trójcę, aby ją umieścić u lotosowych stóp Sai. 

Dotarłszy do Prasanthi Nilayam umieściliśmy posągi w pokoju na parterze i 

modliliśmy się do Bhagawana o spotkanie z Nim. Przez pierwsze trzy dni modlitwa 

pozostawała bez odpowiedzi. Niektórzy z członków zespołu wrócili, gdyż nie mogli 

dłużej czekać. Na czwarty dzień Bhagawan wezwał nas. W pokoju rozmów było u 

Niego owego ranka osiemnaścioro nas. Był to wybitny dzień mojego życia - 11 

września 1992 roku. Później Bhagawan zaprosił tylko czterech z nas, głównych 

członków zespołu, do hali Purnaćandra. Gdy przedłożyliśmy Mu naszą prośbę, 

Bhagawan powiedział: „Co przywieźliście?”. Odpowiedziałem: „Pana Dźagannatę, 

Pana Balabhadrę i Matkę Subhadrę, Swami”. 

Swami rzekł: „Nie przywieźliście Dźagannaty; przywieźliście tylko posągi”. Potem, 

wskazując na siebie, oświadczył z życzliwym uśmiechem: „Dźagannat jest tutaj”! 

Nawet teraz, kiedy myślę o tamtej chwili, włosy stają mi z przejęcia na głowie. 

Rzeczywiście jest On Dźagannatą – Panem wszechświata, który współczująco 

przywdział ludzki kształt, żebyśmy mogli Go dotknąć, czuć, doświadczać i kochać do 

woli. 

Potem Bhagawan pozwolił, aby posągi te ustawić na stałe w Muzeum Sanathana 

Samskruti. Do dzisiejszego dnia bhaktowie dostępują darszanu owej świętej trójcy w 

tej pięknej budowli, wyglądającej z dala niczym przepiękna świątynia Sanathana 

Dharmy. 

– C. Prusty jest starszym inżynierem, służącym w Śri Sathya Sai Central Trust w Prasanthi Nilayam. 
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Blask boskiej chwały 

 

 

W kwietniu 1966 roku chciałem odbyć wraz z rodziną pielgrzymkę do świątyni w 

Badrinath. Najpierw udałem się do Puttaparthi i poprosiłem Bhagawana o pozwolenie 

na podjęcie tej podnóży i pobłogosławienie jej. Bhagawan udzielił bardzo łaskawie 

pozwolenia i powiedział, że w swojej łasce będzie ze mną przez całą drogę do Badri 

oraz da mi tam darszan. 

Nasza podróż do Badrinath odbywała się z Delhi w dwóch samochodach. Do 

Riszikesz droga była dobra i równinna. Dalej była już wąska i niebezpieczna górska 

droga, na której w owym czasie dozwolony był tylko ruch w jedną stronę, a i to w 

konwojach. Ani ja, ani kierowcy z Delhi nie znaliśmy szczegółów tych ograniczeń oraz 

formalności, jakich należało przestrzegać. 

Pierwszego dnia po opuszczeniu Riszikesz zdołaliśmy dojechać w konwoju tylko do 

Śrinagaru i tam musieliśmy zatrzymać się na noc. Pomyśleliśmy sobie, bardzo głupio, 

że jeśli nazajutrz bardzo wczesnym rankiem wyjedziemy ze Śrinagaru, nim rozpocznie 

się jakikolwiek ruch uliczny, zdołamy przed południem pokonać odległość do 

Dźosinath, bez konieczności poruszania się w powolnym konwoju, bo wówczas 

dotarcie do tego miejsca zajęłoby nam cały dzień. Z tą myślą około 6 rano opuściliśmy 

Śrinagar i pojechaliśmy w stronę Dźosimath. Nigdzie na drodze nie ujrzeliśmy żadnego 

innego pojazdu. W dwóch czy trzech miejscach, gdzie były posterunki kontrolne, 

strażnicy dali jakieś znaki rękoma, jak gdyby mówiąc nam, abyśmy stanęli i krzyczeli 

coś w języku hindi, ale nasi kierowcy pojechali dalej bez zatrzymywania się. W swoim 

słabym rozumieniu języka hindi pomyślałem, że strażnicy i nasi kierowcy po prostu 

wymienili się jakimiś żartami.  

Około 8.30 rano, przejechawszy około 50 km, dotarliśmy do małego sioła, gdzie 

zobaczyliśmy ustawioną w poprzek drogi barykadę, która, jak później zrozumieliśmy, 

została wzniesiona bardzo pośpiesznie po to, aby zatrzymać nasze samochody. Z 

chwilą, gdy nasze samochody zatrzymały się, przyszedł dowódca - podinspektor - i 

zapytał, czy mamy specjalne pozwolenie na poruszanie się owego dnia pojazdami na 

drodze i dlaczego nie zatrzymaliśmy się na poprzednich posterunkach, mimo iż 

zaniepokojeni strażnicy oznajmili nam, abyśmy to uczynili. Na szczęście dla mnie 

podinspektor ów znał angielski. Wyjaśniłem mu, że nie znając hindi nie zrozumieliśmy 

prawidłowo, co powiedzieli strażnicy i nie wiedzieliśmy też, iż do korzystania owego 

dnia z drogi potrzebne jest jakieś pozwolenie. 

Miałem przy sobie list, dany mi przez głównego ministra stanu ds. obrony, do 

oficera dowodzącego dywizją wojska w Dźosimath z prośbą, aby oficer ów udzielił mi 

wszelkiego poparcia. Pokazałem ten list podinspektorowi i zadowoliło go nasze 
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uwierzytelnienie. Wyjaśnił dość grzecznie, że droga jest oficjalnie zamknięta dla ruchu 

przez cały dzień, a jeździć mogą tylko pojazdy ze specjalnymi zezwoleniami. Powodem 

było to, że nazajutrz rano główny minister obrony miał dokonać formalnego, 

uroczystego otwarcia odcinka Dźosimath-Badrinath, owej drogi i prowadzono 

przygotowania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa itp. Spytany, jaka władza 

wydaje specjalne zezwolenie, powiedział, iż trzeba ją było uzyskać od sędziego 

okręgowego w Śrinagarze, zanim wyjechaliśmy, a jedynym innym urzędnikiem 

władnym wydać zezwolenie jest wyższy oficer policji w Ćamoli, odległej o 60 km w 

kierunku Dźosimath. Podinspektor powiedział nam też bardzo uprzejmie, że musimy 

wysiąść z samochodów i spędzić resztę dnia i noc w owym miejscu, ponieważ nie jest 

władny pozwolić nam na korzystanie z tej drogi, a nawet na powrót do Śrinagaru, 

gdyż to również byłoby pogwałceniem zasad. Szczerze współczuł naszemu położeniu, 

ale był całkowicie bezsilny, jeśli chodzi o pomoc nam w wydostaniu się z niej. 

W tej wsi i wokół niej nie było widać żadnego czystego miejsca ani najbrudniejszej 

nawet herbaciarni. Stanęliśmy w obliczu spędzenia całego dnia i zimnej nocy bez 

żadnego jedzenia i dachu nad głową. Trudne to było położenie i odbierało odwagę. 

Moje myśli pobiegły więc do Bhagawana - wysłałem do Niego myślowe „Na pomoc"! 

I pomoc rychło nadeszła, w najdziwniejszy sposób. Podinspektor powiedział mi 

wyraźnie, że nie można spodziewać się, aby tego dnia przyjechał jakikolwiek wyższy 

oficer policji, gdyż wszyscy w policji są zajęci w związku z przygotowaniami do 

uroczystości otwarcia drogi z udziałem ministra obrony. Jednak nagle, niemal w 

ułamku sekundy od mojej myśli o Babie, dał się słyszeć dźwięk samochodu, 

nadjeżdżającego od strony Dźosimath. Za minutę ukazał się jakiś łazik. Z piskiem 

zatrzymał się przy barykadzie. Podinspektor i inni policjanci pospieszyli doń, 

zasalutowali i stanęli na baczność wokół niego. Z samochodu wyskoczył wytworny, 

wysoki oficer. Podinspektor zamienił z nim kilka słów, a potem przyprowadził go do 

mnie i przedstawił jako inspektora policji - właśnie owego oficera, który był władny 

wydać to specjalne zezwolenie! Inspektor policji rozmawiał ze mną tak, jakby 

przepraszał za zwłokę w swoim przybyciu i niedogodność, jakiej mi przysporzył. 

Zezwolenie musiało być wydane na drukowanym formularzu, dostępnym jedynie w 

jego biurze w Ćamoli i należało doń przystawić urzędową pieczątkę. Jednak inspektor 

odstąpił od wszystkich tych formalności. Wypisał specjalne zezwolenie na zwykłym 

papierze, pozwalając naszym dwóm samochodom pojechać dalej tą drogą, aż do 

Badrinath.  

Powiedział mi szczerze, że nie zamierzał tu przyjeżdżać, ale coś nagle podpowiedziało 

mu, żeby przyjechać. Wręczywszy mi pozwolenie, powiedział, że musi śpieszyć z 

powrotem do Ćamoli, wsiadł do łazika i odjechał, zanim zdołałem wyrazić dogłębną 

wdzięczność. Stałem przez chwilę w osłupieniu, utkwiwszy wzrok w znikającym w 

oddali łaziku. Potem przypomniałem sobie - czyż Pan w Puttaparthi nie zapewnił 

mnie: „Dam ci tam darszan?" 

– Z artykułu sędziego W. Balakriszny Eradiego w książce „Cuda Boskiej Miłości, cz. 1”. 
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Forum absolwentów 

 

 

W. Prawin 

 

Nic nie dzieje się na tym świecie bez woli Boga. Boski mistrzowski plan odsłania się 

w najdramatyczniejszy sposób, zbijając z tropu zwykłych śmiertelników i jednocześnie 

osiągając to, co było pozornie nie do osiągnięcia. Swami w swojej nieskończonej 

miłości czyni nas częścią swojego boskiego planu i daje nam sposobność do wzrastania 

w wierze, jak też do dokonywania postępu w naszej drodze do Niego. 

Odsłania się boski mistrzowski plan 

Miałem to szczęście, że Swami wybrał mnie, abym był częścią jego boskiej misji i 

opowieści o nim. Zrobiwszy licencjat z nauk przyrodniczych, spytałem Swamiego o 

następny krok. Swami powiedział, że powinienem studiować zarządzanie. Pilnie 

uczyłem się podczas ferii zimowych, jak też w wakacje i poszedłem na egzamin 

wstępny na studia magisterskie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zastępca rektora 

powiedział, że ponieważ dostałem złoty medal z licencjatu, Instytut chciałby, żebym 

zrobił doktorat zamiast mnie "tracić" na rzecz studiów magisterskich. Kiedy oznajmiłem 

to Swamiemu, po prostu uśmiechnął się i rzekł: „Zrób magisterium z nauk 

przyrodniczych". W swojej krótkowzroczności nie zdawałem sobie sprawy z jego 

boskiego, mistrzowskiego planu i pomyślałem sobie: „Jak zastępca rektora mógł okazać 

nieposłuszeństwo rozkazowi Swamiego?" Z biegiem czasu zapomniałem o tym i 

zrobiłem magisterium z nauk przyrodniczych. 

W lipcu 2001 po wakacjach Swami powiedział niektórym z nas, abyśmy zrobili 

doktorat. Kiedy składaliśmy padanamaskar, rzekł: „To tymczasowo; dam wam później 

inną pracę”. W tamtych czasach studenci robiący doktorat otrzymali wiele sposobności 

służenia osobistościom. Pomyśleliśmy więc, że Swami musi to mieć na myśli. 

Spędziliśmy zaledwie 15 dni na badaniach naukowych, gdy Swami posłał po nas. 

Kiedy dotarliśmy do pokoju rozmów, powiedział: „Chcę was posłać do Stanów 

Zjednoczonych na szkolenie z zarządzania. Pojedziecie?”. Kiedy odpowiedzieliśmy "tak" 

boskiemu poleceniu, Swami chciał, abyśmy zdobyli zgodę swoich rodziców. Oczywiście 

i od nich nadeszło "tak". Byliśmy trochę nieszczęśliwi z powodu opuszczenia Swamiego. 

Aby nas uspokoić, powiedział więc, że to jedynie na trzy miesiące. Następnego dnia 

czas ten wzrósł do pół roku. 

Swami zażądał, abyśmy napisali 'mały' egzamin w Bangalore (Bengaluru). 

Porozmawiawszy z osobami, które nadzorowały nasze przygotowania, dowiedzieliśmy 

się, że to egzaminy GRE (Graduate Record Examination – wszechstronny test 
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sprawdzający gotowość do studiowania w USA) i TOEFL (test znajomości języka 

angielskiego). Dla osoby nie myślącej o niczym innym jak służeniu Swamiemu, słowa 

te brzmiały bardzo obco. Swami ofiarował nam sute śniadanie w mandirze i o 8 rano 

posłał nas autobusem do Bengaluru. Zakwaterowano nas w Sathya Sai Gokulam i 

polecono udać się do ośrodka szkoleniowego na przygotowania do naszego GRE. W 

ośrodku instruktor spytał o nasz plan odnośnie do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. 

Kiedy powiedzieliśmy, że zamierzamy dołączyć do jesiennego semestru, stwierdził, że 

nie możemy dołączyć do ich ośrodka szkoleniowego, bo na przygotowanie się do GRE 

potrzeba przynajmniej trzech miesięcy szkoleń, trzech miesięcy samodzielnej nauki oraz 

próbnych egzaminów. Nie wiedząc, co czynić, zapytaliśmy o procedurę egzaminacyjną, 

Chcieli, abyśmy pokazali im paszporty. Gdy powiedzieliśmy, że ich nie mamy, zaśmiali 

się.  

Udaliśmy się do urzędu paszportowego, aby złożyć podania o paszport tatkal (tj. 

natychmiastowy). Wnioskując o nie próbowaliśmy wyjaśnić tę nagłość, ale 

powiedziano nam, że musimy czekać na paszport 15 dni. Urzędnik paszportowy, który 

zajmował się naszymi aktami, był właśnie przenoszony do Singapuru. Uważał on, iż 

Baba zrobił niezwykle wiele dla Karnataki poprzez wybudowanie szpitala, więc przed 

odejściem z urzędu chciał zrobić co nieco dla Baby. Przyspieszył sprawę i dał nam 

paszport o 4.00 po południu, w niesłychanym czasie 6 godzin od złożenia wniosku. 

Weryfikację policyjną wykonano dopiero 10 lat później, kiedy paszporty był 

odnawiane! 

Egzamin GRE w pięć dni 

Następnego dnia przybyliśmy z paszportami do ośrodka szkoleniowego, zadziwiając 

szkolących. Zobaczyli moc Sai i powiedzieli, że możemy korzystać z ich ośrodka 

szkoleniowego, jednak nie zapiszą nas z obawy przed utratą dobrego imienia. 

5 sierpnia poinformowano nas o terminie egzaminu GRE; miał on być 10 sierpnia, czyli 

za 5 dni. Kupiliśmy książki do GRE i zrobiliśmy sobie pierwszy próbny egzamin. 

Wyniki były opłakane. Na cztery kolejne dni zamknęliśmy się w pokoju i 

próbowaliśmy przebrnąć przez opasłe książki do GRE. Dla studenta nauk 

przyrodniczych matematyka jest bardzo trudna, ale Swami sprawił, że się jej ponownie 

uczyłem, przygotowując się do egzaminu! Jedliśmy bardzo mało, ale stwierdziliśmy, że 

bardzo trudno nam przebrnąć przez te książki, nie mówiąc już o ich opanowaniu. W 

rozstrzygający dzień dotarliśmy z drżeniem na salę egzaminacyjną i potem nie 

mogliśmy uwierzyć własnym oczom, kiedy na ekranie podano wyniki. Swami sprawił, 

że zdaliśmy GRE!! 

TOEFL był dla mnie jeszcze bardziej niebezpieczny, ponieważ moje umiejętności 

pisania na komputerze dopiero się rodziły. Musiałem napisać na komputerze esej 

złożony z 1000 słów. Swami znowu uczynił cud, gdyż dostaliśmy wieści z 

uniwersytetu, że ponieważ uczymy się całe życie języka angielskiego, zostajemy 

zwolnieni ze zdawania TOEFL. 

Kiedy dotarliśmy do Puttaparthi, Swami wezwał nas wraz z kilkoma starszymi 
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osobami i zauważył, że posłał tych chłopców, aby się uczyli, a oni zajmowali się 

jedynie  jedzeniem! Poprosił o wagę i osobiście sprawdził moją wagę. Przytyłem 5 kg 

w pięć dni! (Wciąż - po latach ćwiczeń - usiłuję zrzucić ten boski ciężar!!) 

Nic nie jest niemożliwe, gdy Swami tego chce  

15 sierpnia z polecenia Swamiego wypełniliśmy formularze podań, które nadeszły 

pocztą i odesłaliśmy je pocztą do Uniwersytetu Loma Linda w Kalifornii, będącego 

uniwersytetem wybranym przez Swamiego z długiej listy uniwersytetów. Ten sam 

zastępca rektora, który odmówił mi miejsca na studiach magisterskich, dał mi list 

polecający na ten kurs. Swami, choć boski, szanuje system administracyjny, jaki 

stworzył. Mógł skłonić ten uniwersytet do przyznania mi miejsca na studiach MBA, 

jednak chciał uszanować słowa zastępcy rektora, który powiedział mi, żebym robił 

doktorat.  

Chociaż przyjmowanie na semestr jesienny skończyło się w lipcu, Swami ponownie 

uczynił cud. Uniwersytet przyjął nasze podania, komisja ds. przyjmowania studentów 

spotkała się w trybie specjalnym i wybrała nas. Uniwersytet Loma Linda jest 

Uniwersytetem Adwentystów Dnia Siódmego, którzy są zwolennikami jedzenia 

wegetariańskiego. Zatem w miasteczku uniwersyteckim są tylko restauracje 

wegetariańskie, co rozwiązało  wielki kłopot z dostępnością jedzenia 

wegetariańskiego dla nas w Stanach Zjednoczonych. 

1 września 2001 złożyliśmy z polecenia Swamiego, poprzez naszego agenta w 

Bengaluru, podanie o wizę, zgodnie z obowiązującym porządkiem wizowym. Podania 

zostały wysłane do Chennai i wyznaczono nam rozmowę na 12 września. Swami w 

międzyczasie zwiększył czas trwania kursu z pół roku do roku. Ale kursem, na jaki się 

zapisaliśmy, był dwuletni kurs magisterski z dziedziny zdrowia ogólnego na kierunku 

zarządzanie opieką zdrowotną. Swami nas pobłogosławił i wysłał do Chennai na 

rozmowę na temat wizy. Dotarliśmy do Chennai wieczorem 9 września. Kiedy 

oglądaliśmy wiadomości, w Stanach Zjednoczonych, widzieliśmy jak rozpadały się 

dwie wieże. Nazajutrz ambasada była zamknięta, a odrobinę czasu na rozmowę 

wyznaczono nam 13 września. W ambasadzie panował nastrój strachu i gniewu. 

Zostaliśmy odrzuceni, gdyż nie mieliśmy stypendium z uniwersytetu, ani nie 

przedstawiliśmy sytuacji finansowej naszych rodzin.  

Ale do tego czasu Swami sprawił, że Jego zamiar wysłania nas do USA stał się 

znany całemu światu. Oznajmił to wielokrotnie w otwartych orędziach, które 

"Sanathana Sarathi" rozniosło po świecie. Chcieliśmy uciec, żeby uniknąć złej reklamy. 

O naszym kłopotliwym położeniu powiadomiono Swamiego. Zaśmiał się i powiedział, 

że do godz. 3.00 po południu dadzą nam wizę.  

Nazajutrz, dzięki kontaktom rządu Karnataki, spotkaliśmy się z szefem marketingu 

ambasady USA. Wyraził ubolewanie mówiąc, że powinniśmy byli przyjść do niego 

bezpośrednio, a teraz przez pół roku nie można odwrócić postanowienia, jakie wydał 

urząd wizowy. Próbowaliśmy zdobyć rekomendacje z rządu Tamilnadu, ale bez skutku. 

I w tym czasie urzędnicy ambasady amerykańskiej zwrócili się do głównego sekretarza 
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premiera Tamilnadu o wyznaczenie spotkania w sprawie podniesienie bezpieczeństwa 

wokół swojej placówki. Pierwsze słowa tamtego brzmiały: dajcie wizy ludziom Sathya 

Sai i wtedy przyjedźcie na spotkanie. Wiza została dosłownie nam wręczona przez 

urzędników z ambasady o godz. 3.00 po południu 17 września, w naszym pokoju 

hotelowym. Dla Sai nie istnieje nic takiego jak ‘niemożliwe’. 

Mieliśmy rezerwację na lot z Singapuru do Los Angeles tego samego dnia. 

Pospiesznie zabraliśmy swoje walizki i pojechaliśmy na lotnisko. Ale mieliśmy 

niepotwierdzone rezerwacje na lot do Singapuru. Tajemnicze są drogi Sai. Traf chciał, że 

jeden z członków Organizacji Sai był osobistym lekarzem prezesa Singapurskich Linii 

Lotniczych. Tak więc bilet przysłano nam faxem, a oryginalny bilet mieliśmy odebrać 

na lotnisku (w tamtym okresie nie można było zarezerwować biletu przez Internet). 

Człowiek z linii lotniczych widząc bilet podpisany przez przewodniczącego przeniósł 

nas do klasy biznesowej. 

Kiedy po dotarciu do Los Angeles pojechaliśmy na uniwersytet, nasz doradca 

akademicki rzekł nam, że jest to kurs dwuletni. Ale dzięki łasce Swamiego uniwersytet 

pozwolił nam otrzymać stopień naukowy w tym samym roku, zanim wykonaliśmy do 

końca pracę wynikającą z tego kursu. Swami przysłał nam garnitury na uroczystość 

zakończenia kursu, zamówione specjalnie dla nas. Do Puttaparthi wróciliśmy 16 

września 2002 roku, na dzień przed upływem roku. Swami czekał na nas na portyku. 

Przyjął nas słowami: „Mówiłem wam, że ciągu roku będziecie z powrotem”.  

Przez całą tę drogę Swami zsyłał nam niemożliwe sytuacje i czynił wszystko 

możliwym na swój własny, boski sposób, ukazując nam, że z Sai nic nie jest 

niemożliwe. Z Sai jesteśmy bohaterami, bez Sai zaś zerami. Zera mają wartość tylko 

wtedy, gdy stoi przed nimi jedynka. Zatem jeśli stawiamy przed sobą Sai jako swój 

silnik, nie musimy martwić się o swą podróż. On jest naszym przeznaczeniem, naszą 

drogą, naszym silnikiem i On jest naszym Sarathi!! 

– Autor służy w Instytucie Wyższych Nauk Medycznych Sathya Sai w Whitefield (Bengaluru) jako 

asystent dyrektora. 

 

 
 

 

X ŚWIATOWA KONFERENCJA  

Po uroczystym otwarciu X Światowej konferencji w sali głównej Instytutu, rano 15 

grudnia 2015 (jak donosiliśmy w poprzednim numerze), przed zgromadzeniem 

wystąpiło troje mówców, dzieląc się osobistymi doświadczeniami przemiany poprzez 

miłość. Byli to dr Phil Gosselin ze Stanów Zjednoczonych, sędzia Isabella Czu z Hong 
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Kongu i Kevin Francis z Australii. Uroczystość poranną zakończył występ muzyczny 

wielbicieli z Republiki Dominikany. 

Po południu przeprowadzono dziewięć równoczesnych warsztatów; odbyły się one 

w hali sportowej. Mówiono o różnych aspektach duchowości, doskonałego 

przywództwa, osobistej sadhany oraz działalności Międzynarodowej Organizacji 

Sathya Sai. Wybrane zagadnienia pozwoliły delegatom zagłębić się w temat zjazdu, 

jego znaczenie dla życia codziennego oraz praktyczne zastosowania. 

Uroczystości 26 listopada 2015 otworzyło pełne uczucia pieśni nabożne i pieśń 

„Miłość jest źródłem, ścieżką i celem”. W przemówieniu głównym dr William Harvey, 

członek Rady Praśanthi, przypomniał delegatom o olbrzymiej mocy imienia 

Bhagawana i podkreślił, iż ośrodki Sathya Sai powinny przedstawiać uniwersalność 

nauk Baby.  

Następnie odbyły się wystąpienia czworga mówców. Najpierw Kajoko Hira z 

Japonii opowiedziała o tym, jak Bhagawan, źródło miłości, zmienił jej życie. Raksza 

Mahtani z Hiszpanii podzieliła się budzącymi natchnienie opowieściami, 

zaczerpniętymi z własnych doświadczeń w nauczaniu małych dzieci wartości ludzkich. 

Trzecim mówcą był dr Wiru Mudigonda z Wielkiej Brytanii, który podkreślił ważność 

wiary i wezwał wszystkich do podążania za Mistrzem i Jego Boskimi nakazami. 

Ostatni mówca, Sergio Espindola z Brazylii, zalecił wszystkim ludziom o duchowych 

dążeniach, aby spróbowali połączyć się z Bogiem jeszcze w tym życiu. 

Następna część poświęcona była pytaniom i odpowiedziom. Członkowie Rady 

Praśanthi i kierownicy Światowej Fundacji Sathya Sai dzielili się cennym wglądem i 

służyli kierownictwem w sprawach duchowych, praktycznych i organizacyjnych, 

odpowiadając na pytania delegatów. Potem krótki urywek filmowy z orędzia 

Bhagawana przypomniał delegatom, że nie ma wyższego ćwiczenia duchowego niż 

bezinteresowna służba. Delegaci z Brazylii wystąpili z radosnymi pieśniami 

portugalskimi, a Rosjanie wystawili trzy scenki o miłości i służbie. Po południu 

delegaci podzielili się na grupy i wzięli udział w 9 warsztatach poświęconych różnym 

zagadnieniom tego zjazdu.  

Program kształcenia młodych liderów Międzynarodowej Organizacji Sai 

27 listopada na sali głównej Instytutu odbyła się uroczystość, podczas której 

43 młodych ludzi z 34 krajów przyjęto na Młodzieżowy Kurs Przywództwa. Ów kurs 

opracowano w 2014 roku, aby zapewnić szkolenie liderom wśród młodzieży, oparte na 

naukach Bhagawana. Na kursie była mowa o życiu i naukach Bhagawana Baby, 

przedstawiono Międzynarodową Organizację Sathya Sai, mówiono o naukach 

Bhagawana na temat przywództwa, o wyzwaniach, jakim stawia czoła młodzież, o 

nacechowanym miłością porozumiewaniu się, o dynamice zespołowej oraz zarządzaniu 

przedsięwzięciami. 

Postanowienia konferencji 

Po południu 27 listopada 2015 w Sai Kulwant przedstawiono postanowienia 
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konferencji. Owe propozycje działań, zalecenia i zarządzenia pomogą nie tylko 

wyznawcom Sathya Sai, ale wszystkim osobom o duchowych dążeniach i 

nowoprzybyłym - w urzeczywistnianiu wszystkich możliwości, wynikających z nauk 

Awatara Sathya Sai i jego boskiego kierownictwa. Postanowienia zjazdu wypracowano 

w dziewięciu rozwojowych dziedzinach: wzorcowy ośrodek Sathya Sai, przywództwo 

w Międzynarodowej Organizacji Sai, programy oświatowe, rola kobiet w 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, rola młodzieży w tejże organizacji, 

utrzymywanie równowagi w rodzinie, kariera a Międzynarodowa Organizacja Sai, 

"wychodzenie" do społeczeństwa, skuteczne i nacechowane miłością porozumiewanie 

się w Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai oraz bezinteresowna służba.  

Występy muzyczno-kulturalne  

Przy okazji X Światowej Konferencji studenci i delegaci z różnych krajów dawali 

wieczorami w Sai Kulwant znakomite występy muzyczno-kulturalne. Pierwszym, 25 

listopada, był tradycyjny taniec tajski o życiu Pana Buddy. Wystąpili z nim uczniowie 

szkoły Sathya Sai z Tajlandii. Po tym pięknym tańcu miał miejsce występ wirujących 

derwiszów o nazwie Sema, który odmalował mistyczną drogę duchowego rozwoju 

człowieka. Ów medytacyjny taniec wykonany przez bhaktów z Turcji - a przygrywało z 

wielkim uczuciem na tradycyjnych instrumentach grono muzyków - przedstawiał sobą 

wzniosły widok najwyższego spokoju; podniósł wszystkich na wyższy poziom.  

Pierwszym występem 26 listopada 2015 było przedstawienie teatralne 

„Najbezpieczniejszym miejscem jest Swami”. Wykonane przez wielbicieli z Meksyku i 

krajów Ameryki Środkowej, przedstawienie to pokazało, jak można ustanowić zgodę w 

rodzinie, nawet jeśli jeden z jej członków jest wielbicielem Swamiego o silnej wierze w 

jego Boskość.  

Później nadeszła kolej na Republikę Dominikany, Brazylię i Azerbejdżan, które dały 

trzy znakomite występy z pieśniami nabożnymi w swoich rodzimych językach. Owe 

trzy grona muzyków i śpiewaków w ich narodowych strojach, wykonujące z uczuciem 

nabożne pieśni, przedstawiały sobą obraz czystości i elegancji.  

PIELGRZYMKA ZE SRIKAKULAM  

Ponad 1200 osób, włącznie z uczniami i studentami, przybyło do Prasanthi Nilayam 

na dwudniową pielgrzymkę (12-13 grudnia 2015) z okręgu Srikakulam w stanie Andhra 

Pradesz. W oba te dni prowadzili bhadźany w Sai Kulwant, a 13 grudnia 2015 

uczniowie Sathya Sai Widja Wihar z Ramakrisznapuram w owym okręgu dali 

przedstawienie taneczne „Prema batalo Sai tarakalu” (Dzieci Sai na ścieżce miłości). 

Oparte na naukach Bhagawana, podkreśliło ono wagę ścieżki miłości dla odkupienia 

człowieka oraz pokoju i szczęścia na świecie. Przedstawienie wzbogacały różne 

melodyjne pieśni i tańce tych dzieci. 

 

 



Sanathana Sarathi   styczeń  2016   

© Organizacja Sathya Sai      28 

 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI  

 

 

STANY ZJEDNOCZONE 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z regionu śródatlantyckiego w Stanach 

Zjednoczonych uczciła 50. rocznicę swojego istnienia. Stało się to podczas dorocznego 

spotkania regionalnego, jakie odbyło się w dn. 22-25 maja 2015 w Camp Westmont w 

stanie Pensylwania. Skorzystało ponad 840 członków Organizacji Sathya Sai. Piękny 

ołtarz sprawiał, że ludzie przenosili się pamięcią do Prasanthi Nilayam. Dzieci z ruchu  

Edukacja Sathya Sai namalowały na tę okoliczność piękny fresk i odbyła się również 

wystawa o dziejach Organizacji Sathya Sai w I strefie. Program objął występy 

kulturalne dzieci i młodzieży, melodyjne bhadźany i zajmujące warsztaty. Dr Dalton 

Amorim z Brazylii podzielił się swoimi przeżyciami związanymi z Bhagawanem i 

wezwał wszystkich do tego, aby stali się światłem przewodnim i szerzyli miłość wśród 

wszystkich. Dr Szaszank Szah zachwycił wszystkich dogłębnym spojrzeniem na życie 

Bhagawana, przywołując budzące natchnienie przykłady Jego miłości do zwierząt, 

uczniów i ludzkości.  

TRYNIDAD I TOBAGO  

1 lipca 2015 roku był dniem historycznym dla Międzynarodowej Organizacji Sathya 

Sai z Trynidadu i Tobago, odbyła się bowiem wówczas uroczystość zakończenia nauki 

w pierwszej w Indiach Zachodnich (wyspiarska część Ameryki Środkowej) Szkole 

Sathya Sai, a mianowicie Wczesnodziecięcym Ośrodku Opiekuńczo-Oświatowym 

Ogród Kwiatów Sathya Sai w Longdenville na Trynidadzie. Ukończenie szkoły przez 

pierwszych troje uczniów świętowało około 70 osób, w tym 17 nowych uczniów. 

Uroczystość otworzył dziadek jednego z kończących swoją naukę w tej szkole dzieci, 

prezentując przed zarządcą szkoły flagę narodową. Po hymnie narodowym i innych 

prezentacjach kończące szkołę dzieci otrzymały świadectwa z rąk głównego 

koordynatora Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai dla krajów Indii Zachodnich.  

Najbardziej urzekającą częścią uroczystości był czas, kiedy troje młodych 

absolwentów dzieliło się swoimi doświadczeniami. Mówili o własnej przemianie, 

dzięki nauczaniu pięciu wartości ludzkich oraz o swoim radosnym doświadczeniu nauki 

w tej szkole i przeżyciach związanych z tą szkołą. Uczniowie zaśpiewali pieśni 

wieloreligijne i ukierunkowane na wartości. Dali też inne występy, które wywołały 

wrażenie na gościach i rodzicach budząc w nich natchnienie. 

5 lipca 2015 członkowie Ośrodka Sathya Sai z Pasea na Trynidadzie i Tobago rozdali 

kosze z jedzeniem i przedmioty higieny osobistej 568 potrzebującym rodzinom, 

żyjącym na dotkniętym kryzysem obszarze Sea Lots na krańcach stolicy Port-of-Spain. 

Ochotnicy Sathya Sai rozdali również 1300 posiłków, obejmujących potrawę z grochu i 
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ziemniaka, tortillę i potrawę z mango. Rozpocząwszy pracę już o 3.00 rano, ochotnicy 

umieścili kosze z żywnością, przedmioty higieny osobistej i posiłki do ciężarówek, aby 

je później rozdać. Ciąg ośmiu autobusów, wiozących około 200 ochotników oraz cztery 

ciężarówki wiozące jedzenie i artykuły przemysłowe, przybył do Sea Lots wczesnym 

rankiem. Tam dopomogli im w rozdawaniu darów ochotnicy z innych ośrodków 

Sathya Sai. Dodatkowo, ochotnicy Sathya Sai rozdali piękne kartki z budzącymi 

natchnienie przesłaniami zaczerpniętymi z nauk Bhagawana, wywołując u 

obdarowanych łzy radości. 

AUSTRIA 

W Brixlegg w Tyrolu członkowie Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

zorganizowali święto wartości ludzkich. Odbyło się ono w dn. 30-31 maja 2015. Święto 

rozpoczęto zaśpiewaniem pieśni związanych z wartościami ludzkimi oraz prezentacją 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Potem ukazano przejawianie wartości 

ludzkich w pracy i życiu codziennym. Zostało to dobrze przyjęte przez zgromadzonych. 

Jeden z gości powiedział: „To jest dla życia; dobrze jest ożywić stare wartości”. 

Nazajutrz uczestnicy śpiewali pieśni duchowe i uczestniczyli w kółkach studyjnych. 

Potem, kiedy święto dobiegło końca, ochotnicy Sai podarowali dekoracje świąteczne 

domowi starców. 

KUBA 

Na Kubie po raz pierwszy Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai uczestniczyła w 

otwartym spotkaniu, które przyciągnęło około 300 osób. Ambasador Indii na Kubie, 

który w ubiegłym roku wziął udział w obchodach Urodzin Bhagawana, zaprosił 

członków Organizacji, aby zaśpiewali publicznie bhadźany i uczestniczyli w zajęciach z 

jogi. Zgromadzeni z całego serca nagrodzili bhadźany oklaskami, dając dowód tego, 

jaką siłę przyciągania i słodycz ma wyśpiewywanie chwały Pana.  

HONDURAS 

13 czerwca 2015 w Tegucigalpie członkowie Międzynarodowej Organizacji Sathya 

Sai wzięli udział w warsztatach. Podczas kółek studyjnych i w innych zajęciach, 

uczestnicy zgłębiali sedno nauk Sathya Sai Baby i uczyli się, jak je stosować w życiu i 

jak ważna jest codzienna praktyka.   

KANADA 

W lipcu 2015 Kanadyjski Instytut Edukacji Sathya Sai przeprowadził swój drugi 

Doroczny Obóz w Szkole Sathya Sai w Kanadzie w Toronto. Odbył się on w dniach 

14-15 owego miesiąca. Ten letni obóz nie tylko dla dzieci i młodzieży Sathya Sai 

połączył wartości, jakimi są szacunek i tolerancja, praca zespołowa i współczucie, z 

lubianymi i przyjemnymi zabawami oraz innymi zajęciami. Obóz z 20015 roku 

zapewnił żywy, pełen energii i pobudzający intelektualnie program letni dla 16. dzieci 

w wieku 7-11 lat. Dziewięcioro młodzieży Sathya Sai służyło pomocą przy pracach 

obozowych i przygotowało oraz przeprowadziło zajęcia sportowe i zabawy, uczące 

znaczenia współpracy, skupienia, dyscypliny i pracy zespołowej. Dzieci wykazały się 
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znajomością pięciu ludzkich wartości: miłości, pokoju, prawdy, prawego postępowania 

i niekrzywdzenia.  

NIKARAGUA 

13 członków Organizacji Sathya Sai uczestniczyło 4 lipca 2015 w warsztatach pod 

nazwą „Rozumienie błogosławieństwa, jakie dał nam Swami” w hotelu Las Mercedes 

w Managui. Warsztaty ogniskowały się na celach Międzynarodowej Organizacji Sai i 

wytycznych, zatwierdzonych przez Bhagawana na IX Światowej Konferencji w 2010 

roku, które zostały dwa lata później przyjęte na Kongresie Latynoamerykańskim w 

Meksyku. Grupa ta nakreśliła plan rozwoju boskiej misji i wszyscy obecni zgodzili się 

pracować – z odnowionym oddaniem i pozytywnym podejściem - na rzecz osiągnięcia 

celów Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Jedna z uczestniczek ofiarowała swój 

dom na cotygodniowe spotkania - z kółkami studyjnymi, medytacją i bhadźanami. 

SALWADOR 

21 czerwca 2015 młodzież Sathya Sai z tego kraju przeprowadziła spotkania dla 16 

dzieci w domu mieszkalnym jednego z gospodarstw rolnych w San Salwador. Dzieci 

wzięły udział w edukacji w wartościach ludzkich i zabawach wśród drzew opartych na 

tychże wartościach. Całość tak się udała, że członkowie Międzynarodowej Organizacji 

Sathya Sai postanowili przeprowadzać takie spotkania dla dzieci i dorosłych w ostatnią 

niedzielę każdego miesiąca. Biorące w nich udział rodziny będą też mogły, po 

zakończeniu zajęć, zjeść wspólnie obiad. 

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

BHARAT 

Himaczal Pradesz: Stosownie do obchodów 90. Urodzin Bhagawana Baby, 

Organizacja Sewy Sathya Sai ze stanu Himaczal Pradesz przeprowadziła 90-godzinny 

Akhanda Bhadźan w Anand Wilas w Szimli. Potrwał on od 30 września do 4 

października, a przybyli nań wielbiciele z całego Himaczal Pradesz. Wzruszenie 

wywołane przez bhadźany i spokój owego miejsca sprawiły, iż na całe godziny 

wielbiciele zatopili się w rozmyślaniach o Sai. Przepełniwszy - przez 90 godzin - całe 

otoczenie boskimi wibracjami, bhadźany zakończyły się wykonaniem arati w południe 

4 października. 

Dżammu i Kaszmir: W dżammijskiej wiosce Tikrikhanni odbył się w ostatni dzień 

sierpnia zeszłego roku obóz medyczny. Zbadano na nim ponad 60 pacjentów i 

bezpłatnie udzielono im porad zdrowotnych oraz podarowano leki. Niektórym z tych 

pacjentów, mającym kłopoty z zębami, poradzono udać się do kliniki dentystycznej w 

dżamijskim Lale-Da-Bagh na kontrolę i leczenie, które zapewni im bezpłatnie 

Organizacja Sai.  

Manipur: Organizacja Sewy Sathya Sai w tym stanie obchodziła 20 września 

ubiegłego roku Światowy Dzień Krwiodawstwa w Banku Krwi Regionalnego 

Instytutu Nauk Medycznych w Imphal. Krew oddawano w godzinach 10 - 13. Łącznie 

12 kobiet i 35 mężczyzn wniosło w darze szpitalowi owego Instytutu 47 jednostek 
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„płynnej miłości", jaką jest krew. Władze szpitala były z tej bezinteresownej służby 

Organizacji Sai bardzo zadowolone. 

Pendżab: Organizacja Sewy Sathya Sai z tego stanu przeprowadziła Obóz Radzenia 

Sobie z Katastrofami. Odbył się on w miejscowości Patiala, a uczestniczyli w nim 

ochotnicy z Harjany, Pendżabu, uczniowie szkoły średniej SSVM [skrót angielski - tł.] 

w Patiali i ochotnicy z miejscowego biura zarządzania w czasie klęsk żywiołowych. 

Narodowy koordynator Śri Thjagaradżan przeszkolił ochotników w zakresie różnych 

sposobów radzenia sobie z klęskami żywiołowymi. Po tym obozie odbył się 5-dniowy 

podobny obóz [tj. radzenia sobie z katastrofami] w Śrinagarze, urządzony dla policji ze 

stanu Dżammu i Kaszmir. 

 Sewa Samithi Sathya Sai z miejscowości Kapurthala przeprowadziła obóz 

medyczny dla pacjentów z kłopotami zdrowotnymi ogólnymi, ortopedycznymi i 

ginekologicznymi. Skorzystało z niego 552 osób. 

Tamil Nadu: W pięknie ozdobionym ośrodku Sundaram uczczono 90. Urodziny 

Bhagawana Sathya Sai Baby. Sundaram rozjaśnione pięknymi światłami, jaśniało 

królewskim dostojeństwem przez 10 dni tych obchodów, od 14 do 23 listopada 2015 r. 

Uroczystości objęły Sahasranama arczanę (wypowiedzenie tysiąca Imion 

Bhagawana), filmy wideo ukazujące dobroczynne dzieło Bhagawana, bhadźany w 

wykonaniu wychowanków instytucji Bhagawana, Narajana Sewę i występy 

znakomitych muzyków, takich jak maestro saksofonu Kadri Gopalnath czy skrzypaczka 

Kanjakumari.  

Niespotykanie ulewne deszcze w Tamil Nadu zatopiły wiele obszarów tego stanu. 

W tej groźnej sytuacji Organizacja Sewy Sathya Sai z Tamil Nadu nie tracąc czasu 

wysłała ciężarówkami artykuły pomocy i zespoły do usuwania skutków powodzi. 

Celem głównym było ratowanie dotkniętych żywiołem ludzi z odosobnionych 

obszarów i zapewnienie im koniecznych rzeczy.  

Młodzież Sai z Chennai rzuciła się natychmiast do pomocy. Główny zespół szybko 

dokonał przeglądu obszarów klęski żywiołowej, inny uruchomił kuchnię, która służyła 

prawie 2 tysiącami paczek z jedzeniem na raz. W dotknięte powodzią miejsca ruszył też 

zespół lekarzy i przeszkolonych ratowników, docierając do odległych obszarów i 

rozdając lekarstwa. Sundaram, siedziba Bhagawana, przemieniło się w ośrodek 

służebny, w którym przygotowano około 27 tysięcy paczek z podarkami, zawierających 

30 niezbędnych rzeczy każda. Paczki te rozdano rodzinom będącym w potrzebie. 
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rwiny i potępienie idą we wszystkich czasach krok w krok za wielkimi 

ludźmi. Nie dają im spokoju niczym cień, którego nie da się uniknąć. 

Przeciw Jezusowi zwrócili się jego uczniowie, nawet ci, co go wielbili i 

uważnie słuchali. Wyrządzili mu zło - jemu, który czynił im dobro. Jednak Jezus tym, co 

go znieważali i ranili, życzył dobrze. Oto lekcja, której bardzo nam dziś potrzeba. Nikt nie 

powinien zliczać wyrządzonych sobie krzywd ani dążyć do zemsty. Człowiek musi 

natomiast odwzajemniać nienawiść miłością, wrogość braterstwem. Zachowywanie się 

inaczej to oznaka słabości, braku odwagi, braku wiary w ludzką dobroć. Jezus w tej świętej 

walce odniósł zwycięstwo. W dniu dzisiejszym musimy pielęgnować w sobie to 

przeświadczenie i tę odwagę. 

– Baba 

 

 

 

 

Szczęście to jedność z Bogiem 

W głębi śanti (spokoju) istnieje prakanti 

(najwyższa wspaniałość). W tym prakanti można 

doświadczyć param-dźjoti (boskiego blasku). 

Param-dźjoti w postaci atma-dźjoti (światła 

atmy) jest w was. Jest to światło niedwoistości i 

wieczności. Jest to światło nieśmiertelności. Jest 

to światło jaźni. Ponieważ macie w sobie to 

światło, dlaczego mielibyście obawiać się 

czegokolwiek? Albo się martwić? Bądźcie 

szczęśliwi. Gdzie jest szczęście? Jak go doznać? 

Szczęście to jedność z Bogiem. 

– Baba 

 

 

 

Tłum.: Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk 
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