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AVATAR VANI 

 

 

 

 

Życie ludzkie jest bardzo cenne, święte i promieniuje cnotami. Tak szlachetne ludzkie 

życie marnujemy dla przyjemności zmysłowych i doczesnych dóbr. Istota ludzka jest 

przede wszystkim powinna rozwijać w sobie dobry charakter i ludzkie wartości.   

Pokonajcie trudności by rozwijać ludzkie wartości 

Człowiek rodzi się bez żadnych pragnień i cech. W czasie narodzin nie ma żadnych 

atrybutów. Kiedy rośnie, pojawiają się w nim pewne cechy pod wpływem 

pożywienia i otaczających go ludzi. Gdy rozwinie się w sobie przywiązanie i instynkt 

posiadania, będzie stawiać czoła wielu stratom, trudnościom, kłopotom i wyzwaniom. 

W obliczu wszelkich wyzwań, klęsk i strat, człowiek powinien stać na straży wartości 

ludzkich. Ludzkie życie pełne jest trudności i wyzwań. Wszystkie pośrednio pomagają 

rozwinąć ludzkie cechy. Jeżeli człowiek ma prowadzić ludzkie życie, musi rozwinąć w 

sobie ludzkie cechy.   

Na początku, człowiek rozwija w sobie pragnienia. Pragnienia są wspólne dla 

wszystkich - młodych czy starych, mężczyzn czy kobiet, zwykłych ludzi czy świętych. 

Bardzo ważne jest jednak to, by mieć dobre pragnienia, to jest pragnienie osiągnięcia 

jakiegoś wzniosłego celu, prowadzenia szlachetnego życia, pragnienie bycia dobrym 

uczniem, podążania boską ścieżka. Posiadanie pragnień jest człowiekowi przyrodzone, 

gdyż musi on żyć na tym świecie. Ale powinny one mieć jakąś granicę. Ponieważ 

wskutek wpływu kali jugi pragnienia przekroczyły wszelkie granice, człowiek stracił 

spokój i doświadcza niepokoju. Pragnienia mogą być, ale powinna być dla nich jakaś 

granica. Bezgraniczne pragnienia człowieka są jak łańcuchy, które go przywiązują i 

więżą. Traci swoja wolność, gdyż jest związany pragnieniami.  

Wprowadź w życie swoją wiedzę   

Zwierzęta też mają pragnienia, ale nie są one bezgraniczne, tak jak pragnienia 

człowieka. Życiem zwierząt kierują przyczyny i pory roku, ale człowiek działa bez 
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powodu i nie w porę. Dlatego właśnie zmaga się z tyloma trudnościami i problemami.   

Człowiekowi nie brakuje jedzenia, odzieży i dachu nad głową. Co jest więc 

przyczyną jego niepokoju? O niepokój przyprawiają go jedynie nadmierne pragnienia. 

Dlatego musi wyznaczać swoim pragnieniom jakieś granice. Mniej bagażu zwiększa 

komfort i sprawia, że podróż jest przyjemnością.  Życie to długa podróż.... W tej długiej 

życiowej podróży nie należy mieć nadmiernego bagażu. W języku wedanty nazywa się 

to wyrzeczeniem (wajragia).   

Czytasz od dawna o wyrzeczeniu. Słuchasz wielu dyskursów. Jak wiele jednak 

zdołałeś zastosować w swoim życiu? Jeśli zapytasz siebie, stwierdzisz, że nie ruszyłeś 

naprzód ani o krok; jesteś tam, gdzie byłeś. Pomimo słuchania i czytania tekstów 

wedanty, pomimo dźapy (śpiewania) i medytacji, pomimo znajomości świętych 

tekstów - jesteś w tym samym miejscu, co wcześniej. Jak możesz dokonać postępu? Na 

szlachetne szczyty dotrzesz tylko wówczas, gdy swoją wiedzę będziesz wcielał w życie. 

Ale w tym dzisiejsi uczniowie i studenci są zerem, podczas gdy w wiedzy książkowej - 

bohaterem. Możesz usłyszeć i nauczyć się wielu rzeczy. Ale nadal jesteś w tym samym 

miejscu, gdzie byłeś. Zamiast uczyć się stu rzeczy, ważne jest, aby choć jedną wcielić w 

życie. Tak więc powinniście praktykować, bo doświadczenia zdobywamy tylko dzięki 

praktyce. 

Głodu nie zaspokoisz przez słuchanie samych nazw wybornych potraw. Musisz 

podjąć wysiłek i zjeść. Żebrak nie poprawi swej sytuacji słuchając o doskonałości 

ekonomii. Ciemności nigdy się nie rozproszy słuchając o mocy światła. Podobnie, 

nigdy nie staniesz się wedantinem ucząc się wedanty.   

Wiedza książkowa jest jedynie powierzchowną wiedzą. Tym, czego nam potrzeba, 

jest wiedza najwyższa. Najwyższą wiedzę uzyskuje się przez wiedzę praktyczną. Zatem 

człowiek powinien czynić wysiłek, by praktykować, przynajmniej w jakimś stopniu. 

Ludzie, pomimo całej swojej wiedzy, nie czynią żadnego wysiłku na rzecz zdobycia 

łaski Boga. Nie rozwijają w sobie ducha poświęcenia. Cóż my takiego praktykujemy? 

Cóż takiego poświęcamy? Ani niczego nie praktykujemy, ani niczego nie poświęcamy. 

Dlaczego więc mielibyśmy być wysłuchani? Świętych pism słuchamy po prostu tak, 

jak słuchamy innych opowieści. W codziennym życiu słuchamy radia, oglądamy 

telewizję. Jaki skutek to przynosi? Dopóki oglądamy, czerpiemy z tego przyjemność. 

Potem zapominamy. Jednak duchowość nie jest taka. To, co się zobaczy, to, co się 

usłyszy, trzeba przechowywać w sercu, jak skarb. Jedynie wówczas będziemy mieli 

satysfakcję i siłę.   

Człowiek uważa siebie za dobrego, a innych oczernia jako złych. Jednak dobro i zło 

zależą od ludzkiego myślenia. Oto mały przykład..  

Pewnego razu Kriszna pomyślał o poddaniu sprawdzianowi Judhiszthirę i 

Durjodhanę. Najpierw wezwał Judhiszthirę i rzekł:  

- Mam zadanie do wykonania. Potrzeba mi do tego człowieka bardzo podłego, 

oddanego nieprawdzie i złu. Czy możesz taką osobę przyprowadzić?  
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Później Kriszna zawołał Durjodhanę i powiedział mu:  

- Durjodhano! Mamy wielkie zadanie do wykonania. Potrzebny jest do tego 

szlachetny człowiek, który jest czysty, prawy i ma dobre serce.  

Obaj zgodzili się wykonać te przydzielone im przez Krisznę zadania. Judhiszthira 

udał się w jedną stronę, a Durjodhana w przeciwną w poszukiwaniu osób, o jakie 

poprosił Kriszna. Po jakimś czasie powrócił Judhiszthira i rzekł pokornie do Kriszny: 

- Panie! W naszym królestwie nie ma żadnej nikczemnej osoby. Jestem jedyną 

osobą, w której jest taka czy inna nikczemność. Proszę uczyń użytek ze mnie.  

Wkrótce wrócił również Durjodhana i rzekł do Kriszny:   

- Kriszno! W tym królestwie nie widać nigdzie całkowicie szlachetnej osoby. Myślę, 

że jedyną taką osobą jestem ja. Jeżeli powiesz mi, jakie to zadanie, wykonam je z 

pewnością.  

W egoistycznym patrzeniu na świat przez Durjodhanę wszyscy jawili się mu jako 

nikczemni. Pokorny Judhiszthira wszystkich uważał za dobrych. Wszystko będziesz 

widział w takim kolorze jak barwa okularów, które nosisz. Jeśli twoje widzenie jest złe, 

wszystko będzie ci się jawiło jako złe. Durjodhana był podły w najwyższym stopniu i 

takie były jego myśli. Judhiszthitra natomiast był pełen cnót.. Był ucieleśnieniem satji 

i dharmy. Stąd też każdy jawił mu się jako szlachetny i dobry. Egoistyczny człowiek 

będzie myślał, że wszystko wie, a inni to nieuki. Jednak ten, kto wie wszystko, jest 

zawsze skromny. Ten, kto utrzymuje, że wszystko wie, tak naprawdę nie wie nic. Ten, 

kto mówi, że nic nie wie, może w rzeczywistości wiedzieć wszystko. Tak więc, możemy 

próbować poznawać wszystko. Jednakże powinniśmy wcielać w życie przynajmniej 

jedną lub dwie rzeczy spośród tych wielu, jakie znamy.  

Wielu ludzi zna opowieść o skuteczności śpiewania imienia Boga. Jak opowiedział 

mój przedmówca, poprzez słuchanie imienia Pana ptak urodził się w następnym życiu 

jako cielę, a to cielę odrodziło się jako książę. Wielu ludzi śpiewa ciągle ‘Sai Ram, Sai 

Ram’. Ale czy nastąpiła w nich przemiana? Jeśli zadacie sobie trud dociekania, okaże 

się, że nie ma w nich ani cienia zmiany. Jaki więc z tego pożytek? Ptak potrafił się 

zmienić, zwierzę potrafiło się zmienić, książę również mógł połączyć się z Bogiem. Co 

jednak jest przyczyną braku przemiany współczesnego człowieka? Jeżeli powtarza się 

imię Boga, to nie wystarczy. Magnetofon także powtarza imię Boga. Płyta 

gramofonowa też powtarza imię Boga. Czy odnoszą z tego korzyść? Tak więc nie 

powinniśmy śpiewać imienia Pana mechanicznie. Powinniśmy robić to z pełną 

świadomością. Wszystko powinno płynąć z serca, nie tylko z warg. My mówimy 

wszystko wargami, ale nie zaznajemy tego na poziomie serca. Dla przemiany życia 

ludzkiego w boskie powinniśmy wryć w swoje serce boskie uczucia. Powinniśmy 

rozwijać w sobie ducha poświęcenia i oczyszczać ludzkie życie.  

Poświęcenie obdarza nieśmiertelnością   

Co rozumie się przez duchowość? Duchowość to nie jest dźapa, medytacja czy 

bhadźany. Wszystko to są dobre działania. Ale człowiek musi złożyć w ofierze 
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wszystkie cechy zwierzęce, głęboko zakorzenione w jego sercu podczas wielu żywotów. 

Tylko wtedy śpiewanie boskiego imienia będzie miało należyty wpływ.  

Kiedy śpiewacie imię Boga, powinny również rozwijać się w was święte uczucia. 

Kiedy drzewo rośnie, jego korzenie także wchodzą w ziemię. Ciężar drzewa jest 

utrzymywany przez korzenie. Tylko wtedy drzewo jest bezpieczne i będzie miało siłę. 

Jeżeli korzenie nie wrosną głęboko, całe drzewo runie. Zatem wraz z postępem ćwiczeń 

duchowych powinny pogłębiać się również wasze uczucia. Boga bardziej obchodzą 

wasze wewnętrzne uczucia niżeli zewnętrzne ćwiczenia duchowe. Kiedy ćwiczenia 

zewnętrzne i uczucia wewnętrzne idą w parze, wasza sadhana przekształca się w 

boskie promieniowanie. Powinniście zmieniać się tak zewnętrznie, jak i wewnętrznie, 

bo Bóg jest obecny w środku, na zewnątrz i wszędzie. Jak oznajmiają Wedy: 

Antarbahisća tatsarwam wjapja narajana sthita (wszechprzenikający Bóg jest obecny 

w środku i na zewnątrz). Postępując naprzód duchową ścieżką powinniście także 

dociekać, na ile zapanowaliście nad swoimi doczesnymi przywiązaniami. Kiedy rośnie 

wasze przywiązanie, odpowiednio do tego rośnie również wasza odległość od Pana. 

Jednak kiedy rozwijacie w sobie  przywiązanie do Boga, wasze przywiązanie do 

świata zmniejsza się. Tak jak na huśtawce. Ty jesteś pośrodku. Po jednej stronie jest 

świat, a po drugiej stronie Bóg. Jeżeli będziesz poruszał się w stronę Boga, świat będzie 

daleko od Ciebie. Jeżeli będziesz poruszał się w stronę świata, będziesz coraz dalej od 

Boga.   

Zatem w którą stronę powinieneś ruszyć? Masz w sobie przywiązanie do spraw 

ziemskich oraz pragnienie Boga. Ale nie możesz mieć równocześnie tych obu. Serce jest 

jednoosobową sofą, nie dwuosobową. Nie jest również muzycznym krzesłem (chodzi o 

zabawę w krzesła do wynajęcia – przyp. tł.). Nie powinno się ciągle zmieniać. Na 

karmana na pradźaja dhanena thjagenaike amrutatthwamanasu (do nieśmiertelności 

nie dociera się przez działanie, potomstwo czy bogactwo; osiąga się ją jedynie dzięki 

poświęceniu). Dlatego jeśli chcecie osiągnąć nieśmiertelność, musicie porzucić 

zamiłowanie do ziemskich przyjemności.  

W tym pojemniku jest woda. Jeśli chcecie nalać do niego mleka, musicie wylać z 

tego naczynia wodę. Jeśli będziecie lać mleko, gdy jest w nim woda, nie będzie tam 

ani wody, ani mleka.  Podobnie, w waszym sercu jest bardzo wiele doczesnych 

pragnień. Najpierw opróżnijcie je poprzez usuniecie ziemskich pragnień, a potem 

napełnijcie je boskimi pragnieniami. Jeżeli serce będzie naprawdę puste, można je 

napełnić czymkolwiek. Jeśli wypełnia je coś innego, jak można napełnić je boską 

wiedzą?   

Najpierw oczyść serce. Jest to ćitta śuddhi (czystość serca). Bez czystości nie jest 

możliwa jedność. Tam gdzie nie ma jedności, boskość nigdy nie wkroczy. Za to może 

wkroczyć wrogość.  Przede wszystkim rozwijaj w sobie czystość. Co rozumie się przez 

czystość? W każdym jest Bóg. Zatem powinieneś wszystkich szanować. Powinieneś 

rozwinąć w sobie taką naturę. Sarwa dźiwa namaskaram keśawam pratigaććhati 

(Kogokolwiek pozdrawiasz, dociera to do Boga) i Sarwa dźiwa tiraskaram keśawam 
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pratigaććhati (Kogokolwiek krytykujesz, dociera to do Boga). Kogokolwiek spotkasz, 

okaż mu szacunek, bowiem mieszka w nim Bóg.  Nigdy nikogo nie krytykuj. 

Krytykowanie innych to krytykowanie Boga.   

Naprawiajcie swoje błędy, nigdy nie wskazujcie na błędy innych. Jak powiedział 

Jezus, człowiek nie widzi belki we własnym oku, ale patrzy na źdźbło w oku drugiego 

człowieka? To nie jest dobre. Człowiek powinien pozbywać się własnych wad. W 

innych powinien widzieć dobro, nigdy nie patrzeć na ich błędy. Oto prawdziwe 

ćwiczenia duchowe. Kiedy człowiek będzie patrzył na własne wady oraz na zalety 

innych, osiągnie szlachetne wyżyny. Kiedy człowiek próbuje ukrywać własne błędy, a 

wyolbrzymiać ujemne strony innych, całkowicie tłumi własne człowieczeństwo.   

Najpierw człowiek powinien dociekać w swoim wnętrzu. Jest to samo-dociekanie. 

Gdy się docieka, wtedy można osiągnąć samorealizację. Skąd przychodzi 

samorealizacja? Samorealizacja przychodzi z jaźni. Pewność siebie prowadzi do 

zadowolenia z siebie, zadowolenie z siebie wiedzie do samopoświęcenia, zaś 

samopoświęcenie prowadzi do samorealizacji. W jaźni jest wszystko. Czym więc jest ta 

jaźń? Jest to atma.   

Rozwijaj tolerancję 

Człowiek musi badać i uzmysłowić sobie swoją prawdziwą jaźń. Mówi nenu, nenu 

(ja, ja). Kim jestem? Gdzie jest to 'ja'? Czy jest ono w ciele, czy też w umyśle albo w 

intelekcie, a może w czitta (pamięć) lub w ahamkarze (ego). Nie. To 'ja' jest obecne 

wszędzie. 'Ja' to trwała, zintegrowana świadomość. Jest to Pradźnianam (Świadomość 

Najwyższa). Jest to Bóg. Jest ona w umyśle, w ciele, w intelekcie, jest wszędzie.   

Tak więc Bóg jest wszechprzenikający. Rozwijajcie w sobie poczucie, iż Bóg jest 

wszędzie. Aby mieć to szerokie uczucie, pozbądźcie się swoich cech zwierzęcych. Boskie 

uczucia przejawią się w was, kiedy usuniecie swoje cechy zwierzęce. Tak więc, wraz z 

namasmaraną (powtarzaniem imienia Boga) powinniście także rozwijać w sobie 

otwarty umysł. 

Wielu ludzi przyjechało tutaj z dalekich miejsc, wydając dużo pieniędzy. Wydawszy 

tak wiele pieniędzy i przemierzywszy tak wielkie odległości, co powinni dostać? 

Powinni rozwinąć w sobie boskość. Dziś rano również Swami to powiedział.  

W tym kubku jest woda.  Jeśli wsypie się do niego łyżeczkę cukru, cukier ten 

osiądzie na dnie. Nad nim jest woda. Smak znajduje się na dnie, nie na górze. Jeśli 

pijecie tę wody z góry, jest ona bez smaku. Cóż jest tą wodą bez smaku? Tą wodą bez 

smaku są doczesne pragnienia. Jednak na dnie jest boskość. Co powinniście zrobić, aby 

zmieszać cukier z tą wodą na górze? Powinniście dobrze zamieszać łyżeczką. W ten 

sposób cukier z dna rozejdzie się po całej wodzie. Wtedy to, co pijecie, musi być 

słodkie. Kubek to wasze serce. Cukier to boskość. Wodą są doczesne pragnienia. Kiedy 

włożycie łyżeczkę intelektu i zamieszacie wodę - a tym właśnie jest sadhana - 

wówczas boskość rozprzestrzeni się wszędzie. Zatem co powinniście robić? Boskość w 

was jest najzupełniej naturalna. Nie rozprzestrzeniacie jej. Ograniczacie, zacieśniacie 
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myśląc i czując "ja" i "moje".  

To jest jedynie umniejszanie miłości. Powinno wszakże następować 

rozprzestrzenianie miłości. Aby rozprzestrzenić miłość, powinniście mieć poczucie, że 

każdy należy do was, bo w każdym jest Bóg.   

Zatem praktyka duchowa to droga od postawy "ja" do postawy "my". Powinniście 

odbyć drogę od małego zera do dużego zera. To jest zero. Jest też inne, większe zero. 

Ale to jest również zero. Jeszcze większe jest kolejne wielkie zero. To także jest zero. 

Wszystkie one są zerami. Różnica jest tylko w wielkości, jakość jednak jest ta sama. 

Myślenie, że poruszamy się od mniejszej prawdy do większej jest błędem. Prawda to 

prawda. Prawda pozostaje taka sama we wszystkich czasach. 

Powinniście mieć otwarty, szeroki umysł. Jeśli będziecie mieć otwarty umysł, 

będziecie mogli rozpoznać boskość w każdym. Bez wielkodusznych uczuć zgłębianie 

świętych tekstów jest tylko stratą czasu i pracy. Do boskości nie można dotrzeć jedynie 

przez czytanie świętych pism, jeżeli ma się ciasne myślenie. Dla uświadomienia sobie 

własnej jaźni wystarczy jedno słowo. Aby mówić o tym innym, musicie przeczytać 

wiele tekstów. To, co się mówi czytając te teksty, nie ma żadnego smaku. To nie jest 

prawdziwy znak Boga.  

Śpiewajcie boskie imię z głębi serca   

Śiwa ma księżyc na czubku głowy po to, aby dawać wszystkim światło. Ale w 

gardle ma truciznę. Wszystko, co jest szkodliwe, trzyma w sobie, a wszystkim daje to, 

co dobre. Tak wyraża się równowaga (samatwa) w naturze Iśwary czyli Śiwy. Iśwara 

sarwa bhutanam (Bóg mieszka we wszystkich istotach). Iśwara jest w każdym. Ty 

również powinieneś być jak Iśwara. Rozdawaj dobro innym, całe zło jednak trzymaj w 

sobie. Nie rozdawaj swoich złych cech.  Wszystkie swoje wady powinieneś pokonać, 

nigdy zaś nie przekazuj ich nikomu. Ale dobro rozdawaj, świadcz wszystkim dobro. 

Możesz nie mieć czasu, aby przeczytać wszystkie 18 Puran (tekstów mitologicznych). 

Powinieneś jednak poznać ich sedno. Jakież jest to sedno? Sedno Puran brzmi: zawsze 

pomagaj, nigdy nie rań. Jeśli to wiesz, to wystarczy. Każdemu pomagaj.  Nigdy nikogo 

nie rań. Jeśli znasz te dwie zasady, możesz poznać wszystko.   

Bóg jest w każdym. Powinniście rozpoznawać tę prawdę i rozwijać w sobie miłość 

do wszystkich. Duchowość to duch miłości. Podział miłości to dwoistość. Chłopcy! W 

tym młodym wieku powinniście rozwijać w sobie otwartość i tolerancję. Zamiast 

mówić innym wiele rzeczy, wystarczy, jeśli sami będziecie stosować przynajmniej 

jedną z nich. Zgłębianie świętych pism nie może nigdy nikogo zmienić. Możecie 

powtarzać wiele ślok (wierszy), ale wasz śoka (smutek) nigdy nie zostanie 

wykorzeniony. Stosujcie w swoim życiu sedno jednego z wierszy które czytacie. To 

wystarczy.   

Na tym talerzu podano ziemniaki i ćapati. Nawet jeśli sto razy powtórzycie 

'ziemniaczane ćapati, ziemniaczane ćapati', głód wasz nie zostaje zaspokojony. Dopiero 

kiedy zjecie ziemniaczane ćapati, wasz głód będzie zaspokojony. Najpierw zaznawajcie, 
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a potem stosujcie w swoim życiu. Samo powtarzanie imienia Pana jest bezużyteczne. 

Powtarzacie ciągle Sai Ram, Sai Ram – Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram – 

Kriszna, Kriszna, Kriszna… jak magnetofon; to bezużyteczne. Nie wystarczy, jeśli 

wychodzą te słowa z waszych ust; powinny wychodzić z serca. Kiedy będą wychodziły 

z serca, wówczas nastąpi przemiana. Dzięki przemianie otrzymacie błogość (anandę). 

Jedynie ta błogość poprowadzi was do samorealizacji. To ważne. Powinniśmy stawiać 

sobie pytanie "Kim jestem? Kim jestem? Czy jestem ciałem? Nie!”. Kiedy mówisz: „To 

jest moje ciało”, to stwierdzasz, że ciało jest oddzielne od ciebie. Mówisz: „To jest mój 

umysł”. Zatem umysł jest od ciebie oddzielny. Jesteś różny od swojego umysłu. „W 

takim razie, kim jestem?” - powinieneś zapytać. Mówisz: „To jest moje ciało, to jest 

mój umysł, to jest moje buddhi (intelekt).” Zatem zapytaj sam siebie: „Kim ja jestem?” 

Powinieneś mówić: „Ja to ja. Nie jestem ciałem, nie jestem umysłem. Umysł i ciało to 

jedynie narzędzia. Ja jestem właścicielem, ja jestem panem. Jestem więc atmą”.  

Używaj tych narzędzi. Rozwijaj poczucie, iż jesteś atmą. Wówczas możesz 

doświadczyć jaźni Ciało to bąbel na wodzie. Umysł to szalona małpa. Nie idź za 

ciałem. Nie idź za umysłem. Idź za sumieniem. To jest atma. To jest prawdziwe ja.   

Uświadamiajcie sobie jedność w różnorodności   

Ciało jest niezbędne. Ciało jest narzędziem. Dzięki ciału byliście w stanie prowadzić 

ćwiczenia duchowe. Jest też umysł. Nie pozwalajcie, aby do waszego umysłu 

wchodziły złe myśli. Wszelkie czyny ciała i wszelką myśl umysłu kierujcie ku Bogu. 

Wówczas praca będzie przemieniana w nabożeństwo. Jakiekolwiek działania 

wykonujecie, uważajcie je za nabożeństwo. Nigdy nie dzielcie w ten sposób: to jest 

moja praca, a to jest praca dla Boga. Każda praca, dowolna praca, jest pracą Boga. 

Kiedy tak czujemy, łatwo zrozumiemy duchowość.   

Nigdy nie myślcie "moje", "twoje". To jest ego. Wy nie powinniście mieć ego. 

Dopóki macie ego, nie możecie niczego osiągnąć. Powinniście być bardzo skromni, 

pokorni i posłuszni. Kiedy będziecie mieć w sobie pokorę, będziecie mieć wszelkie 

możliwości. Z powodu ego nie potraficie niczego osiągnąć. Zatem porzućcie ego. 

Rozwijajcie posłuszeństwo i pokorę. 

Najistotniejsze jest myślenie o Panu, który jest wszechprzenikający. Jeśli wielbiciele 

mają jakieś wątpliwości, od jutra powinny być one wyjaśniane. Ludzie Zachodu 

przyjechali tutaj z bardzo wielkimi oczekiwaniami. Powinniśmy dać im taką 

sposobność. Nie mają oni pojęcia o kulturze indyjskiej. Czym jest kultura? Jaka jest 

różnica jest pomiędzy kulturą indyjską a zachodnią? W ocenie Swamiego, nie ma 

żadnej różnicy. Jest jedynie różnica w słowach, w nazewnictwie. Tworzywo wszakże 

jest jedno i to samo.  

Anglik może powiedzieć - to jest 'water' [woda]. Człowiek mówiący w języku hindu 

nazywa ją 'pani'. Ktoś mówiący w telugu nazywa ją 'niru', a mówiący w języku tamil - 

'thanni'. Człowiek znający sanskryt nazywa ją 'wari'. Zmianie podlega jedynie nazwa, 

ale woda jest wodą. Bóg jest jeden. Ale imiona i postaci są różne. Oto jedność w 
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różnorodności.    

Klejnotów jest wiele, ale złoto jest jedno, 

Istot jest wiele, ale oddech jest jeden.   

Gwiazd jest wiele, ale niebo jest jedno. 

Narodów jest wiele, ale ziemia jest jedna.   

Powinniśmy mocno utrwalić w sobie tę jedność w różnorodności. Nie ma w ogóle 

żadnej różnicy. Wśród tego zgromadzenia nie ma żadnych różnic, jakichkolwiek. Jest 

tutaj tylko jeden duży dom. Cały świat to jeden wielki pałac. Ameryka jest jednym 

pokojem, Włochy to inny pokój, Wielka Brytania jest jeszcze innym. Różne kraje są 

jak różne pokoje. W dużym pałacu są wszelkiego rodzaju pokoje.  

Mały przykład. Tutaj jest duży dom. Jest jadalnia, salon, sypialnia, łazienka i 

kuchnia. Różnią się między sobą.  Ale kiedy istnieją różnice? Tylko kiedy są ściany. 

Gdy usunie się ściany, pozostanie jedno duże pomieszczenie. Żadnych pomieszczeń - 

żadnych różnic. Skąd zatem biorą się różnice? Pojawiają sie one z powodu upadhi 

(dodatków). Przeszkodą są ściany. Kiedy usunie się ściany, wszystko będzie jednym. 

Musicie usunąć ściany ego. Kiedy usunie się ściany, jadalnia, łazienka, kuchnia, 

wszystko staje się jednym. Zatem musimy uwolnić się od ego. Powinniśmy rozwijać 

miłość i tylko miłość. Miłość to Bóg. Żyjcie w miłości. Jedynie poprzez miłość można 

rozpuścić wszelkie różnice.   

Mamy wyznawców przybywających z Wielkiej Brytanii, Rosji, Chin, Stanów 

Zjednoczonych. Jedynym pokrewieństwem między nimi jest pokrewieństwo miłości. 

Miłość jest jedna. Kiedy nie ma miłości, nie ma potrzeby, by tu przyjeżdżać, wydawać 

dużo pieniędzy i znosić wiele niewygód. Powodowani miłością, nie przejmowaliście 

się niewygodami. W domach, gdzie jest oddzielnie salon, sypialnia czy oddzielna 

łazienka, brakuje zadowolenia. Jednak tutaj, gdzie żadne wygody nie są dostępne, 

wszyscy się dostosowują i rozumieją. Wasze dostosowanie się i zrozumienie oznacza 

wielką praktykę duchową. Poświęcając wszelkie wygody, radujecie się błogością. 

Tylko ta błogość jednoczy. Przystosowując się do jednego pomieszczenia, powinniście 

rozwijać wielkoduszne uczucia Uwolnijcie się od ciasnoty myślenia. Rozwijajcie ducha 

miłości. Ten duch miłości jest duchowością.  

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 4 kwietnia 1993 roku.   
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Jakąkolwiek duchową ścieżką kroczycie, musicie wykorzenić nieświadomość. Czym jest 

nieświadomość? Jest to wiara we wszystko, co jest na zewnątrz, w ten zewnętrzny 

scenariusz. Musicie rozróżniać, czy jest to słuszne czy błędne, dobre czy złe. Powinniście mieć 

samjak driszti (właściwe widzenie). Wtedy osiągnięcie zasługi. Ja jestem zawsze gotów 

powiedzieć wam, jak łatwa jest ścieżka do Boga. Będę szczęśliwy tylko wtedy, kiedy wy 

będziecie szczęśliwy. Czyńcie wszelkie wysiłki, aby to, co słyszycie, stosować w życiu. 

Bhadźany są bardzo święte. Śpiewanie bhadźanu uświęca serce.  Co ważniejsze, powinno ono 

płynąć z serca. Bhadźan to nie jest tylko rytm, muzyka i takt. Powinniście śpiewać imię Boga 

z miłością   

– Baba 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAYAM 

 

Pielgrzymka z Kanczipuram  

Ponad 500 wyznawców przybyło do Prasanthi Nilayam na pielgrzymkę z okręgu 

Kanczipuram w stanie Tamilnadu i 27 lutego bieżącego roku przedstawiło znakomity 

występ kulturalny. Otworzył go Sai Wignesz, były uczeń Bal Wikas, który zagrał parę 

klasycznych utworów karnatyjskich słynnych muzyków, oddając całe ich liryczne 

piękno i urok muzyczny. Jego występ objął również pieśn nabożną „Bho śambho Śiwa 

śambho swajambho” oraz pieśń poświęconą Panu Subrahmanji. Po tym odbyło się 

przemówienie Sai Kriszny - innego byłego ucznia Bal Wikas, który mówił o 

uniwersalnej, boskiej miłości Bhagawana Baby i stwierdził, że opowieść o Sai jest 

opowieścią o bezgranicznej boskiej miłości. Następnie wystąpiło dwóch tancerzy, 

którzy najpierw wykonali taniec poświęcony Panu Subrahmanji, a potem inny, 

wyrażający wdzięczność Bhagawanowi Babie. Kolejne przedstawienie taneczne dały 

uczennice Bal Wikas, wykonując w barwnych strojach, ku zachwytowi widzów w Sai 

Kulwant,  taniec ludowy z Tamilnadu.   

Święto Śiwarathri   

Święto Śiwarathri uczczono w Prasanthi Nilayam z wielkim oddaniem i 

pobożnością. W ów pomyślny wieczór 7 marca bieżącego roku bhaktowie w wielkiej 
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liczbie uczestniczyli w 12-godzinnym Akhanda Bhadźanie. Rozpoczął się on 

o godzinie 6.   

Przedstawienie taneczne Śiwa Sankalpa 

W wigilię święta Śiwarathri, Grupa Taneczna Prasanthi, złożona z byłych uczniów 

Bhagawana, wystąpiła w hali Sai Kulwant, pięknie ozdobionej na to świąteczne 

wydarzenie, z porywającym przedstawieniem tanecznym o nazwie „Śiwa sankalpa” 

(Wola Śiwy). Tym pobożnym przedstawieniem tancerze wyrazili swoje uwielbienie dla 

Boskiego, Kosmicznego Tancerza - tj. Pana Śiwy - i uwielbienie dla Niego.   

Ofiara muzyczna studentów  

O poranku Śiwarathri - 7 marca 2016 roku - studenci Instytutu Wyższej Wiedzy 

Sathya Sai złożyli Panu Śiwie ofiarę muzyczną. Rozpoczęły ją o godz. 8.20 pomyślne 

nuty Panćawadjam do Pana Śiwy w wykonaniu zespołu perkusyjnego tegoż 

Instytutu. Następnie popłynęły stotry (pieśni pochwalne) oraz pieśni nabożne, którym 

towarzyszył świetny komentarz i opowiadanie mitologicznych opowieści, ukazujących 

boską chwałę Pana Śiwy i Bhagawana Baby.  

Z tej pomyślnej okazji wydano film DVD z koncertem muzycznym „Symfonia 

Sai”, jaki odbył się w 90 rocznicę Urodzin Bhagawana.   

Abhiszekam lingi Saiśwara  

Wydarzenia wieczorne 7 marca rozpoczęły się uroczystym pochodem, 

prowadzonym przez studencki zespół muzyczny i grupę śpiewającą Wedy, za którymi 

szli kapłani niosący lingę Saiśwara. Tak uroczyście wyniesioną lingę umieszczono na 

podwyższeniu przed samadhi Bhagawana. Później kapłani - pośród śpiewu mantr 

wedyjskich i pomyślnych dźwięków muzyki Panćawadjam - dokonali abhiszekamu 

(uroczystego obmycia) lingi używając osiemnastu substancji. Znaczenie tych ofiar 

objaśniono dla pożytku bhaktów w językach telugu i angielskim. Kiedy kapłani 

ozdabiali lingę po abhiszekam, studenci śpiewali Śri Rudram. Następnie kapłani 

wykonali nabożeństwo do lingi, któremu towarzyszyło wypowiadanie Sathya Sai 

Asztottaram (108 imion Sai). Potem zaśpiewano Lingasztakam Stotram. Uroczystość 

abhiszekam lingi Saiśwara dobiegła końca wraz z odprawieniem arati, o godz. 5.30 po 

południu.  

Bhadźany święta Śiwarathri  

Potem wyświetlono fragment filmu wideo z orędziem Bhagawana wygłoszonego 

na okoliczność Śiwarathri, w którym wyjaśnił On ezoteryczne znaczenie Śiwy i 

wezwał bhaktów, aby uświadomili sobie zasadniczą prawdę jedności wszystkich, gdyż 

we wszystkich obecna jest ta sama boska zasada. Bhagawan zakończył orędzie 

bhadźanem Sathyam dźnanam anantham Brahma. Owym bhadźanem Bhagawana 

rozpoczął się o godz. 6 wieczorem 12-godzinny Akhanda Bhadźan święta Śiwarathri. 

Uczestniczyła w nim wielka liczba wielbicieli. Bhadźan trwał przez całą noc 7 marca. 

Zakończył się o godz. 6 rano 8 marca dwiema [odtworzonymi z nagrania] pieśniami w 

wykonaniu Bhagawana, mianowicie „Śiwa Śiwa Śiwa śambho hara hara hara 
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śambho” oraz „Hej giridhara Gopala”. Po arati, całemu zgromadzeniu uczniów, 

studentów i wielbicieli podano prasadam, złożony z ryżu tamaryndowego i słodkiego 

pongalu.  

Święto Holi   

Radosny duch święta Holi powiał w Prasanthi Nilayam, kiedy Organizacja Sewy 

Sathya Sai z Biharu i Dźharkhand przeprowadziła w Sai Kulwant w dn. 23-24 marca br. 

dwa występy z muzyką nabożną i pieśniami związanymi z Holi.   

23 marca wystąpiło trzech słynnych muzyków, którzy oczarowali bhaktów na 

przeszło godzinę znakomitym wykonaniem pieśni nabożnych i tych dotyczących 

święta Holi. Znalazły się wśród nich „Sai Ram Bhagawan”, „Mein to sanware ke rang 

rati” (Jestem pomalowany kolorem Kriszny), „Tu pjar ka sagar hai” (Jesteś oceanem 

miłości), „Sai Baba bolo Sai Baba bolo”,  „Aadź bradź mein holi hai re rasija” (Dzisiaj w 

Bradź jest Holi). Śpiewakami, którzy wystąpili z owymi pieśniami, byli Rawi Kumar i 

jego dwie córki: Dźjotsna i Suwarna. 

Następny występ z pieśniami nabożnymi związanymi z Holi miał miejsce 24 

marca wykonali prof. Krisznanandy Miszry oraz Gauranga Kumara Choudary i pani 

Rachny Dźha. Rozpocząwszy pieśnią maithili słynnego maithilijskiego poety 

Widjapatiego „Dźai dźai dźai dźai akhila dharini” (Bądź pozdrowiona, Boska Matko, co 

podtrzymujesz wszechświat), śpiewacy ukazali chwałę bogatego dziedzictwa 

kulturalnego Bharatu, a to poprzez pięknie dobrane pieśni nabożne poświęcone Ramie, 

Krisznie, Śiwie i Bhagawanowi Babie, kończąc wesołą pieśnią dotyczącą Holi - 

„Sainath Parthi mein rang barse” (W Parthi jest istny wykwit barw). Potem odbyły się 

bhadźany, poprowadzone przez bhaktów z Biharu i Dźharkhand. Uroczystość 

zakończył bhadźan „Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram” wykonany [z 

nagrania] złotym głosem Bhagawana; zamknął on radosne obchody Holi w Prasanthi 

Nilayam.   

 

 

 

 

Dyscyplina i skupienie są jak dwa brzegi, panujące nad powodzią wód rzeki i 

kierujące ją  w nieszkodliwe i owocne kanały. Oddajecie się sadhanie i dociekaniu jaźni 

i w tym wielkim zadaniu owe dwie rzeczy będą bardzo pomocne. Nikt, kto nie zna 

ścieżki, nie może dotrzeć do celu; nikt nieświadomy celu nie może wybrać ścieżki i nią 

kroczyć. Zanim postanowicie o podróży, musicie mieć odpowiednie pojęcie o ścieżce, jak 

również o celu podróży. 

– Baba 
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Z naszych archiwów 

 

 

WRAZ Z NAUKĄ POWINNO IŚĆ W PARZE WCIELANIE JEJ W ŻYCIE 

 

Opowieść o Ramie jest opowieścią o kimś wypełnionym słodyczą współczucia. Jest 

ona królewską drogą do ludzkiego postępu i wzorowego życia.   

Zasada Ramy jest połączeniem boskości w człowieku i tego, co ludzkie w boskości. 

Budząca natchnienie opowieść o Ramie przedstawia trojaki kodeks etyczny - związany 

z pojedynczym człowiekiem, rodziną oraz społeczeństwem. Jeżeli społeczeństwo ma się 

odpowiednio rozwijać, rodzina powinna być szczęśliwa, zgodna i zjednoczona. Aby w 

rodzinie była jedność, ludzie ją tworzący muszą mieć w sobie ducha 

poświęcenia. Opowieść o Ramie przedstawia kodeksy etyczne rządzące jednostką, 

rodziną i społeczeństwem. Przekazuje wiele ideałów.   

Każdy jest obrazem Ramy 

Dzieci mało zważają dziś na słowa rodziców. Również rodzice nie troszczą się 

zbytnio o wychowanie idealnych dzieci. Nauczyciel nie wzbudza dziś szacunku. 

Nauczyciele okazują niewiele uczuć dla swoich uczniów. Rośnie nienawiść i gorycz 

pomiędzy ludźmi. Dzisiejszy przyjaciel stanie się jutro wrogiem. Pokrewieństwo 

między ludźmi pozbawione jest więzi uczuciowych.  Każda sfera działalności --  

biznes, oświata, rolnictwo, polityka jest brudna  i przyczynia się do generalnej 

degradacji społeczeństwa. W każdej dziedzinie szerzą się poniżające idee i działania. W 

takiej sytuacji Ramajana zapewnia ideały i wzorce dla poprawy społeczeństwa.   

Z okazji święta Rama Nawami ludzie witają nadejście Ramy i wspominają jego 

różne osiągnięcia.  Jednak każdy powinien pamiętać, iż sam jest obrazem Ramy. 

Ramajati iti Rama (Rama przynosi zadowolenie). W każdej osobie jest siła 

przyciągania. Wskutek tej magnetycznej siły człowiek może radować się światem. 

Rozwija w sobie wiele doczesnych pragnień, jednak nigdy nie jest zadowolony. 

Czerpie zadowolenie z rozgoryczenia. Jest to znak boskiej siły przyciągania. Siła ta jest 

bezgraniczna. Każdy może doświadczyć boskości w głębi siebie.  

Spójrzcie na różnicę pomiędzy Ramą i Rawaną. Obaj byli równie wybitni 

intelektualnie i byli wielkimi uczonymi. Rawana był wielkim człowiekiem. Rama był 

człowiekiem dobrym. Należy pojąć różnicę pomiędzy wielkością, a dobrocią. Rawana, 

powodowany egoizmem i nieokiełznanym pożądaniem, nadużył swojej wiedzy i 

doprowadził do własnego zniszczenia. Rama użył swojej wiedzy dla pożytku ludzi i 

uszczęśliwił ich. Rawana nie przetrawił należycie swojej wiedzy i ucierpiał od skutków 
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niestrawności. Różnica pomiędzy Ramą i Rawaną jest różnicą pomiędzy dharmą 

(prawością) i adharmą (nieprawością).   

Rama i Rawana są obecni w każdej istocie ludzkiej. Kiedy człowiek wchodzi na 

nieprawą drogę, staje się Rawaną. Kiedy podąża się ścieżką prawdy i prawości, staje 

się Ramą.  

Prowadź duchowe życie   

Nauka i praktyka powinny iść w parze, tak jak lekarstwa i kontrola diety. 

Medytując o Bogu, należy zajmować się prawym działaniom. Zgłębianie czy słuchanie 

duchowych przemówień jest bezużyteczne, o ile nie prowadzi się duchowego życia. 

Prawość oznacza życie zgodne z nakazami własnego sumienia. Działanie z 

pogwałceniem sumienia jest błędne. Do uświadomienia sobie tego nie potrzeba 

studiować książek.   

Człowiek ma wybór: podążać prawitti margą (ścieżką doczesnego życia) lub dążyć 

do błogości, która jest dostępna na niwritti mardze (ścieżce duchowości).  Obwinianie 

innych za własne położenie to złe przyzwyczajenie. Powinno się rozpoznawać swoje 

wady. 

Nie ma gorszego grzechu niż oskarżanie innych. Powinno się widzieć w innych 

boskość. Kiedy taka postawa się rozpowszechni, naród rozkwitnie. Ludzie mają 

ogromne możliwości czynienia dobra lub zła. Swoimi dobrymi myślami i dobrymi 

czynami mogą zmienić sytuację narodu.   

Każdy powinien uświadamiać sobie, że jest ucieleśnieniem boskości. Możecie 

mówić o awatarach Krisznie i Ramie. Ale wasz obecny awatar nie jest mniej znaczący. 

Wszyscy awatarowie przyszli po to, aby powiedzieć ludzkości, że wszystkie istoty 

ludzkie są awatarami (wcieleniami boskości). Urodziwszy się jako istoty ludzkie, ludzie 

powinni zachowywać się jak ucieleśnienia boskości. Rozpoznając swoją duchową 

rzeczywistość, powinniście żyć zawsze w atma tattwie.   

Człowiek powinien podążać w górę z każdym dniem, tymczasem osuwa się w dół. 

Nie jest to właściwa nauka. Każdy dzień powinien być wspinaniem się do boskości. 

„Jestem Bogiem. Bóg nie jest różny ode mnie”. Z takim przeświadczeniem powinni żyć 

ludzie.   

Żyjcie zgodnie z zasadami Ramy 

Ramę zawsze głęboko obchodziło dobro poddanych. Popierał jedność pomiędzy 

ludźmi. Jest to obowiązkiem każdego, na poziomie jednostki. Każdy człowiek musi 

rozwijać cztery cechy: równość, uczciwość, jedność i braterstwo. Kiedy człowiek ma te 

cztery cechy, jego osobowość rozkwita. Rodzina złożona z jednostek o takiej naturze 

jest skarbem dla narodu. Nie wystarczy, jeśli ludzie obchodzą urodziny Ramy i 

wysławiają Ramajanę w jeden dzień w roku. Każdy powinien rozwinąć w sobie cechy 

Ramy. Powinniście doznawać boskości Ramy we własnym wnętrzu, bez względu na 

imię, jakie nosicie. Z atmicznego punktu widzeniu, jesteście Ramą bądź Kriszną.   

Niech ludzie rozumieją zasady Ramy i żyją zgodnie z nimi. Ograniczajcie swoje 
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pragnienia. Doświadczajcie zawsze boskiej błogości. Oto prawdziwe człowieczeństwo. 

Przejawia się ono, kiedy myślicie o Bogu. Szczęście to jedność z Bogiem. Ileż błogości 

możecie doznać, jeżeli będziecie widzieć Boga w sobie i w każdym innym! Niech 

znikną wszelkie różnice. Rozpoznając boskość, która jest obecna we wszystkich, 

powinniście żywić zasadę miłości i rozwijać w sercu współczucie. Miłość to Bóg. 

Góruje ona nad wszelkimi związkami ludzkimi opartymi na przywiązaniu. Rozwijajcie 

boską i bezinteresowną miłość, która jest stała i bezkresna. Prawdziwy miłośnik Boga 

nie będzie doznawał żadnego smutku. W ten pomyślny dzień rozmyślajcie nad 

świętymi naukami i rozwijajcie ducha jedności.  

Wcielajcie nauki Ramajany w życie   

Ramajana mówi o prawdziwej tożsamości człowieka, o prawdziwym znaczeniu 

rodziny oraz o świętości społeczeństwa. Naucza, jak doniosłe są wartości ludzkie. 

Dzisiaj szerzy się zepsucie - na wszelkich polach, takich jak biznes, oświata i polityka. 

W tych okolicznościach zasady Ramajany są bardzo ważne. Wyjaśnia ona szczegółowo 

związek, jaki powinien istnieć pomiędzy braćmi, pomiędzy ojcem i synem, 

nauczycielem i uczniami. Dzisiaj wielu ludzi czyta świętą Ramajanę, ale jej sedno 

rozumieją nieliczni. Czas spędzają na zdobywaniu wiedzy książkowej i 

powierzchownej, ale nie zdobywają wiedzy praktycznej. Jest wielu ludzi potrafiących 

pięknie objaśnić nauki Ramajany, ale jak wielu z nich w codziennym życiu jest 

posłusznych nakazom własnego ojca? Niewielu! Jakiż pożytek z czytania różnych 

tekstów, jeśli nie stosujemy we własnym życiu zawartego w nich przesłania? Czy 

ktokolwiek może radować się smakiem wybornych potraw, takich jak maisor pak, 

gulab dźamun, dźilebi i innych przez samo powtarzanie ich nazw? Nie. Smakiem tym 

można się cieszyć jedynie, kiedy się je zjada. Same tekstowe wiadomości są 

bezużyteczne. Jednak dzisiaj człowieka ciekawią jedynie wiadomości, nie zaś 

przemiana. Intelekt rozkwitnie dopiero wtedy, kiedy nastąpi przemiana.  

Jeśli wasze ambicje nie spełniają się, nie chwiejcie się ani nie popadajcie w 

przygnębienie. Ten człowiek jest urzeczywistniony, kto w obliczu wszelkich 

przeciwności losu jest pogodny.    

Człowiek musi stawić w życiu czoła wielu przeszkodom, ale nigdy nie powinien 

wpaść w przygnębienie. Życie jest wyzwaniem - przyjmij je. Życie jest snem - zdaj 

sobie z tego sprawę. Życie jest grą - zagraj w nią. Życie jest miłością - ciesz się nią. W 

obliczu przeciwności losu bądź radosny i odważny, nigdy nie dawaj pola żadnej 

słabości. Wedanta głosi:  

Na ajamatma balahinena labhja (Osoba o słabym umyśle nie może uświadomić 

sobie atmy). Osoba słabego umysłu nie potrafi osiągnąć niczego. Tak więc, 

powinniście mieć  silne umysły. Rozwijajcie wiarę w to, co dobre.   

Ponieważ nie ma strachu przed grzechem i miłości do Boga, w istotach ludzkich 

zanika człowieczeństwo. Oto przyczyna braku pokoju na świecie.   

Dlatego człowiek powinien rozwijać miłość do Boga, strach przed grzechem i 
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moralność społeczną. 

Chociaż Rama i Rawana byli równie wszechstronnie wykształceni we wszystkich 

rodzajach wiedzy, mędrzec Walmiki wychwalał Ramę jako boskiego, a potępił 

Rawanę jako nikczemnego. Co było tego powodem?  Rawana nie przełożył na czyn 

wiedzy, jaką nabył; wręcz przeciwnie, użył jej do nikczemnych celów. Rama natomiast 

przełożył całą swoją wiedzę na czyny i dał wszystkim radość. Sarwaloka hithe ratah 

(Ten, kto zajmuje się dobrem wszystkich). Sarwa dźnanopasampannah (Ten, kto jest 

obdarzony pełną mądrością). Sarwe samudhitha gunaihi (Ten, kto jest naczyniem 

wszelkich cnót godnych pochwały). Owe trzy aspekty ukazały boskość Ramy. Każdy, 

kto przejawia te trzy aspekty, jest zasadniczo boski. W rzeczy samej, każdy jest boski. 

Ale z powodu przywiązania do ciała, człowiek nie jest w stanie pojąć własnej boskiej 

istoty. Miłości człowiek może doświadczyć - i radować się nią - jedynie poprzez 

podążanie ścieżką miłości. Miłość to Bóg. Żyjcie w miłości.  

Rozpoczynaj dzień miłością 

spędzaj dzień z miłością  

napełniaj dzień miłością 

kończ dzień z miłością  

- oto droga do Boga.   

Przyczyną cierpienia człowieka jest to, że zawęził on swoją miłość jedynie do 

siebie i swojej rodziny. Powinien rozwijać w sobie szerokie poczucie, iż jego braćmi i 

siostrami są wszyscy. Rozszerzanie miłości jest życiem; kurczenie się miłości to śmierć. 

Wszyscy są dziećmi Boga. Wszyscy są iskrami Boga. Pan Kriszna oświadczył w 

Bhagawadgicie: Mamaiwamszo dźiwloke dźabhuta sanathana (Wieczna atma we 

wszystkich istotach jest częścią mojej istoty). Zatem człowiek powinien mieć to 

szerokie poczucie utożsamienia się ze wszystkimi. Bez szerokich, tolerancyjnych uczuć 

ludzkość nigdy się nie rozwinie.   

– Wybrane z orędzi Bhagawana, wygłaszanych podczas świąt Rama Nawami.    

 

 

 

 

DZI ES I Ę Ć N A JCEN NI EJS ZY CH  DN I  M O JEGO  ŻYC I A  

R.S. Subramanian 
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Podróż do Puttaparthi   

Urodzony w okręgu Tirunelweli, w stanie Tamilnadu, pierwsze dziesięć lat życia 

spędziłem u dziadków ze strony ojca w prowincjonalnej wiosce o nazwie 

Melappawur. W lipcu 1946 roku pożegnałem swoją wioskę, wyruszając do New Delhi, 

gdzie mieszkali już rodzice wraz z moim wujem, W.S. Czidambaramem, będącym od 

dawna wielbicielem Sai, a przy tym sławnym skrzypkiem, który przez ponad dziesięć 

lat uczył gry na skrzypcach wielu ludzi, w tym kilkoro wyznawców Sai. Wśród jego 

uczniów była pewna szlachetna pani, Kamala Sarathi, żarliwa wielbicielka 

Ramakriszny Paramahamsy i Bhagawana Baby.  

Jako uczeń szkoły średniej uczęszczałem w każdy niedzielny wieczór na wykłady 

Swamiego Ranganathanandy z Misji Ramakriszny w Delhi. Później jako student 

wyższej uczelni w każdy niedzielny poranek dotrzymywałem towarzystwa pani 

Kamali Sarathi pomagając w transporcie Swamiego Ranganathanandy z owej Misji do 

Uniwersytetu w Delhi i z powrotem, na jego wykłady o ‘Sutrach Narady o bhakti’ 

oraz ‘Wiweka Ćudamani’ Adi Śankary. Trwało to przez dwa lata. Właśnie w owym 

okresie, w 1950 roku, usłyszałem po raz pierwszy o Bhagawanie. To, jak Swami 

zaplanował moją pierwszą wizytę w swojej siedzibie, zrozumiałem później!   

Zrodziło się we mnie palące pragnienie udania się do Puttaparthi i za zgodą 

rodziców poczyniłem plany wyjazdu po pierwszym roku akademickim na uczelni, 

podczas wakacji letnich w 1954 roku. Wyruszyłem w podróż, aby spotkać się z moim 

drogim Panem Sai. Pojechałem pociągiem z Delhi do Bangalore (obecnie Bengaluru). 

Tam wsiadłem do drugiego pociągu i 11 czerwca dotarłem do Penukondy. Z 

Penukondy musiałem wziąć autobus, aby pojechać do Bukkapatnam w drodze do 

Boskiego miejsca docelowego. Wsiadłszy do autobusu usłyszałem, jak ktoś mnie 

zawołał, używając mojego przydomka. Kto w tym dziwnym miejscu może mnie wołać 

moim przydomkiem? Któż inny, jak nie moja droga ciocia Kamala Sarathi, która z jego 

boskiej woli wsiadła na wcześniejszym przystanku do tego samego autobusu, jadąc z 

Bombaju (obecnie Mumbaju) do tego samego, boskiego miejsca. Było to jak pociecha 

chłodnego wietrzyku na gorącej pustyni. Zniknął cały mój niepokój odnośnie do 

pobytu w Puttaparthi, jako że Pan posłał mi anioła stróża do opieki nade mną w jego 

siedzibie. Był to początek boskiej lili, a moje serce wypełniała radość i nie martwiłem 

się o pobyt w owym dziwnym miejscu.   

Po około godzinnej podróży dotarliśmy, około 2.45 po południu, w prażącym 

upale lata, do małej wioseczki o nazwie Bukkapatnam. Stąd mężczyźni mieli pieszo 

przejść ponad 5-kilometrową odległość do Parthi, podczas gdy kobiety, dzieci i bagaże 

miały być zabrane na wozach, ciągniętych przez woły. W ten sposób wieczorem, około 

godz. 5.30, dotarliśmy do Puttaparthi.   

Bagaże złożyliśmy w starym mandirze, w którym mieszkał Swami, zanim 

przeniósł się w roku 1950 do nowego mandiru. Potem wyruszyliśmy do odległego o 

około półtora kilometra nowego mandiru, a kiedy się doń zbliżyliśmy, Baba stojąc na 

balkonie z uśmiechem patrzył, jak idziemy ku jego siedzibie i pobłogosławił nas, 
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kiedyśmy dotarli do mandiru. Baba zapytał też z miłością, jak się mamy i jaką 

mieliśmy podróż. Potem powiedział nam, abyśmy przeszli do nowego mandiru i 

zatrzymali się w garażu, po jego prawej stronie, tam gdzie teraz mamy apartamenty 

wschodniego Praśanthi.   

Błogie dni pobytu w Puttaparthi 

Stosownie do tego przenieśliśmy się do garażu i szybko się tam rozgościliśmy. 

Znowu poczułem się niezmiernie szczęśliwy i wdzięczny Panu za to, że udało mi się 

urzeczywistnić swój zamysł odwiedzenia Puttaparthi. Uświadomiłem sobie, że 

wszystko jest jego wolą. Tak oto rozpocząłem swój krótki, 10-dniowy pobyt w Parthi. 

W owym czasie nie było wielkiego tłumu, a średnio w Puttaparthi było codziennie 

jedynie 100-150 osób. Baba zwykł był wzywać kilkoro wielbicieli w ostatni dzień ich 

pobytu obdarzając ich szczególną łaską, doradzając im bądź rozmawiając z nimi o 

sprawach osobistych; po czym wyruszali oni w podróż powrotną.   

 Największym przywilejem podczas mojego pobytu były codzienne, 

popołudniowe odwiedziny Swamiego w naszym garażu! Swami zwykle schodził ze 

swojej siedziby około godz. 4 po południu na krótką przechadzkę i odwiedzał baraki, 

w których mieszkali stali mieszkańcy, w tym N. Kasturi z żoną i matką. Ten tuzin 

baraków, w dwóch równoległych rzędach, znajdował się mniej więcej w odległości  

300 metrów od siedziby Baby. Swami niezmiennie przychodził do naszego garażu, 

przed pójściem dalej do innych domów, jak miał w zwyczaju. Ważniejsze jednak było 

dla mnie to, że Swami stał w garażu i rozmawiał z panią Kamalą Sarathi codziennie 

przez około 45 minut, po czym wracał do mandiru, gdzie na jego darszan czekało wielu 

bhaktów. Podczas tych rozmów Baba często  rzucał na mnie okiem i uśmiechał się z 

całą swoją życzliwością. Czasami wypowiadał słowa zachęty, patrząc na mnie - 

nerwowego młodego chłopaka stojącego w zadziwieniu blisko Pana Wszechświata! 

Uważałem się za błogosławionego, jako że przez wszystkie dni swojego pobytu w 

aszramie mogłem otrzymać jego darszan, jak też słuchać jego rozmowy. W swoich 

przemówieniach Swami rozwodził się o wszystkich stronach zdrowego i pokojowego 

życia. Oprócz tego Swami radził, żeby zawsze być kochającym, prostym i szczerym.  

Powiedział również, że będzie opiekował się każdym, kto idzie wiernie za jego 

naukami.  

Czas płynął szybko i 21 czerwca 1954 roku Swami wezwał mnie podczas 

porannego darszanu na spotkanie i rozmowę. Pokój rozmów pozostaje od tamtego 

czasu ten sam. Gdy tylko wszedłem za Bhagawanem do owego pokoju, z największą 

miłością dał mi znak głową, abym przyjął padanamaskar. Wykonałem tradycyjny 

sasztanga namaskar (pokłon poprzez upadnięcie na twarz) przez Panem Wszechświata 

i oddałem się jego lotosowym stopom. Bhagawan dotknął mi głowy w wyrazie 

błogosławieństwa i podniósł mnie za ramiona. Potem stworzył wibhuti, naniósł mi je 

na czoło, a resztę dał mi wraz z lśniącym arkuszem o rozmiarach 5 na 7 cali, na którym 

były zdjęcia Sai Baby z Sirdi i Bhagawana.  Dał mi jeszcze 10 paczuszek wibhuti i 

powiedział, abym je zabrał do domu. Potem Bhagawan spytał w moim rodzimym 
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języku tamilskim o moich rodziców i powiedział o moim domu w Delhi. Potem 

spojrzał mi uważnie w oczy i rzekł, że nadmiernie się martwię. Poradził, abym odtąd 

tego poniechał. Pan zapewnił mnie z matczyną troską, że wszystko będzie dobrze w 

moim życiu, bo On będzie się mną zawsze opiekował. W oczach stanęły mi łzy upojnej 

radości. Przed pożegnaniem się, raz jeszcze upadłem na twarz w pokłonie u jego 

lotosowych stóp.   

Wróciłem do garażu i pożegnałem się z ciocią Kamalą, podziękowawszy jej też 

serdecznie za opiekowanie się mną przez tych 10 dni pobytu. Potem, o 10.15 rano, 

opuściłem Prasanthi Nilayam, kierując się do Bukkapatnam. Wraz z innymi bhaktami 

poszedłem do Bukkapatnam, skąd pojechałem autobusem do stacji kolejowej w 

Penukondzie. Później podjąłem podróż koleją do domu wraz z moim niewidocznym 

towarzyszem, z pieśnią w sercu i radosnym krokiem. Do dzisiaj wspominam z miłością 

swoje chłopięce doświadczeniem w Prasanthi Nilayam podczas owych najcenniejszych 

10 dni mojego życia u stóp Boga i wygrzewania się we wszechobejmującej miłości 

Bhagawana - naszego prawdziwego towarzysza w tym życiu i późniejszym.   

– R.S. Subramanian jest emerytowanym dyrektorem ministerstwa kolei w New Delhi.   

 

 

Transformacja -  to jego zadanie  

Jan Floris 

 

Zrobiłem małe ćwiczenie. Za każdym razem, kiedy widziałem błąd u jakiegoś 

pracownika,  najpierw wypowiadałem w duchu trzy dodatnie cechy tej 

osoby, na przykład: jest punktualna, pracuje bardzo pilnie i ma  miły uśmiech. 

Robiłem tak przez półtora roku. Wszystko zmieniło się na lepsze i w moim 

życiu jest teraz dużo więcej miłości.  

 

W wieku 30 lat pomodliłem się do Boga, aby pojawił się w moim życiu i przejął 

kierownictwo. Niewiele się potem zdarzyło. Chodziłem tu i tam szukając Go i brałem 

udział w różnych kursach o Bogu. Kiedy miałem 45 lat, mój nauczyciel na pewnym 

duchowym kursie wspomniał imię Sai Baba. Kiedy usłyszałem jego imię, wiedziałem 

z całą pewnością, że Bóg jest na ziemi. Od tamtej pory on był moim nauczycielem. 

Natychmiast dołączyłem do jednego z ośrodków, aby dowiedzieć się więcej. Zaprosili 

mnie, aby do nich dołączył i odwiedził Babę. Nie miałem jednak pieniędzy. Potem 

zdarzył się cud. Na moje konto wpłynęła duża suma pieniędzy. Mogłem dołączyć do 

owej pielgrzymki i zdołałem po raz pierwszy dotknąć jego stóp. Tak oto w 1989 roku 

Baba pojawił się w moim życiu. Dokonywał niezliczonych cudów. Nigdy nie robiło to 
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na mnie wrażenia. Czy to taka wielka sprawa, kiedy Pan, który stworzył życie i ten 

tajemniczy wszechświat, robi pierścionek czy zmienia jakieś wydarzenia? Swami mówi 

o tym - cuda to moje wizytówki. Po otrzymaniu wizytówki nic się nie dzieje w 

biznesie, do czasu aż zaczynamy robić interesy. Jakie interesy? Moim największym 

cudem - powiada Swami - jest to, iż potrafię cię przemienić. Jest jasne, że jego biznes 

to transformacja. 

Miłość istnieje 

Pewnego dnia w Prasanthi Nilayam czekaliśmy wszyscy na darszan Baby. 

Zgłębiałem własną duszę, gdyż dzień wcześniej mieliśmy sprzeczkę w naszym małym 

gronie.  Poprosiłem Babę w duchu, żeby powiedział mi, co się stało. Wówczas w 

głowie zaświtało mi słowo pleciuga (co oznacza mówienie za dużo).  Swami miał mnie 

na myśli. Potem poprosiłem o potwierdzenie.  Skąd mam wiedzieć, iż to Ty ze mną 

rozmawiasz, Swami? Wówczas z jednego z wysokich cyprysów, otaczających plac 

darszanowy, przyfrunął do mnie orzeł. Przeleciał dokładnie nade mną i poczułem silny 

wiatr od jego skrzydeł. Oooo!, pomyślałem - to wielki znak! Po darszanie spotkałem 

się z gronem przyjaciół i przeprosiłem. Powiedziałem im, co się wydarzyło. Masz na 

myśli tego ptaka - powiedział ktoś wskazując na niebo, na którym jakiś orzeł kołował 

nad naszymi głowami. Wieczorem spotkałem się z inną członkinią grupy, przeprosiłem 

i opowiedziałem o tym. Wskazała na zachodzące na widnokręgu słońce. Przeciął je, 

lecąc, duży ptak - znów był to orzeł!    

Teraz byłem pewien - muszę się poprawić. Teraz chcę powiedzieć wam coś o 

swoim życiu. Udało mi się jako pierwszemu uczynić zyskownym odzysk szkła oraz 

założyć jeden z pierwszych sklepów ze zdrową żywnością. Byłem w tym pionierem, a 

nie dyplomatą. Teraz nie potrzebowałem już tej zdolności, gdyż czas było się zmienić. 

Szliśmy w aszramie w gronie ośmiorga osób, a ja próbowałem powiedzieć jakieś 

przyjazne słowa. Wyszło to bardzo niezgrabnie, wszyscy zatrzymali się i spojrzeli na 

mnie z litością. Jasne było, że nie zagrałem właściwego akordu. W duchu wszakże 

poczułem się bardzo szczęśliwy! Oto jak Swami powiadamia mnie, że tak, zaiste, tego 

właśnie chcę; chcę abyś się zmienił.   

Prowadziłem pewien biznes. Baba podkreśla wagę moralności w biznesie. 

Oznacza to dla mnie kochanie klientów, społeczeństwa, jak też moich pracowników. 

Chciałem być dobrym przywódcą, nie zaś wielkim przywódcą. Wszyscy wiemy, że 

istnieje jedynie miłość. Chciałem jej doznawać. Za każdym razem, kiedy widziałem 

błąd u jakiegoś pracownika,  najpierw wspominałem sobie w duchu trzy dodatnie 

cechy tej osoby, na przykład: jest punktualna, pracuje pilnie i ma  miły uśmiech. 

Robiłem to przez półtora roku. Wszystko zmieniło się na lepsze i w moim życiu jest 

teraz dużo więcej miłości. Nie z powodu tego małego wysiłku, ale na skutek łaski 

Swamiego. „Uczyń w moją stronę jeden krok - powiada Swami - a ja zrobię sto 

kroków ku tobie”. Ja zrobiłem małe ćwiczenie, a zostałem nagrodzony górą szczęścia.   

Właśnie tego od ciebie chcę  
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Podczas Bożego Narodzenia w Prasanthi Nilayam śpiewałem zawsze w chórze. 

Często udawało mi się siedzieć z przodu. Inni pozostawali wtedy z tyłu. Nie czułem, 

żeby to było dobre. Postanowiłem, że Swami może mnie usadowić gdzie tylko chce. W 

dzień Bożego Narodzenia posadzono mnie w tyle, przy bramie naprzeciwko świątyni. 

Poczułem, że to gra Swamiego. Kiedy śpiewaliśmy pieśń poświęconą Śiwie, Baba 

przyszedł aż tam, gdzie siedziałem i spojrzał na mnie tak, jakby mówił: tak, właśnie 

tego od ciebie chcę.  Wszystko to były małe ćwiczenia związane z przemianą. 

Teraz chcę przedstawić opowiastkę o tym, jak Swami nas chroni. Pewnego dnia 

miałem służyć w Amsterdamie karmiąc bezdomnych. Kiedy tam szedłem, napadł 

mnie jakiś bandyta i upadłem na ziemię. Wtedy napastnik nagle złapał się za głowę, 

jakby dostał jakiegoś ataku. Miałem dość czasu, aby uciec. Powiedziałem: Babo, 

dziękuję Ci, jesteś współczującym, wszechobecnym Panem.   

– Autor jest głównym koordynatorem Regionu 72 i członkiem Komitetu Pomocy do spraw Klęsk 

Żywiołowych w Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai.   

 

 

W s z y s t k i e  t e  d o c z e s n e  r z e c z y  s ą  p r z e l o t n e  i  n i e t r w a ł e .   

J e d y n i e  B ó g  j e s t  n i e z m i e n n y ,  c z y s t y ,  w i e c z n y  i  n i e ś m i e r t e l n y .  

Z a t e m  s p ę d z a j c i e  c z a s  n a  w y ś p i e w y w a n i u  c h w a ł y  B o g a .  

–  B a b a  

 

 

Blask boskiej chwały 

 

PRAWO KARMY 

 

Starsi w naszej rodzinie myśleli, że mój mąż przyjmie na siebie odpowiedzialność 

opiekowania się rodziną. Ponieważ dom mojego ojca był wolny, zamieszkaliśmy tam z 

dziećmi. Nie musieliśmy płacić czynszu, co było dla nas ulgą. Żyliśmy razem 

szczęśliwie. Nagle pewnego dnia mąż powiedział, że musi jechać do Madrasu (obecnie 

Chennai) i wyjechał. Parę dni później otrzymałam od niego list mówiący, że jest w 

Bombaju (obecnie Mumbaju) i szuka jakiejś dobrej pracy. Teściowie byli u mnie, jako 

że teść ponownie zachorował.   

Byłam w zupełnej ciemności. Nie została mi żadna inna droga, jak uciec się do 

mojego jedynego źródła - Bhagawana. Chciałam biec do niego. Ale nie mogłam. 
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Podróżowanie do Puttaparthi nie było tak łatwe jak obecnie. Chciałam, żeby ktoś mi 

towarzyszył. Naszą sąsiadką była pewna staruszka. Widząc moje położenie, zgodziła 

się pojechać ze mną, chociaż miała swoje własne kłopoty.   

Wsiadłyśmy do pociągu w Bangalore (obecnie Bengaluru) i dotarłyśmy do stacji 

kolejowej w Punukondzie. Tam dowiedziałyśmy się, że moi rodzice tego samego dnia 

wyjechali do Bengaluru. Wieść tę na stacji kolejowej oznajmił mi Narasappa, będący 

naszym bagażowym od czasów mojego ślubu. Ale moja babcia wciąż była tam, w 

Parthi.  

Gdy tylko dotarłyśmy do Parthi, Swami wezwał nas obie na spotkanie i 

rozmowę. Zapytał mnie: „Co się stało? Dlaczego jesteś tak wytrącona z równowagi?”. 

Nie potrafiłam nad sobą zapanować. Zaczęłam płakać. Byłam w rozpaczliwym 

nastroju. Powiedziałam: „Swami, wszyscy jesteśmy kukiełkami w Twoich rękach. 

Bawisz się nami i jest to dla Ciebie zabawą”.  

Natychmiast odrzekł z uśmiechem: „O! Zdałaś sobie sprawę, że wszyscy jesteście 

zwykłymi kukiełkami w moich rękach. I poznałaś również, że jestem reżyserem tego 

przedstawienia. Tak więc - po co te łzy?”. Bardzo trudno jest spierać się z nim, Boskim 

Mistrzem. Potem poprosił mnie, żebym przyszła następnego ranka do jego jadalni 

podczas śniadania. 

Jednak nie usłuchałam go. Nie poszłam na górę. Nie chciałam omawiać swojego 

kłopotu przed innymi kobietami, które na pewno by tam były. Stanęłam w cieniu 

jakiegoś drzewa czekając, aż spojrzy na mnie po wyjściu z jadalni. Zgodnie z 

oczekiwaniem, przyszedł na balkon, zobaczył mnie i rzekł: „O! Jesteś królową Ogrodu 

Wilsona (miejsca gdzie mieszkałam w Bengaluru)! Jeśli proszę cię, żebyś przyszła, nie 

chcesz przyjść”. 

Byłam zawstydzona. Poszłam na górę z tamtą starszą panią. W tym czasie odeszły 

kobiety, które przyniosły mu śniadanie. Był sam. Powiedział: „Tutaj, w pokoju 

rozmów, nie mogę długo z tobą rozmawiać”. W tamtych czasach Swami zwykł był 

wzywać ludzi z każdej rodziny oddzielnie, nie grupach. „Ludzie na dworze będą czekać 

niecierpliwie. Chciałem z Tobą dłużej porozmawiać. Stąd właśnie poprosiłem, żebyś 

przyszła do mojej jadalni” - dodał. Zrobiło mi się przykro. Nawet Boga ogranicza 

społeczeństwo.  

Usiadł na krześle i spytał, w czym rzecz. Szlochając, zaczęłam opowiadać mu o 

tych problemach, sytuacji finansowej rodziny i tak dalej. Powiedział: „Biedna Padmo, 

jesteś jedyną córką rodziców. Wychowano cię bardzo pobłażliwie. Dlatego nie jesteś w 

stanie stawiać czoła trudnościom. Czy wiesz, że jest wielu ludzi, którzy przechodzą 

większe trudności niż ty?”. 

Nie potrafiłam przyjąć jego argumentu. Śmiało odparłam: „Swami, moje 

trudności i moje bóle są tylko moje. Cierpię. Czy to cierpienie stanie się mniejsze, jeżeli 

będę myślała o bólach i trudnościach innych? Dlaczego, Swami, dlaczego doświadczam 

tych trudności? Cała rodzina, od najmłodszego do najstarszego, poddała się tobie - 
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więc dlaczego?” Swami odparł: „Widzisz, Padma... Jeśli staniesz przed lustrem i 

będziesz robiła miny, co ujrzysz w lustrze?”. Powiedziałam: „W lustrze będzie widać te 

same miny, które robię. To po prostu odbicie”. „Ach! To jest to. Wcześniej mogłaś 

zrobić 'miny', a teraz widzisz ich odbicie. Bądź szczęśliwa, że wszystko to dzieje się, 

kiedy jesteś młoda. Masz siłę zarówno umysłową, jak i cielesną, wystarczającą, aby to 

znieść. Żyją twoi rodzice i ja jestem dostępny. Gdyby te rzeczy działy się, kiedy 

będziesz stara, nie byłabyś zdolna tego znieść!”. Swami zwięźle objaśnił teorię karmy. 

Ulżyło mi.   

W wieku zaledwie 20 lat miałam wiele marzeń i dążeń odnośnie do swojego 

życia małżeńskiego. Kiedy wszystko zostało zniweczone, nie mogłam tego znieść. 

Ciągle płakałam, a Swami ciągle się do mnie uśmiechał. Bardzo wytrąciło mnie to z 

równowagi. Wyglądało mi na to, że Swami drażni się ze mną. Powiedziałam: 

„Ostatecznie, te rzeczy nie dotykają cię, Swami. Dla ciebie jest to niczym. My cierpimy 

- a ty wydajesz się cieszyć z naszych cierpień”.  

Wyjaśnił: „Nie, nie, Padmo. To nie tak. Bądź pewna, że gdy się śmieję, to w 

przyszłości będzie dobrze. Śmieję się jedynie z twojej nieświadomości. Wyobrażasz 

sobie, że to cierpienie będzie zawsze trwało. Nie, to nieprawda. Ja znam przyszłość. Na 

pewno będziesz szczęśliwa. Zrozumiesz to później”.  

Swami ciągnął dalej: „Nie jestem zagniewany z powodu twoich uwag. Tak było 

zawsze w życiu awatarów - pochwały, a za nimi obelżywe słowa. Nawet podczas 

awatary Kriszny, kiedy Aśwatthama zabił wszystkich synów Pandawów, ci ostatni 

obwiniali mnie, że nie ocaliłem tamtych. Jednak kiedy ochroniłem Parikszita w łonie 

Uttary, sławili mnie jako 'Kuloddharakę' (wybawcę rodu). Obie te rzeczy są dla mnie 

tym samym. Nie martw się. Bądź szczęśliwa”.  

– Wybrane z „Twamewa Matha...” pióra Padmammy. 

 

 

Ćinna Katha /przypowieść/ 

 

 

Za czasów rządów Kriszny w Dwarace był pewien wielki artysta. Choć wykonał 

on portrety wielu wielkich władców i otrzymał od nich cenną zapłatę, nie był 

zadowolony. Czuł, że sztuka jego dostąpi zwieńczenia dopiero wtedy, kiedy namaluje 

wizerunek Kriszny i otrzyma Jego łaskę. Aby to pragnienie spełnić, udał się do 

Dwaraki i spotkał z Kriszną. Zapytany o cel swego przybycia, poprosił Krisznę: „Panie! 

Odwiedziłem wiele miejsc i zdobyłem sobie wielkie imię niezrównanego artysty. 

Jednak to nie dało mi spełnienia. Pobłogosław mnie, proszę, łaską narysowania 
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Twojego wizerunku, aby moje życie opłaciło się. Jeżeli będziesz siedział przede mną 

przez jakiś czas, potrafię narysować Twój wierny obraz”. Kriszna siedział, nie 

poruszając się, przed artystą przez jakiś czas, po czym wszedł do swojego pałacu. 

Artysta uchwycił w myśli widzianą przez siebie postać Kriszny, poszedł do swojej 

siedziby, narysował piękny wizerunek i przedstawił go następnego dnia Krisznie. 

Stwierdził jednak, że rysy twarzy Kriszny różnią się od namalowanych przez niego na 

wizerunku. Odszedł więc do swojej siedziby, naszkicował inny wizerunek Kriszny i 

przyniósł go nazajutrz przed Jego oblicze. Nie był jednak zadowolony i z tego 

wizerunku, jako że nie przedstawił on Jego prawdziwej postaci. W ten sposób 

próbował narysować prawdziwy wizerunek Kriszny pięcio- czy sześciokrotnie, ale nie 

powiodło mu się to. Niezdolny znieść bólu swojego niepowodzenia, postanowił 

opuścić Dwarakę o północy, nie mówiąc nikomu.   

Zdając sobie sprawę z położenia owego artysty, przyszedł doń mędrzec Narada i 

rzekł:  „Czy nie uświadamiasz sobie, kim jest Kriszna? Jak możesz wyobrazić sobie i 

narysować Jego wierny wizerunek? Nikt nie potrafi narysować wiernego wizerunku 

owego boskiego aktora i reżysera, którego postać zmienia się z każdą chwilą. Nie bądź 

rozczarowany swoim niepowodzeniem. Dam ci pewną radę”. To powiedziawszy, 

Narada szepnął mu do ucha pewną tajemnicę. Artysta odszedł zadowolony i przyniósł 

wielkie lustro, przykryte tkaniną. Umieściwszy lustro przed Kriszną, zdjął z niego 

tkaninę i powiedział do Kriszny: „Panie! Wszystkie zmiany w Twojej postaci 

odzwierciedlą się w tym lustrze”. Widząc kłopotliwe położenie artysty, Kriszna hojnie 

go pobłogosławił.  

Kiedy oczyścisz swój umysł, widzisz odzwierciedloną w nim wyraźną postać 

Boga. Czystość umysłu można osiągnąć poprzez oddanie, pełne miłości i wiary.   

 

 

 

 

Dr. R.P. Tiwari 

 

O Bhagawanie Sathya Sai Babie dowiedziałem się na początku lat 70. ubiegłego 

wieku. Otrzymałem krótki utwór literacki o jego wcieleniu się w południowych 

Indiach, a równocześnie, w czerwcu 1971 roku, w Domach Kumudini - szkole położonej 

w Kalimpong - wyświetlono film dokumentalny o Sathya Sai. Po obejrzeniu go nie 

uwierzyłem w trzy czwarte owego filmu.   

Tymczasem w listopadzie 1971 roku matka przyniosła zdjęcie Swamiego należycie 

oprawione w ramki. Właściciel sklepu (który sprzedał to zdjęcie) powiedział jej, że 
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postać na owym zdjęciu to ponowne wcielenie Pana Śiwy. Kiedy matka przedstawiła 

tę opowieść, wywarło to dodatni wpływ na nasze umysły i zaczęliśmy oddawać cześć 

Swamiemu. Ustaliliśmy, że będziemy rano i wieczorami śpiewać bhadźany, bez 

wprowadzania w życie osobliwych zasad i przepisów.   

Swami wysłuchuje moich modlitw 

Później usłyszałem, jak moi koledzy z klasy nucą jakieś bhadźany i pogłębiała się 

moja wiara w istnienie Pana Siwy. Z wolna nasze spotkania  bhadźanowe stały się 

regularne i prowadzone zgodnie z zasadami i dyscypliną. Pewnego dnia w sklepie przy 

głównej ulicy Kalimpong kupiłem parę książek z bhadźanami. Potem powoli 

zaczęliśmy śpiewać te bhadźany, na swój własny sposób.   

W międzyczasie, w 1972 roku zachorował mój ojciec. Był poważnie chory na wiele 

chorób, które go wtedy zaatakowały i nie mieliśmy innego wyboru, jak tylko modlić 

się do Swamiego. Właśnie gdy gorąco modliłem się do Swamiego o jego rychły 

powrót do zdrowia,  Swami wysłuchał mojej modlitwy i przywrócił zdrowie ojcu - 

pod każdym względem. Podobnie, kiedy w maju 1974 roku matka zachorowała na 

serce i miała kłopoty z oddychaniem, pomodliłem się do Swamiego tak samo jak 

modliłem się o wyzdrowienie ojca. Ona również wyzdrowiała. Kiedy doznała zapaści 

w roku 1991, znowu pomodliłem się do Swamiego i dał jej drugie życie. Nadal jest w 

dobrym zdrowiu. W ten sposób moja wiara w Swamiego stała się mocna i zacząłem 

wszystko dla niego poświęcać. Codziennie przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy, 

modliłem się do Swamiego o Jego boskie błogosławieństwa i cała moja praca 

przebiegała bez jakichkolwiek przeszkód.  

Swami wysyła ojca do domu 

W następstwie cała moja rodzina zaczęła wierzyć w Swamiego. W 1975 roku 

dołączyłem ze wszystkimi jej członkami do Sai Samithi i zaczęliśmy uczestniczyć w 

różnych przedsięwzięciach. Nagle, w 1978 roku, ojciec nie mówiąc nikomu, opuścił 

dom. Szukaliśmy go w Kalimong i okolicy, jednak nadaremnie. Później matka odkryła, 

że zabrał ze sobą kilka religijnych książek - w tym Bhagawadgitę - oraz dźapamalę. 

Przypuściliśmy więc, że mógł pojechać do aszramu Swamiego w Puttaparthi. 

Martwiliśmy się, bo nie miał żadnych pieniędzy, z wyjątkiem 500 rupii. W 

międzyczasie zrozumieliśmy, iż nie ma on zamiaru wracać do domu. Jednomyślnie 

pomodliliśmy się do Swamiego, często powtarzając: „Swami, jeśli naprawdę jesteś 

Bogiem, to powinieneś odesłać naszego ojca do domu”.  

Tego samego wieczora Swami wezwał mojego ojca, który był w Puttaparthi i 

zapytał go: „Dlaczego przyjechałeś tu bez konsultacji z członkami rodziny? 

Natychmiast wracaj do domu”. Ojciec doznał rozterki, bo  pojechał do Puttaparthi, aby 

tam zostać na zawsze. Ponadto nie miał pieniędzy na powrót do domu. Następnego 

dnia Swami wyjechał do Whitefield. Ojciec był w niezręcznym położeniu i postanowił 

podążyć za Swamim do Whitefield. Nazajutrz rano Swami ujrzał ponownie mojego 

ojca w Whitefield, wezwał go i powiedział: „Nie pojechałeś jeszcze do domu?”. Ale 
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ojciec stał w milczeniu i nie odpowiedział.   

W końcu Swami wezwał ojca do wewnętrznego pokoju, stworzył olbrzymią ilość 

wibhuti i powiedział mu, żeby zabrał to do domu i dał swojej rodzinie. Widząc tę ilość 

wibhuti, umieścił je w swojej nepalskiej czapce, wrócił do swojego pokoju i zaczął je 

przesypywać do innego pojemnika. Ku swojemu zaskoczeniu zobaczył, że w owym 

stworzonym wibhuti było trochę pieniędzy, dokładnie tyle, ile wynosiła opłata za 

przejazd do domu, do Kalimpong. Ojciec uświadomił sobie wtedy, że musi wracać do 

domu i spotkać się ze wszystkimi, bo tak właśnie chce Swami. Nie tracąc więc czasu 

kupił bilet kolejowy i bezpiecznie wrócił do domu. Od tamtej pory zaznajemy łaski 

Swamiego codziennie.   

– Autor jest wieloletnim bhaktą Swamiego z Kalimpong w Darjeeiling (Zachodni Bengal).   

 

 

 

      Kącik studencki   

 

 

Yashas Rajkumar 

 

Bal Wikas Sathya Sai jest ruchem zapoczątkowanym przez Bhagawana Sathya Sai 

Babę dla kształcenia dzieci tak, aby wyrosły na godnych obywateli tego wielkiego 

narodu i w przyszłości stały się przywódcami. Uzupełnia oświatę szkolną poprzez 

położenie nacisku na pięć głównych wartości ludzkich: satję, dharmę, śanti, premę i 

ahimsę. Baba powiedział, że edukacja nie służy tylko do zarabiania na życie. Ma 

prowadzić również do bardziej znaczącego życia, aby warto było je przeżyć. Dla pokoju 

na świecie konieczne jest wzmacnianie w dzieciach dobrego charakteru i 

postępowania. Nie tylko rozwija się w ten sposób cnoty, ale pomaga się  podnosić 

poziom moralny i duchowy kształconych osób. Program Bal Wikas Sathya Sai ma na 

celu rozwijanie dziecka pod względem cielesnym, intelektualnym, uczuciowym, 

psychologicznym i duchowym.   

Kiedy zacząłem chodzić na zajęcia Bal Wikas, powoli zrodziło się we mnie 

zaciekawienie, które rosło z dnia na dzień i zacząłem uważać Babę za swojego 

jedynego mistrza duchowego. Dzięki Bal Wikas znalazłem spokój i zadowolenie. 

Ciekawy sposób nauki przyjęty przez naszego Guru, polegał na nauczaniu poprzez 

opowieści i przykłady. Najlepszą częścią Bal Wikas było to, że sam stałem się częścią 

jego działalności i świętowania. Ulubioną moją służbą była Narajana Sewa, gdyż przy 
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służeniu ubogim i potrzebującym czułem spokój i radość.   

Na scenie wystąpiłem po raz pierwszy w kawali Sai pod nazwą ‘Sai bin raha na 

dźaje...’, wykonanym w maju 2012 roku w hołdzie Babie w Dniu Iśwarammy. Z łaski 

Pana Sai otrzymałem sposobność pojechania do Puttaparthi z tym występem podczas 

święta Dipawali i obchodów Nowego Roku Gudżaratu w 2013 roku. Wykonałem też 

arati w Sai Kulwant Hall podczas Dipawali, co jest dla mnie najsłodszym 

wspomnieniem. Ostatnim moim wkładem było wzięcie udziału w skeczu o nauce 

moralnej  ‘Najlepszą polityką jest uczciwość’ w maju 2015 roku. 

Odkąd zacząłem chodzić na zajęcia Bal Wikas, stałem się bardziej pomocny dla 

innych i chcę pomagać innym, ile się tylko da. Cenię jedzenie oraz pieniądze i nigdy 

ich nie marnuję. Bal Wikas wpoiło we mnie wiele dobrych cech i jestem stanowczo 

lepszą istotą ludzką, która łatwo nie traci spokoju i cierpliwości. Poprzez dołączenie do 

Bal Wikas czuję się połączony z Babą i dążę ciągle do uzyskania jego błogosławieństw. 

Codziennie się do niego modlę.  

– Sri Sathya Sai Bal Wikas: The path divine  [Bal Wikas Sathya Sai - boska ścieżka] 

 

 

 

 

W s k a z ó w k i  S w a m i e g o  d l a  s t u d e n t ó w  

W s z ę d z i e  t a m ,  g d z i e  s ą  u c z n i o w i e  i  s t u d e n c i ,  p o w i n n a  p a n o w a ć  c i s z a ,  

s p o k ó j  i  b e z p i e c z e ń s t w o ,  a l b o w i e m  t y l k o  t a k i  d u c h  s p r z y j a  n a u c e .  C o  

j e d n a k  w i d z i m y  d z i s i a j ?  W s z ę d z i e  b i e r z e  g ó r ę  s t r a c h ,  o b a w a  i  n i e p o k ó j !  C i ,  

c o  w y c h o d z ą  z  t y c h  w y ż s z y c h  u c z e l n i ,  w  o g ó l e  n i e  s ą  w y k s z t a ł c e n i ,  w  

p r a w d z i w y m  z n a c z e n i u  t e g o  s ł o w a .  W i e l u  z a c h o w u j e  s i ę  n a w e t  g o r z e j  n i ż  

i c h  n i e w y k s z t a ł c e n i  b r a c i a .    

U c z n i o w i e  i  s t u d e n c i  p o w i n n i  j a s n o  w i e d z i e ć ,  j a k i e  w a r t o ś c i  s ą  w a ż n e  

w  i c h  ż y c i u ,  c o   j e s t  i c h  p r a w d z i w ą  r z e c z y w i s t o ś c i ą  i  j a k i e  w z o r c e  p o w i n n y  

k s z t a ł t o w a ć  i c h  ż y c i e .  T e r a z  z a j m u j ą  s i ę  o n i  b a r d z i e j  o c e n i a n i e m  i  

o b w i n i a n i e m  i n n y c h .  K i e d y  k t o ś  n i e  m a  w i e d z y  o  s o b i e  i  o  t y m ,  c o  j e s t  

d o b r e  d l a  n i e g o ,  j a k ż e  m o ż e  r o ś c i ć  s o b i e  p r a w o  d o  p o p r a w i a n i a  a l b o  

p o t ę p i a n i a  i n n y c h ?    
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HONGKONG 

Obchody 90 rocznicy Urodzin Bhagawan Sathya Sai Baby rozpoczęło 19.XI.2015 

roku przedsięwzięcie służebne na rzecz starszych kobiet. Było to w Dzień Kobiet - 

gałąź kobieca podjęła gości sutym obiadem, zapewniła im rozrywkę w postaci różnych 

gier i podarowała przybyłym gościnnie osobom kosz z rzeczami pierwszej potrzeby. 

23 listopada obchody urodzin Baby rozpoczęły się modlitwami i bhadźanami. 

Wieczorem Ośrodek Sathya Sai pękał w szwach. Ludzie przybyli, aby uczcić życie 

Sathya Sai. Wydarzenia wieczoru objęły podnoszące duchowo bhadźany i piękne 

filmy wideo. Bhagawanowi ofiarowano doroczne wydawnictwo „Sai Sarathi" z myślą 

przewodnią „Przemiana jaźni - łaska Sai”. 

Wśród innych działań gałąź służebna rozdała tysiąc koszy z pożytecznymi 

rzeczami ludziom śpiącym na ulicy i osobom będącym w trudnej sytuacji. Każdy kosz 

zawierał ciepły koc, szalik, parę skarpet, parasol, ręcznik, ręcznik kąpielowy i zestaw 

środków dentystycznych, a wszystko było zapakowane w ekologiczną torbę 

wielokrotnego użytku. Ochotnicy z Międzynarodowej Organizacji Sai świadczą przez 

cały rok służbę ludziom będącym bez środków do życia, mieszkającym na ulicach 

Hongkongu.  

11 listopada ubiegłego roku około tysiąc stu ludzi uczestniczyło w wydarzeniu 

kulturalnym, podczas którego odbyło się taneczne przedstawienie teatralne pod nazwą 

„Jego przesłaniem jest nasze życie” oraz prezentacja wideo, po której nastąpiła 

zwyczajowa uroczystość krojenia ciast.  

CHINY 

Z oddaniem i wdzięcznością członkowie Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

uczcili 90 rocznicę Urodzin Bhagawana w Guangzhou, poprzez zaniesienie modlitw i 

wieczorną uroczystość, urządzoną dla 80-osobowego zgromadzenia. Objęła ona 

oglądanie filmów o Bhagawanie oraz o pracy Międzynarodowej Organizacji Sathya 

Sai. Ośrodek Sathya Sai ofiarował Bhagawanowi z miłością pierwsze wydanie 

miesięcznika, zawierającego wiadomości dla bhaktów Sathya Sai w Guangzhou, 

dotyczące działań Ośrodka Sai w Guangzhou, jak też Organizacji Sai w Strefie 5 i na 

całym świecie. 

29 listopada ubiegłego roku członkowie Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

rozdali z miłością ryż, olej, makaron, ciasta oraz koce mieszkańcom Domu Huiling w 

Guangzhou, ośrodka dla ludzi upośledzonych umysłowo.  

JAPONIA 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Japonii zapoczątkowała obchody 90 

rocznicy urodzin Sai ofiarowaniem ryżu i curry 250 ludziom. Tego samego dnia 

Organizacja zorganizowała uroczystość dla kobiet w Ośrodku Sathya Sai w Kobe. 



Sanathana Sarathi   kwiecień  2016   

© Organizacja Sathya Sai   
31 

Następnie 23 listopada około 150 bhaktów Sathya Sai z japońskiego obszaru Kansai – 

w tym osoby z ośrodków z Kobe, Osaki i Kioto oraz Grona Nara - zgromadziło się w 

Kobe na całodniowej uroczystości, której przyświecała myśl przewodnia „Miłość jest 

źródłem, miłość jest drogą, miłość jest celem”. Odbyło się wówczas uroczyste złożenie 

przysięgi przez nowe osoby funkcyjne Organizacji z Ośrodka w Kobe, po południu zaś 

miało miejsce wnikliwe przemówienie przewodniczącego Rady Narodowej Japonii. 

Później członkowie Ośrodka Sathya Sai w Kobe dali piękne przedstawienie, 

odmalowujące legendę o Markandeji i wykonali zarówno w języku japońskim, jak i w 

hindi jeden z lubianych bhadźanów. Uroczystość wieczorną zakończyło wyświetlenie 

filmu wideo o boskim przeslaniu miłości Bhagawana. W Tokio Międzynarodowa 

Organizacja Sathya Sai wydała japońskie tłumaczenie "Sutry Wahini" Bhagawana. 

KENIA 

Sathya Sai Baba jest znany jako założyciel Szkoły Sathya Sai w kenijskiej 

miejscowości Kisaju. Jako dowód jego łaski na okoliczność 90 rocznicy jego urodzin, 

wielbiciele Sathya Sai w Kenii urządzili 29.XI.2015 uroczystość zapoczątkowania 

budowy drugiej szkoły. W owym radosnym wydarzeniu uczestniczyło ponad 360 

ludzi - było ono częścią obchodów Dnia Założyciela w Kisaju. Do szkolnego bractwa 

dołączyli rodzice, opiekunowie, miejscowy poseł do parlamentu, członkowie władz 

samorządowych, szef okręgu wraz ze swoimi pomocnikami, przedstawiciele mediów i 

inni goście. Oczekuje się, iż uczniowie szkoły podstawowej, którzy ukończą ją w 

grudniu bieżącego roku, staną się uczniami nowo zbudowanej szkoły, począwszy od 

stycznia 2017 roku.   

MEKSYK 

W styczniu bieżącego roku członkowie Instytutu Edukacji Sathya Sai z Meksyku 

odwiedzili Szkołę Sathya Sai w Gwatemali, położoną w El Limonero, uważanym 

zasadniczo za okolicę dotkniętą przestępczością. Do owej szkoły podstawowej 

uczęszcza ponad 100 dzieci. Meksykańskich gości powitano z radością i zapałem - 

otrzymali w podarunku listy i rysunki z flagą meksykańską, przygotowane przez dzieci 

ze szkoły Sathya Sai z Gwatemali. Powróciwszy do Meksyku, członkowie Instytutu 

podzielili się swoimi przeżyciami z uczniami i nauczycielami Szkoły Sathya Sai w 

Chihuahua, którzy namalowali farbami wodnymi piękne obrazki ku czci tamtych dzieci 

z Gwatemali i pokazali je na wystawie. Obrazki te zostały potem posłane do Szkoły 

Sathya Sai w Gwatemali. Uczniowie gwatemalscy umieścili owe obrazki przy wejściu 

do szkoły wokół obrazu z Jezusem, by z miłością pokazać przyjaźń i jedność obu szkół. 

Dzieci Sathya Sai z Gwatemali również napisały 30 listów wdzięczności do swoich 

meksykańskich przyjaciół. Juan Enrique, uczeń 3 klasy, napisał: „Dziękuję, że uważasz 

mnie za przyjaciela. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ chociaż się nie znamy, 

otworzyłeś swoje serce dla mnie... Nauczyliśmy się latać jak ptaki, pływać jak ryby, ale 

wciąż nie nauczyliśmy się żyć jak bracia. Z tego powodu, kiedy przeczytałem twój list, 

stwierdzający, że jesteśmy braćmi i kochamy się i szanujemy jeden drugiego. 

naprawdę zapragnąłem cię poznać”. 
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ARABIA SAUDYJSKA 

50 członków Ośrodka Sathya Sai z Rijadu uczciło Boże Narodzenie w 2015 roku, 

zgromadziwszy się w Sai Majilis, aby wyśpiewywać chwałę Bhagawana Baby. U 

wejścia do owego miejsca każdego witało duże zdjęcie Sathya Sai Baby, ozdobione 

kwietnymi wieńcami bożonarodzeniowymi i wielobarwnymi światłami. Wcześniej 

ochotnicy Sathya Sai przystroili pomieszczenie chorągwiami, girlandami i złotymi 

gwiazdami. Ducha radości i pokoju dodawały bałwanki, ozdobione choinki i szopka 

wigilijna. Podczas uroczystości śpiewano poruszające duszę angielskie pieśni nabożne i 

kolędy, takie jak „Cicha noc” i „Radość dla świata”. W najważniejszej chwili do 

pomieszczenia wszedł św. Mikołaj z worem pełnym słodyczy i przysmaków i rozdał je 

między wszystkich. Ponadto każde dziecko otrzymało podarunek gwiazdkowy, co 

roziskrzyło im oczy. Uroczystość zakończyły modlitwy i dzielenie się jedzeniem i 

ciastami. 

Później, w Sylwestra, około 50 członków Międzynarodowej Organizacji Sathya 

Sai z Rijadhu urządziło uroczyste spotkanie bhadźanowe, rozpoczęte modlitwami. 

Kiedy wskazówki zegara zbliżały się do północy, śpiew przybrał na sile, wprowadzając 

każdego radośnie w Nowy Rok.    

NIEMCY 

Pomiędzy majem a wrześniem ubiegłego roku na drodze północ-południe w 

Niemczech rozpoczęło się nowe przedsięwzięcie - Sztafeta Wartości – w ramach działań 

związanych w wartościami ludzkimi. Zapoczątkowano go 9 maja podczas 

prekonferencji w Wartaweil, przy uczestnictwie 15 ośrodków Sathya Sai. Podczas 

inauguracji pierwszy biegacz sztafety otrzymał symboliczne trofeum do przeniesienia 

wyznaczoną drogą. 18 maja trofeum przybyło do Stemwede, gdzie 108 bhaktów 

Sathya Sai zgromadziło się, aby uczcić tradycyjnym spotkaniem Zielone Świątki z 

myślą przewodnią „Jesteśmy źródłem miłości - dźwięk Złotego Wieku”. Parę tygodni 

później trofeum przybyło do Darmstadt, gdzie na publicznym parkingu ustawiono pięć 

„kolumn wartości”. Członkowie Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai pokazali 

materiały dotyczące oświaty opartej na wartościach, w tym gry, opowieści, karty oraz 

nauki Sathya Sai o wartościach ludzkich. Ukazywany materiał obejrzało wielu 

rodziców, spacerujących wraz z dziećmi w wózkach dziecięcych.   

Przedsięwzięcia związane z wartościami trwały przez całe lato. 20 czerwca 

ubiegłego roku owo symboliczne trofeum dotarło do Bonn, byłej stolicy Niemiec. Na 

fundusz pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych, założony przez Międzynarodową 

Organizację Sathya Sai po trzęsieniu ziemi w Nepalu, przekazano w darze dochody ze 

sprzedaży jednej z książek. Przybyłej publiczności rozdano kartki z cytatami 

Bhagawana. 18 lipca ubiegłego roku wielbiciele Sathya Sai z Freiburga zebrali się w 

kościele katolickim Szpitala Uniwersyteckiego, dając koncert, obejmujący pieśni 

wieloreligijne. Dla pacjentów szpitala transmitowano ów występ na żywo na 

ekranach. W Ahrweiler członkowie Organizacji służyli społeczności sprzątając brzeg 

rzeki Ahr. W sierpniu wolontariusze  Organizacji w Karlsruhe pokazali  podobny 
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program dzieciom. Nosił on nazwę „Wieczór z wartościami”.  Ośrodek Sathya Sai z 

Tübingen urządził dla dzieci latem ubiegłego roku kilka zajęć rekreacyjnych, opartych 

na wartościach ludzkich.   

26 września ub. roku trofeum przybyło do Berlina - poprzez Kiel i Hamburg - na 

wielki finał. Dla 57 wolontariuszy z Organizacji, którzy zjechali się na tę okoliczność ze 

wszystkich części Niemiec, urządzono wycieczkę łodzią po rzece Spree. Ozdobiony 

chorągwiami z symbolem Sarwa Dharmy i przesłaniem „Kochaj Wszystkich - Służ 

Wszystkim” parowiec popłynął przez miasto na trzygodzinną wycieczkę, mijając m.in. 

budynki rządowe.  W ten sposób podzielili się przesłanie miłości i jedności ze swoim 

krajem. 

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

 

BHARAT  

Gudżarat: Jak co roku, Organizacja Sewy Sathya Sai z tego stanu zorganizowała 

Maha Sammelan (doroczne spotkanie) wszystkich bhaktów z Gudżaratu w Tithal, w 

Walsad. Odbyło się ono w dniach 27-28 lutego, a uczestniczyło w nim ponad tysiąc 

bhaktów i osób funkcyjnych.   

Mówiąc szeroko o myśli przewodniej tego spotkania, tj. „Transformacja siebie to 

transformacja społeczeństwa”, Manohar Trikannad, przewodniczący stanowy 

Gudżaratu podał przykład trzciny cukrowej, która daje słodycz jedynie wtedy, kiedy 

się ją zmiażdży. Niezależnie od przeszkód, jakie mogą wystąpić w życiu, powinniśmy 

rozmyślać o Bogu. Opowiadając o swoich przeżyciach związanych ze Swamim, Nimisz 

Pandja stwierdził, że Bhagawana nie interesuje nasza służba, ale transformacja, która 

zachodzi w nas podczas świadczenia służby. Podkreślił, że aby stać się członkiem 

Organizacji Sathya Sai, trzeba chcieć się zmienić, nie zaś zmieniać innych. Na końcu do 

zgromadzonych przemówił Muniśri Dźin Ćandra Maharadź. Powiedział on, że Bóg 

będzie zadowolony, jeśli będziemy okazywali miłość i współczucie innym. Cytując 

Swamiego Mahawirę powiedział, że powinno się mieć spokój w umyśle, wówczas w 

atmie zobaczy się odbicie Paramatmy. 

Na posiedzeniu wieczornym odbyły się w grupach rozmowy przedstawicieli 

różnych gałęzi Organizacji Sai, mianowicie Bal Wikas, Młodzieży, Mahili, 

Bezpieczeństwa Praśanthi, Sewa Dal, Zintegrowanego Programu Wiejskiego Sathya 

Sai. Później wieczorem przywódcy grup przedstawili ich plany działania. Wieczorem 

młodzież prowadziła bhadźany.  

Następnego dnia Nimisz Pandja miał oddzielne spotkanie z osobami funkcyjnymi 

w Organizacji Sai. Powiedział na nim, że obowiązkiem każdej osoby funkcyjnej jest 

szerzenie - z prawdziwą miłością - przesłania Swamiego. Stwierdził, że Swami zawsze 

mówił: „Ja nie chcę umiejętności (ability) moich bhaktów, ja chcę ich dostępności 

(availability)”. Powinniśmy być dostępni dla pracy Swamiego - dodał. 

Zdobywcy nagród za krasomówstwo otrzymali puchary. Puchar tegoroczny 
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zdobył okręg Bhawnagar. Ponad 12 lekarzom nadano świadectwa uznania za 

prowadzenie od ponad 15 lat bezinteresownej służby w ośrodkach medycznych Sathya 

Sai w różnych okręgach. Potem odbyły sie bhadźany. Na koniec przewodniczący 

stanowy wraz ze wszystkimi obecnymi tam bhaktami przysięgli świadczyć jak 

najlepiej bezinteresowną służbę. 

Orisa: W wiosce Alauti 6 lutego bieżącego roku uroczyście zakończono dwa nowe 

przedsięwzięcia związane z dostarczaniem wody pitnej. Owoce pierwszego z nich 

płyną od zeszłego roku. Oto jak do tego przedsięwzięcia doszło. Latem bydło pasące 

się na owym obszarze nie ma wody do picia. Dla ugaszenia pragnienia podążało ku 

torom kolejowym, szukając wody, gdzie dochodziło do zderzeń z pociągiem. Co roku 

było w owej wsi około 25 ofiar. Grupa Sewy Sathya Sai z Alauti wykonała więc 

nowatorskie przedsięwzięcie doprowadzenia wody pitnej, tak aby zapewnić chłodną 

wodę pitną na środku uprawnego pola, gdzie wokół nie ma żadnego innego źródła 

wody. Ludzie także dostają wodę pitną ze studni rurowej. Po wykonaniu pierwszego z 

przedsięwzięć, liczba wypadków śmiertelnych zwierząt z powodu zderzeń kolejowych 

na owym obszarze spadła do zera. Pierwsze przedsięwzięcie ukończono w zeszłym 

roku, drugie zaś w obecnym.   

 

 

Miłość dowolnego rodzaju, dowolnej miary, jest tylko iskierką boskości. Miłość 

nie zna strachu, sprzyja prawdzie, znajduje pokój, buduje wiarę, krzewi zgodę. 

– Baba 

 

 

Wyzwolenie - cel możliwy do osiągnięcia 

Omówienie książki Edelio Sanchez Perez  

 

Książka Edelio Sanchez Pereza, napisana w języku hiszpańskim, 

została przetłumaczona na angielski przez Sase Narajanę Persauda. 

Jest ona godna polecenia, ze względu na dokładność terminologii i 

zwięzłość języka.   

Składa się z ona z trzech głównych części, zgodnie z naukami Bhagawana, 

mówiącego o trzech etapach w życiu Jezusa Chrystusa. Autor potwierdza swój 

stopniowy postęp duchowy podczas każdego ze swoich odwiedzin u Bhagawana 

Baby. Opowiada o duchowych przemyśleniach, jakie miał w bezpośredniej bliskości 

fizycznej Bhagawana Baby oraz doświadczeniach zdobytych z ćwiczeń duchowych w 

domu, przedstawiając je wszystkie chronologicznie.   

Poszukiwanie tego, aby dostąpić absolutnej świadomości - sat, ćit i anandy 
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rozpoczyna się od przytomności umysłu, karmi się wiarą, a dokonuje poprzez 

uporczywe ćwiczenia duchowe. Autor wydaje się naturalnie dążyć w tym kierunku i 

stąd nie jest dlań trudne osiąganie wyższych stanów świadomości przy minimalnym 

wysiłku. 

Objaśnienie nadzmysłowych, jogicznych przeżyć oraz pojęć metafizycznych w 

graficznych ilustracjach jest zaiste niemożliwe. Książka obfituje w ilustracje 

towarzyszące różnym zagadnieniom.   

Kiedy wielki naukowiec Werner Heisenberg wysunął następującą myśl: 

„Przyglądając się zjawiskom fizycznym nie można całkowicie oddzielić tego, kto 

patrzy, od rzeczy, postaci czy zjawisk, na jakie patrzy”, niewielu naukowców owych 

czasów zgodziło się z nim. Jedno ze spostrzeżeń autora: „...Poczułem miłość i bardzo 

subtelne rozprzestrzenianie się, które objęło każdego. Każdy był mną, a ja byłem w 

każdym. Byłem nikim innym jak atmą, z której poziomu patrzyłem miłością, 

wydobywającą się ze środkowej części mojej klatki piersiowej...” - może posłużyć za 

metaforyczny dowód naukowej teorii Heisenberga. 

Swoje rozumienie stanów jawy, marzeń sennych i snu głębokiego, jakich 

doświadcza się w życiu, autor streszcza następującymi słowy:  „Powinniśmy kierować 

naszą  uwagę obserwatora ku samemu patrzącemu - czyli naszą uwagę na naszą 

własną uwagę - aby zaświtała w nas świadomość jaźni, premy, boskiej miłości - 

prawdziwej postaci Sai”. 

– PPS Sarma 

 

 

Poprzez sadhanę sewy (bezinteresownego służenia) można poznać tego 

Jedynego, który wygląda, jakby był wieloma. Nie można nazwać sewakiem kogoś, 

kto służy panu, mając oczy utkwione w kopertę z zapłatą. Jest on służącym tej 

koperty z zapłatą. Tego rodzaju służba będzie go jedynie przywiązywała do zysku 

lub straty, jakie za sobą pociąga i powodowała rozczarowanie bądź dumę. Służbę 

powinno się świadczyć albo z najwyższego poczucia obowiązku, albo jako pokorną 

ofiarę przeznaczoną dla Pana, bądź też w duchu pełnego poddania się woli Boga, 

pozostawiając wszelkie myśli o konsekwencjach Jego łasce. 

– Baba 

 

 

 

Tłum.: Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk 


