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AVATAR VANI 

 

 

KRÓLEWSKĄ ŚCIEŻKĄ W DUCHOWOŚCI JEST POZBYWANIE SIĘ PRZYWIĄZAŃ 

 

Ucieleśnienia miłości! 

We współczesnym świecie życie człowieka jest bardzo osobliwe. Wiedząc bardzo 

dobrze, co jest dobre, a co złe, co szlachetne, a co podłe, nie jest w stanie kroczyć ścieżką 

prawości. Wie, co jest dobre, jednak nie idzie za tym. Wie, co jest złe, ale nie jest w 

stanie odejść od tego, co złe. Co jest tego przyczyną? Odpowiedzialna za to jest jedynie 

słabość człowieka. Oddaje się złym czynom, ale chce cieszyć się zasługami 

wynikającymi z dobrych czynów. Nie ma ochoty stawiać czoła skutkom swoich złych 

czynów.   

Wyznacz granice swoim pragnieniom 

Są pewne rodzaje zła, które weszły do serca człowieka i kazały mu zejść na złą 

drogę. Głównie dwa: jedno to kama (pożądanie), a drugie krodha (gniew, złość). 

Pożądanie prowadzi człowieka ku zwierzęcości, przemienia ludzkie cechy w cechy 

zwierzęce. Nieważne, jak wysoko wykształcony jest człowiek – czy jest wielkim 

naukowcem, ma wysokie stanowisko i poważanie - nie jest on zdolny panować nad 

własnymi pragnieniami. Życie prawdziwie ludzkie możemy prowadzić jedynie 

wówczas, gdy panujemy nad pragnieniami. Nadmierne pragnienia wpędzają 

człowieka w ułudę.   

Przykład znajdziemy w Ramajanie. Rawana był bardzo wykształcony, bogaty i 

potężny. Mimo to doprowadził do własnego zniszczenia. Co było tego przyczyną? To, 

że nie potrafił zapanować nad swoimi pragnieniami.  Wskutek złych pragnień stracił 

rozeznanie i nie potrafił rozpoznać, co jest dla niego dobre, a co złe. Powinniśmy nie 

tylko panować nad pragnieniami - powinniśmy również panować nad swoimi 

zmysłami. Nie powinniśmy używać oczu tak, jak się nam tylko żywnie podoba 

jedynie, dlatego, że zostaliśmy nimi obdarzeni. Mamy uszy. Nie oznacza to, że mamy 

słuchać wszystkiego. Podobnie, nie powinniśmy używać języka tak, jak nam się 

podoba.  Nigdy nie mówcie nic, co mogłoby kogoś zranić. Nigdy nie rańcie uczuć 

innych szorstkimi słowami. Jesteśmy obdarzeni potężnym umysłem. Porusza się on 

wedle własnej woli. Prędkość wiatru ma granice, ale szybkość umysłu nie ma granic. 

Duma on nad wszelkimi niepotrzebnymi rzeczami. Mamy ręce. Nie powinniśmy czynić 
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swoimi rękami żadnego zła.   

Nie patrz na nic, co złe, patrz na to, co dobre. 

Nie słuchaj niczego, co złe, słuchaj tego, co dobre. 

Nie rozmawiaj o niczym, co złe, rozmawiaj o tym, co dobre. 

nie myśl o niczym, co złe, myśl o tym, co dobre. 

Nie rób niczego, co złe, rób to, co dobre 

- oto jest droga do Boga. 

Powinniśmy dopilnować, aby do naszych zmysłów wstępowało wszystko to, co 

jest dobre. Nie powinniśmy tolerować żadnego zła. Za nasze złe cechy odpowiedzialne 

jest dussanga (złe towarzystwo). Zatem uciekaj od złego towarzystwa. Inaczej przez 

wpływ złego towarzystwa twoje życie pójdzie złą drogą. 

Kiedy kurz na ziemi połączy się z wiatrem, poszybuje w górę, w niebo. Ten sam 

kurz, połączywszy się z wodą, spadnie w dół. Nie mając nóg, w pierwszym przypadku 

idzie w górę, a w drugim w dół. Naturą powietrza jest lecieć wysoko, naturą wody 

spływać w dół. Nawet jeśli wylejesz wodę na wierzchołek góry, spłynie ona w dół. 

Człowiek nabywa dobrych lub złych cech na skutek obcowania z takimi a nie innymi 

ludźmi. Porzućcie więc złe towarzystwo.  

Ćwicz panowanie nad zmysłami   

Nie wystarczy pozostawać z dala od złego towarzystwa. Załóżmy, że macie 

cukrzycę. Nie wystarczy brać leki, powinniście także kontrolować swoje odżywianie się. 

Obok lekarstw,, uzdrowienie da ci panowanie nad dietą. Zatem, nie wystarczy opuścić 

złe towarzystwo - powinieneś znaleźć dobre towarzystwo. Przyjaźnij się z dobrymi 

ludźmi. Kto jest dobry? Kto jest zły? Życie ludzkie ma pewne ograniczenia. 

Społeczeństwo posiada pewne zasady. Kto, w oparciu o zasady społeczeństwa, jest 

dobry? Dobry jest ten, kto ma trzy cechy: Daiva priti, papa bhiti i sangha niti (miłość 

do Boga, strach przed grzechem i moralność w społeczeństwie). Te trzy cechy 

zaprowadzą człowieka na szlachetne wyżyny.  

Człowiek bojąc się grzechu, rozwija w sobie miłość do Boga. Kochając Boga staje 

się coraz bardziej moralny. Prawdziwą istota ludzką jest ten, kto ma te trzy cechy. Są to 

cechy związane z sercem, głową i ręką. Gdy będziemy je mieć, rozwiną się w nas 

wartości ludzkie, które zostały dziś utracone. Dlaczego tak się stało? Przyczyną jest 

pożądanie i gniew. Rawana nie uczynił dobrego użytku ze swojego driszti (wzroku). 

Patrzył niewłaściwie na Sitę. Jeśli na kogoś patrzycie, powinniście mieć w myślach 

dobro. Wasze oczy są święte. Zawsze czyńcie z nich święty użytek. Wasz driszti (wzrok, 

widzenie) równa się sriszthi (stworzeniu). Wzrok może spalić świat na popiół. Może go 

też ratować i ochraniać. Zatem czyńcie właściwy użytek ze swojego wzroku. Złe myśli 

rozwijają się w was z powodu złego wzroku.  

Rawana z powodu złego wzroku i złych myśli doprowadził do swojej zguby. 

Hanuman poczuł, że powinno się ukarać tak podłego demona. Na dworze Rawany 
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Hanuman zaczął go oskarżać:  „Nie jesteś człowiekiem mającym charakter. Choć jesteś 

bogaty, potężny i wykształcony, nie panujesz nad własnymi zmysłami. Z ziemskiego 

punktu widzenia masz wysokie stanowisko, ale twoje zmysły doprowadziły do 

twojego upadku moralnego. Nie możesz więc ujść karze”.  

Kiedy Hanuman oskarżył Rawanę, ten był bardzo zły. W gniewie podpalił ogon 

Hanumana. Ten owym ogniem z ogona spalił stolicę Lanki. Płomienie rozprzestrzeniły 

się wszędzie. Hanuman usiadł na drzewie i pomyślał sobie, że Rawana zasłużył na tę 

karę. Dopiero wtedy opadł w nim gniew.   

Gdy opadł w nim gniew, Hanuman pomyślał: „Na tejże samej Lance jest matka 

Sita. Nie skorzystałem ze swojego zmysłu rozróżniania. Spaliłem Lankę. Co stanie się z 

matką Sitą? Przybyłem tu z myślą o jej dobru. Całkowicie zniweczyłem cel, dla którego 

Rama mnie tu przysłał. Spowodował to mój gniew”.  

Ten, kto ma w sobie gniew nie odniesie powodzenia  

w żadnym ze swoich wysiłków. 

Będzie popełniał grzechy i wszyscy będą się z niego wyśmiewać. 

Opuszczą go jego właśni ludzie. 

Straci cały majątek i poważanie. 

Gniew zupełnie go zniszczy. 

Tak właśnie myślał Hanuman.  Zniszczenie Rawany zostało wywołane jedynie 

jego pragnieniem. Żywił złe pragnienie, nad którym nie potrafił zapanować.  

 Jakie myśli, taki skutek  

Człowiek może mieć pragnienia, ale nie nadmierne. Chce wam się pić. Wystarczy, 

jeśli dostaniecie pełen kubek wody. W lesie, jeśli chce wam się pić i pragniecie kubka 

wody, powinniście być zadowoleni, kiedy go dostaniecie. Nie powinniście pragnąć w 

lesie innego chłodnego napoju. Jak można go zdobyć w lesie? Jest to nadmierne 

pragnienie. Cały wszechświat to ucieleśnienie Pana Wisznu. Jest on postacią Boga i 

kalpa-wrikszą (drzewem spełniającym życzenia). Spełni wszystkie wasze pragnienia. 

Zatem jest pole na owoce każdej myśli człowieka. Jednak zła myśl da wam zły skutek, 

a myśl dobra - dobry. Oto mały przykład. 

Idąc w piekącym skwarze słońca przez las, pewien człowiek napotkał na drodze 

potężne drzewo i usiadł pod nim, żeby odpocząć. Było to drzewo spełniające życzenia, 

jednak podróżny o tym nie wiedział. Kiedy tylko pomyślał, jak miło byłoby dostać 

trochę wody do picia, ujrzał przed sobą dzban napełniony chłodną wodą. Gdy 

zaspokoił pragnienie, poczuł głód i pomyślał sobie, jaki byłby szczęśliwy, gdyby mógł 

dostać również wyborne jedzenie! Jego szczęście zwielokrotniło się, kiedy pojawił się 

przed nim wspaniały posiłek. Najadłszy się do syta poczuł senność i pomyślał, jak 

cudownie byłoby, gdyby było jakieś miękkie łóżko, na którym mógłby smacznie się 

wyspać. W tej samej chwili pojawiło się przed nim, jak pragnął, piękne łóżko. Kiedy 

wędrowiec położył się na łóżku, pomyślał sobie, jak miło byłoby, gdyby była tam jego 

żona, aby pomasować mu stopy! Już w następnej chwili stwierdził, że jest przed nim 



Sanathana Sarathi   Maj  2016   
 

© Organizacja Sathya Sai   
7 

żona.  

Niesłychanie zaskoczony, pomyślał: „Moja żona została przecież we wiosce. 

Dotarcie tutaj zajęłoby jej dwa dni. Jak mogła dotrzeć tu natychmiast, kiedy tylko o 

niej pomyślałem? Może ona nie jest moją żoną, a jakimś ogrem, który pojawił się w jej 

postaci i teraz mnie zje”. Owo drzewo spełniające życzenia dawało wszystko, czego się 

zapragnęło. Stąd też natychmiast pojawił się tam ogr i go połknął.  

Bóg dla tych, co szukają w Nim schronienia, jest niczym drzewo spełniające 

życzenia. O cokolwiek proszą Boga, On spełnia ich prośbę i daje im ową upragnioną 

rzecz. Mądrzy ludzie modlą się do Boga o jego łaskę, która może dać im wszystko. Ci, 

co zaczynają prosić Boga o to czy tamto, są głupi. W końcu proszą o coś, co doprowadza 

do ich nieszczęścia. Stąd mówi się, że jaki mathi (umysł), takie  gathi (przeznaczenie). 

Z opowieści tej płynie następująca nauka: jaka myśl, taki i skutek. Kiedy 

wędrowiec zapragnął wody, ta przyszła. Czy nie powinno go to zadowolić? Mimo to 

chciał łóżko. Czy nie powinien był być zadowolony po otrzymaniu łóżka? Nadmierne 

pragnienia wystawiły go jedynie na niebezpieczeństwo. Powinniśmy więc panować 

nad swoimi pragnieniami.  

Pożądanie i gniew to cechy zwierzęce  

Kiedy masz w sercu pragnienie, nie jesteś w stanie zrobić nic dobrego, gdyż 

pragnienie to staje się przeszkodą. To pragnienia sprawiają, że myślisz o zrobieniu 

czegoś złego. Mówimy, że mamy wrogów. Kim są ci wrogowie? Twoimi wrogami są ci, 

co wyrządzają ci szkodę albo ranią cię. Ci wrogowie są w tobie. Zarówno gniew, jak i 

pożądanie, wyrządzają ci szkodę, ranią cię i są przyczyną twojego bólu.   

Z powodu swojego gniewu i pożądania jesteś niespokojny. Nad złością i gniewem 

można zapanować, jeżeli wyznacza się granice swoim pragnieniom. W życiu ludzkim 

powinny być pragnienia - nie ma w tym nic złego. Ale powinny być ograniczone. Jeśli 

są nadmierne, nigdy ich nie zaspokoicie.   

Wody można wziąć tyle, ile wynosi pojemność naczynia, do którego się jej nabiera. 

W Gangesie jest mnóstwo wody. Jeszcze więcej w oceanie. Ale możesz wziąć tylko tyle 

wody, na ile pozwala wielkość naczynia. Nie można wziąć jej całej. Jeśli chcesz więcej, 

weź większy pojemnik. Rozwijaj więc w sobie boską moc. Zaspokajanie wszelkiego 

rodzaju doczesnych pragnień bez rozwijania w sobie boskiej mocy, jest sprzeczne z 

ludzką naturą.  

Gniew i pożądanie to cechy zwierząt. Dlatego powinieneś trzymać się z dala od 

zwierzęcych cech. Na tym polega duchowość. Co rozumie się przez duchowość? Nie 

tylko bhadźany, pokutę czy oddawanie czci Bogu. Nie! Powinieneś uwolnić się od 

zwierzęcych cech w sobie. Twoimi prawdziwymi wrogami są gniew i pożądanie. 

Powinieneś poddać je swojej władzy. Jeśli zostawiasz im wolność, nie uciekniesz przed 

niebezpieczeństwami i niepokojem. Kontroluj, kontroluj, kontroluj, wszystko wymaga 

kontroli. Konieczne są granice. Tak właśnie mówią Wedy. Bez dyscypliny nie może być 

żadnej pomyślności. Kiedy parametry twojego ciała są w określonych granicach, jesteś 
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zdrowy. Kiedy granice te są przekroczone, wskazuje to na chorobę.   

Temperatura naszego ciała wynosi 98.4 stopni Fahrenheita [36,6 stopni Celsjusza]. 

Jest to zwykła temperatura. Jeśli wynosi 99 stopni, ciało wykazuje gorączkę. Podobnie, 

jeśli ciśnienie krwi wynosi 120 na 80, jest ono doskonałe. Jeżeli wyniesie 90, 

rozpoczyna się choroba serca. Oczy widzą w pewnych granicach. Jeśli patrzysz w 

promienie światła o wysokim natężeniu, spaleniu może ulec siatkówka twojego oka. 

Nasze życie odbywa się w pewnych granicach. Życie ludzkie jest spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Jeśli po założeniu takiej spółki wyjdziesz poza ustalone granice, 

zostaniesz ukarany, zostaniesz opodatkowany. Nigdy nie powinieneś podlegać żadnej 

karze.   

Jeżeli chcesz dotrzeć do boskości i uciec od kary, powinieneś iść naprzód, ale 

ograniczając się. Mówienie, patrzenie, chodzenie, myślenie, powinny mieć granicę. 

Wszystko powinno być w pewnych granicach. Ale dzisiaj przekraczamy wszelkie 

granice. Nasze pragnienia są bezgraniczne. Zmniejszanie pragnień nazywa się w 

Wedancie wajragją (wyrzeczeniem). Wyrzeczenie oznacza zmniejszanie pragnień. Życie 

to długa podróż. Zmniejsz bagaż swoich pragnień. Mniejszy bagaż to większa wygoda, 

co czyni podróż przyjemniejszą.  

Jeżeli w długiej podróży życiowej wieziesz zbyt ciężkie bagaże, będzie ona 

kłopotliwa. Bagażem tym są pragnienia. Stopniowo zmniejszaj swoje pragnienia. 

Kiedy będziesz zmniejszać pragnienia doczesne, wzrastać będą pragnienia duchowe. 

Człowiek dzisiaj aspiruje do duchowości, ale wciąć zwiększa doczesne pragnienia. 

Rozwija w sobie za dużo przywiązań. Tymczasem to nie przywiązania są ważne. 

Ścieżką królewską w duchowości jest odwiązywanie się. Jak? Masz rodzinę, dzieci i 

dom. Wykonuj obowiązki. Obowiązek jest Bogiem. Praca to nabożeństwo. Ale nie 

powinieneś być za bardzo do tego przywiązany. Powinieneś kształcić swoje dzieci, 

dawać im jedzenie i troszczyć się o nie. Jednak nie powinieneś być do nich zbyt 

przywiązany.   

Thjaga to joga 

Matka piskląt troszczy się o nie i je karmi. Jak długo? Dopóki nie rozwiną skrzydeł. 

Z chwilą, gdy rozwiną skrzydła, matka przepędzi je z gniazda, żeby prowadziły swoje 

własne życie. Ale człowiek nie jest taki. Jest przywiązany aż do śmierci. Czy to jest 

duchowość? 

Na pewno nie! Stopniowo powinieneś zmniejszać przywiązanie. Jeżeli będziesz aż 

do śmierci przywiązany do swoich dzieci, to kiedy się uwolnisz? Rób wszystko to, co 

masz robić, ale odczuwaj przywiązanie do Boga. Nie jest to przywiązanie doczesne, 

które potrzebne jest w niewielkim stopniu. Zatem kiedy człowiek będzie przestrzegał w 

swoim życiu granic, będzie cieszył się paramanandą (najwyższą błogością). Z powodu 

przywiązania staje on w obliczu wielu  aśanti (niepokojów).   

Opuszczając dom, rodziców, krewnych, przyjeżdżacie tu z odległych miejsc. 

Dlaczego mielibyście nabywać tu nowych przywiązań? Po prostu mówcie do siebie: 
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Cześć, cześć, Jak się masz?, jak się masz? Do widzenia. Ale wy tworzycie nowe związki. 

Wasz bagaż staje się z tego powodu ciężki. Oto mały przykład.  

Kiedy puścicie na wietrze bawełnę czy kawałek papieru, polecą w górę. Dlaczego? 

Lecą w górę, ponieważ niewiele ważą. Zatem jeżeli człowiek także będzie lekki, pójdzie 

w górę ku duchowości. Jednak dzisiejszy człowiek obciążył się ciężkim brzemieniem 

pragnień. Zatem niszczy sam siebie. Jak można oczekiwać od niego, że zdobędzie 

wyzwolenie? Mówi o wielu rzeczach, ale nie robi ani jednej. Powinniśmy być lekcy. 

Powinniśmy zmniejszyć wagę. Wówczas możemy się wznieść ku szlachetnym myślom.  

Jeśli jesteś zbyt przywiązany, na pewno się doprowadzisz do ruiny Człowiek o 

doczesnych przywiązaniach nie jest żadnym bhaktą. Ludzie w dawnych czasach w celu 

odcięcia przywiązań odchodzili do lasu. Ale nie ma potrzeby, by odchodzić do lasu. Po 

prostu wykonuj swoje obowiązki. W domu masz żonę i dzieci. Opiekuj się nimi. 

Zmniejsz swoje pragnienia doczesne. Jeśli zostajesz poproszony o pomoc, pomóż. Ale 

nie rozwijaj w sobie przywiązania. Starzejesz się. Mimo to nadal nie masz w sobie 

ducha poświęcenia. Człowiek dzisiaj nie ma thjagi (poświęcenia). Thjaga to joga.  

Bhoga (ziemskie przyjemności) to roga (choroba).  Zachowuj granicę w bhodze.  

I zmniejszaj swoje pragnienia.  

Uświadom sobie wartość narodzin w ludzkiej postaci   

Pomimo czytania świętych pism, pomimo słuchania wedanty, jeśli ktoś nie stosuje 

tych nauk w życiu, zamienia jedynie swoją głowę w książkę. Biblioteka to duży 

budynek. Są w nim setki tysięcy książek, ale każda książka dotyczy jednego 

przedmiotu. Jeśli zadasz pytanie sali bibliotecznej, ona nie odpowiada. Na sali 

bibliotecznej jest mnóstwo książek, ale sala nie udziela odpowiedzi na pytania 

człowieka. W ten sam sposób gromadzimy w głowie całą ziemską treść. Robimy ze 

swojej głowy salę biblioteczną. Wrzuciliśmy do niej wszystkie informacje, ale nie ma 

tam odpowiedzi na ani jedno pytanie. Co jest tego powodem? Brak praktyki.   

Tak więc nigdy nie powinniśmy robić ze swojej głowy sali bibliotecznej. Wchodźcie 

na pole praktyki. Oto prawdziwa duchowość.  Pomimo chodzenia do szlachetnych 

dusz, pomimo słuchania wedanty, jeśli nie wcielacie nauk w życie, to wszystko jest 

daremne. Przybywszy z odległych miejsc nie rozwijajcie niepotrzebnych znajomości, 

które sprawią, że będziecie niespokojni. Siedźcie w samotności i rozmyślajcie o Panu. 

Ekam sat wiprah bahudha wadanti (Prawda jest jedna, ale mądrzy określają ją 

różnymi nazwami). Powinniśmy poszerzać swoje widzenie, powinniśmy uważać 

wszechświat za postać Boga.   

Kiedy spoglądacie na klejnoty, myślicie o ich nazwie i kształcie, np. naszyjniki, 

bransolety, kolczyki itd. Nie myślicie o tworzywie, to jest o złocie, z którego wszystkie 

one są zrobione. Podobnie, cała materia i rzeczy we wszechświecie są świadectwem tej 

samej boskości. Wszyscy są jednym, wszystko to boskość. Ofiarowuj wszystkie swoje 

czyny Panu, aby sprawić Mu przyjemność. Nigdy nie myśl, że Bóg jest w jakimś 

oddzielnym miejscu i że jesteś od Niego odległy. Powinieneś uświadomić sobie 
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jedność. Dopiero wówczas zaczną się w tobie przejawiać boskie uczucia.  

Stopniowo uczcie się mówić mniej, słuchać mniej i patrzeć mniej. Bardzo istotne 

jest ograniczenie patrzenia. Jeśli nie widzicie nikogo, patrzycie przez lornetkę. Dlaczego? 

Co wam zaszkodzi, jeśli nie będziecie patrzeć? Patrzcie tylko na to, co trzeba widzieć. 

Patrzenie na niepotrzebne rzeczy nie jest dobre. To niewola. Jesteście związani 

zmysłami, jak również umysłem. Głosicie wedantę, ale nie stosujecie w życiu ani 

jednej z jej nauk. W mowie jesteście bohaterami, ale jeśli chodzi o stosowanie tego, o 

czym mówicie, jesteście zerami. Powinniście być bohaterami w praktyce. Jedynie 

wówczas możecie dostąpić spełnienia w życiu.   

Życie ludzkie jest bardzo święte, szlachetne i pachnie cnotami. Dlaczego 

wymieniacie tak wartościowe ludzkie życie na nietrwałe dobra doczesne? Życie ludzkie 

jest bardzo cenne. Nie ma na tym świecie niczego wartościowszego. Myślimy, że cenny 

jest diament. Ale kto przypisuje wartość temu diamentowi? Tylko człowiek! Mówimy, 

że wartościowe jest złoto. Kto przypisuje wartość złotu? Człowiek! Wartość mają 

domek wypoczynkowy i ziemia. Kto przypisuje im wartość? Człowiek! Zatem 

najwyższą wartość ma człowiek. Ludzie są bardziej wartościowi niż wszelkie bogactwa 

świata. Bogactwo nie jest ważne. Ludzka wartość jest ważniejsza niż cokolwiek na tym 

świecie.  

Jako istoty ludzkie, powinniśmy rozwijać w sobie ludzkie wartości. Kiedy nie ma  

wartości, nie ma też radości z posiadania wszystkiego innego? Dhritarasztra miał 

nadmiar wszystkiego. Jednak jaki miał z tego pożytek? Z powodu złych myśli był 

wysoce niespokojny. Możemy być bogaci. Możemy mieć cenne, jedwabne łóżka i sofy. 

Możemy zainstalować w domu klimatyzację. Ciało jest wtedy chłodne, ale głowa 

gorąca. Dlaczego? Nie ma spokoju umysłu. Kiedy nie ma spokoju umysłu, 

klimatyzowany pokój jest bezużyteczny. Panuj nad umysłem. Umysł jest bardzo 

ważny. Manah ewa manuśjanam karanam bandhamokśajo (Przyczyną niewoli i 

wyzwolenia człowieka jest umysł). To umysł człowieka wiąże go lub wyzwala.  

Kluczem do przywiązania i wyzwolenia jest umysł   

Oto drzwi. Założyliście na te drzwi kłódkę. Włóżcie do kłódki klucz. Kiedy 

przekręcacie klucz w prawo, kłódka się otwiera. Kiedy przekręcacie klucz w lewo, 

zamyka się. Ten sam klucz, ta sama kłódka. Różnica tkwi jedynie w kierunku. Kłódką 

jest wasze serce, kluczem - wasz umysł. Kiedy skierujecie umysł ku światu, uzyskujecie 

przywiązanie. Skierujcie umysł ku Bogu, aby zdobyć wyzwolenie. Odpowiedzialny za 

przywiązanie i wyzwolenie jest umysł. Zatem kierujcie umysł ku Bogu.   

Spójrz na swoją matkę. Postrzegaj w swojej matce Boga. Spójrz na syna, postrzegaj 

w nim Boga. Postrzegaj Boga również w swoim mężu. Postrzegaj Boga w każdym. 

Kogokolwiek pozdrawiasz, dociera to ostatecznie do Boga. Ale nie powinieneś mieć 

zbyt szerokich znajomości.  

Swami patrzy. Jest tutaj wielu starszych ludzi. Od wielu lat słuchają orędzi 

Swamiego, ale kiedy stąd wyjeżdżają, rozwijają w sobie przywiązania. Przyczyniają się 
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do pogłębienia u innych ateizmu. Przyczyną jest brak oddania. Ludzie nie wierzą im, 

ponieważ nie robią oni tego, co mówią. Rób więc to, o czym mówisz! Jedynie wtedy 

zdobędziesz szacunek. Napełnij życie boską miłością i zaznawaj błogości. Nie 

wydobędziesz tego ze świętych pism. Nie mogą cię tego nauczyć inni. To wychodzi z 

jaźni, którą musicie sobie uświadomić. Ta jaźń jest Bogiem.   

Nie patrz na zewnątrz. Zwracaj wzrok ku własnemu wnętrzu. Dociekaj czy to, co 

robisz, jest dobre czy złe. Pytaj sam siebie: „Czy to jest dobre, czy złe? Czy "tak", czy 

"nie"? Wówczas sumienie da ci jasną odpowiedź. Sumienie poprowadzi cię na właściwą 

ścieżkę. Dociekając, śpiewaj imię Pana.  

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 6 kwietnia 1993 roku.   

 

 

 

 

 

SATHYA SAI ARADHANA MAHOTSAWA 

 

Pełen czci i miłości hołd złożono Bhagawanowi Sathya Sai Babie w 5. rocznicę jego 

mahasamadhi. Odbyło się to uroczyście 24 kwietnia obecnego roku w Sali Kulwant, 

przystrojonej ze smakiem na to ważne wydarzenie. Na samadhi Bhagawana 

umieszczone zostały dekoracje z kwiatów; po prawej stronie samadhi ustawiono dla 

Bhagawana piękne, srebrne krzesło ze srebrnym baldachimem. Na stadionie Sathya Sai 

Hill View przeprowadzono Narajana sewę.  Gościem głównym tej uroczystości był M. 

Wenkaiah Naidu, minister rozwoju miejskiego, pomocy mieszkaniowej i ds. ubóstwa 

miejskiego oraz spraw parlamentarnych, któremu towarzyszyli Palle Raghunatha 

Reddy - minister rządu w stanie Andhra Pradesz ds. informacji, propagandy, techniki 

informatycznej i komunikacji - oraz dr Kamineni Sriniwas, minister Andhry Pradesz ds. 

zdrowia, oświaty medycznej i dobra rodziny.   

Panćaratna Sai 

Uroczystości poranne w Sai Kulwant rozpoczęło o godz. 7.30 około 200 muzyków i 

śpiewaków, z uczuciem i głębokim oddaniem wykonując Panćaratnę Sai (pięć 

klejnotów pieśni nabożnych). Utrzymane w różnych muzycznych ragach, utwory 

„Pranamami Saiśa” (pozdrawiam Pana Sai), „Sada Bhawajami Sathya Sai” (zawsze 

medytuję o Sai), „Ćaranam sewanam parama pawanam” (najświętsze jest służenie 

lotosowym stopom), „Kali juga awatari Bhagawan Sathya Sai (Sai, awatar kali jugi) 

opisywały boską chwałę Bhagawana, dotykając wspomnieniami serc słuchaczy. 

Uroczyste rozpoczęcie Sathya Sai Widja Dźjoti i Narajana sewy  

W przemówieniu powitalnym, jakie nastąpiło później, S.S. Naganand, członek 
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zarządu Sathya Sai Centrala Trust wspominał, jak Bhagawan ciągle obdarzał 

wszystkich łaską i prowadził wszystkich ku ścieżce miłości i służenia ludzkości. W ów 

święty dzień - powiedział  - powinniśmy wszyscy ponownie poświęcić się 

urzeczywistnianiu ustanowionych przez Bhagawana wzorców powszechnego pokoju i 

pomyślności.   

Natomiast Nimisz Pandja, indyjski przewodniczący Organizacji Sewy Sathya Sai, w 

swoim wystąpieniu przed owym zgromadzeniem mówił o problemach edukacyjnych 

na wiejskich obszarach Indii i opowiedział szczegółowo o Sathya Sai Widja Dźjoti - 

nowym przedsięwzięciu, mającym na celu zapewnianie uczniom nowoczesnego, 

opartego na wartościach kształcenia, które może podnieść na wyższy poziom 900 szkół 

z całych Indii i przynieść korzyść blisko milionowi trzystu tysiącom uczniów.   

Po uroczystym otwarciu Widja Dźjoti, Wenkaiah Naidu wyraził uznanie dla 

olbrzymiego dzieła, dokonanego przez Bhagawana Sathya Sai Babę na polach opieki 

zdrowotnej, oświaty i zaopatrzenia w wodę pitną oraz wezwał wszystkich  do 

poświęcania się misji bezinteresownej służby i podążania wskazaną przez  

Bhagawana ścieżką jedności, miłości i służby. 

Następnie pokazano film z boskim orędziem Bhagawana, w którym wezwał On 

bhaktów do zdobywania duchowej wiedzy, kroczenia ścieżką satji i dharmy i do 

bezinteresownego służenia ludzkości po to, aby dotrzeć do celu życia. Bhagawan 

zakończył orędzie bhadźanem „Hari bhadźan bina sukha śanthi nahin”. Poranne 

uroczystości zakończyły krótkie bhadźany, po których wykonano arati.   

Wcześniej na stadionie Hill View Sathya Sai przeprowadzono Narajana sewę, gdzie 

pożywienie i nowe ubrania otrzymało w podarunku ponad 40 tysięcy ludzi obojga 

płci. Wenkaiah Naidu, Palle Raghunatha Reddy i  Kamineni Sriniwas także 

uczestniczyli w wykonywaniu Narajana Sewy.  Jedzenie podano również w 

zbudowanym pandalu (namiocie) koło bloku North 7.  

Koncert muzyki instrumentalnej  

Po południu wystąpił z ofiarą muzyczną lubiany muzyk Mandolin Radżu z 

zespołem. Rozpocząwszy od „Maha Ganapatim” Muthuswamiego Dikśitara, wraz z 

żoną i młodym synem zagrał różnorodne utwory muzyki karnatyjskiej, następnie kilka 

bhadźanów, a zakończyli utworem „Bho śambho Siwa śambho swajambho” (Pan Siwa, 

który jest samo-narodzony).   
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Z naszych archiwów 

 

JEDYNĄ PRAWDĄ JEST NIRWANA 

 

BOSKOŚĆ JEST UKRYTA W KAŻDYM CZŁOWIEKU 

Ucieleśnienia miłości! 

Jeśli traci się majątek, nic się nie traci. Jeśli traci się zdrowie, coś się traci. Jeżeli traci 

się charakter, traci się wszystko. Tak uczy kultura Bharatu. Ale dla współczesnego 

człowieka traci się wszystko, jeśli traci się majątek, jeżeli traci się zdrowie, to traci się 

coś, a jeśli traci się charakter, nie traci się nic.  

Od niepamiętnych czasów Bharatijowie trzymają się zasad duchowości. W ten 

sposób potrafili doświadczać błogości i podzielili się tym z resztą świata. Granicę 

Bharatu od strony północnej tworzą góry Himalaje. Hima znaczy czysty i święty. Góry 

symbolizują stałość. Czystość, świętość i stałość to cechy Bharatijów. Na tej ziemi 

płyną niewysychające rzeki Ganga, Jamuna i Saraswati (podziemna). Symbolizują one 

potrójną ścieżkę pracy, nabożeństwa i mądrości, którą idąc człowiek może dotrzeć do 

Boga. Święte pisma, jakimi są Ramajana, Mahabharata i Bhagawata, stawiają przed 

ludzkością szlachetne wzorce. Jakie jest wewnętrzne znaczenie słowa Bharat? ‘Bha’ 

oznacza światło, blask i boskość. Zatem Bharatijowie to ci, co szerzą światło i wiedzę. 

Indyjskie pisma święte, takie jak Bhagawadgita, Upaniszady i Brahma Sutry świecą 

olśniewającym blaskiem, pokazując człowiekowi ścieżkę boskości.  

Duchowość zaczyna się od wiary 

Buddha urodził się na tej świętej ziemi Bharatu; oznajmił on światu: Ahimsa 

Paramo dharma (największą dharmą jest niekrzywdzenie). Podjął kilkuletnią pokutę, 

poznał wiele szlachetnych dusz, słuchał duchowych przemówień i zgłębiał różne pisma 

święte. Ale nie był zadowolony. Człowiek mocno pragnie błogości. Jak może ją zdobyć?   

Gdzie jest wiara, tam jest miłość.  

Gdzie jest miłość, tam jest pokój.  

Gdzie jest pokój, tam jest prawda. 

Gdzie jest prawda, tam jest Bóg.    

Gdzie jest Bóg, tam jest błogość.   

Ścieżka duchowości zaczyna się od wiary, a kończy się błogością. Błogości nie 

można zdobyć dzięki materialistycznym przyjemnościom ani od ludzi tego świata. 

Można jej doznać jedynie wtedy, gdy robi się właściwy użytek z pięciu zmysłów.  

Dzisiaj człowiek dla osiągnięcia błogości czyta święte księgi, ale wszystkie te księgi 

mają swoje ograniczenia. Nie można zdobyć nieskończonej błogości poprzez zgłębianie 

pism świętych. Aby doświadczyć nieskończonej błogości, trzeba zgłębiać księgę 
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nieskończoną. Nieskończoną księgą jest ten świat. Wiele rzeczy można nauczyć się od 

świata. Kim są twoi przyjaciele? Nie są to twoi koledzy z klasy ani ci, co dzielą z tobą 

pokój. Twoim prawdziwym i wiecznym przyjacielem jest tylko Bóg. Jedynie z pomocą 

tego przyjaciela będziesz w stanie zgłębiać ową nieskończoną księgę, świat. Kiedy 

człowiek przystępuje do zgłębiania tej nieskończonej księgi, musi wcielać w życie pięć 

ważnych nauk Buddy. Są to: samjak driszti (dobre widzenie), samjak bhawam (dobre 

uczucie), samjak sawnam (dobre słuchanie), samjak wak (dobra mowa) i samjak 

karma (dobry czyn).  

Prawdziwą istotą ludzką jest ten, kto podąża ścieżką prawdy. Prawda, prawość i 

poświęcenie powinny być sposobem życia. Budda powiedział: Buddam saranam 

gaććhami, dhammam saranam gaććhami, sangam saranam gaććhami. Oznacza to, że 

buddhi (rozum) powinien iść ścieżką dharmy, dharma zaś powinna być w 

społeczeństwie wspierana. Jedynie wtedy kraj będzie się pomyślnie rozwijał. Jest to 

również wewnętrzne znaczenie słowa SAI. "S" oznacza zmianę duchową, "A" - zmianę 

społeczną, a "I" zmianę indywidualną. Umysł człowieka stanie się czysty i święty 

dopiero wtedy, kiedy nastąpią te trzy zmiany.  

Zasady życiowe człowieka 

Boskość jest ukryta w każdym człowieku. Ale dzisiaj człowiek zapomniał o swojej 

boskiej istocie i jest zwodzony doczesnymi, krótkotrwałymi przyjemnościami. Satja, 

dharma, śanti, prema i ahimsa sa zaprawdę pięcioma zasadami życia człowieka. Są jak 

jego pańća pranas, (pięć pran), mianowicie prana, apana, wjana, udana i samana. Jeśli 

człowiek traci satję, równa się to utracie jednej piątej oddechu życiowego. A kiedy traci 

wszystkie cztery, tj. satję, dharmę, śanti i premę, traci cztery piąte swojego niezbędnego 

życiowego oddechu. Wskutek tego staje w obliczu cierpienia i przemocy ze wszystkich 

stron. Kto jest za to odpowiedzialny? Winny temu jest sam człowiek. Budda 

powiedział, że największą dharmą jest niekrzywdzenie. Miłość będzie żywiło się tylko 

wtedy, kiedy będzie się wcielało w życie zasadę niekrzywdzenia. Kiedy będzie się 

kochać, na świecie będzie spokój. Kiedy będzie spokój na świecie, człowiek naturalnie 

pójdzie ścieżką dharmy. Kiedy będzie podążał ścieżką dharmy, dotrze do prawdy. Stąd 

podstawowym obowiązkiem każdego człowieka jest kultywowanie tych zasad 

życiowych.   

Szczęścia nie należy szukać w żadnej z rzeczy tego świata. Wszystko jest 

przemijające. W pogoni za drobnymi, krótkotrwałymi przyjemnościami człowiek 

marnuje własne życie. Jedyną prawdą jest nirwana. Jest to poczucie jedności z 

wszelkim życiem. Zwracanie umysłu ku temu, co jest trwałe, to nirwana.   

– Z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas świąt Buddha Purnima.  
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Blask boskiej chwały 

ZAWSZE MYŚL O BOGU 

 

20 września Śankara i ja udaliśmy się do Puttaparthi. Miałam zgiełk w umyśle. 

Przegraliśmy w sądzie niższej instancji sprawę dotyczącą pewnej nieruchomości, leżącej 

w najlepszym miejscu w mieście Mysore, co oznaczało dla nas dużą stratę finansową. 

Pospiesznie udałam się do matki, która była w starym mandirze i zawiadomiłam ją o 

naszym kłopocie. Odpowiedziała, zgodnie z przewidywaniami, ze spokojem. Z wiarą w 

Swamiego, nie chwiejącą się ani przez chwilę, powiedziała: - Możemy doznawać 

pozornej straty, ale Swami robi wszystko dla naszego dobra.   

Czekaliśmy koło pokoju rozmów na darszan. Śpiewane były bhadźany. Wielu 

siedziało na ganku, czekając na osobne spotkanie i rozmowę ze Swamim. Po dość 

długim czasie Swami wyszedł. Zobaczywszy nas, Swami powiedział wszystkim starym 

bhaktom: „Idźcie wziąć udział w bhadźanie. Ja będę musiał zobaczyć się teraz z 

nowoprzybyłymi. Wy możecie teraz zrobić jedynie padanamaskar”. Zrobiliśmy 

padanamaskar i poszliśmy na bhadźan. Następnego dnia przez rozpoczęciem bhadźanu 

czekaliśmy koło pokoju rozmów. Swami wezwał nas. Weszliśmy. Oboje zrobiliśmy 

padanamaskar. Zapytał: „Co się stało?”. Powiedziałam: „Swami, jesteśmy zgubieni”, po 

czym podałam szczegóły. Swami powiedział, żebyśmy odwołali się do wyższego sądu. 

Powiedziałam, że to będzie dużo kosztować i nie możemy sobie pozwolić na taki 

wydatek.  

Swami położył mi dłoń na głowie i rzekł: „Swami zatroszczy się o wszystko”. 

Później wypowiedział jakiś werset i rzekł: „Czy wiesz, o co Lakszmana poprosił Ramę? 

Poprosił: ‘Ramo, który jako Wisznu używasz Adiseszy jako swojego  łoża, proszę, na 

zawsze zatrzymaj mnie blisko siebie’. Czy czegoś mu brakowało? - majątku, królestwa, 

rodziców albo żony? Miał wszystko. A jednak zostawił to wszystko, aby być blisko 

Ramy. Podobnie ty musisz pragnąć tylko Jego, a ominą cie wszystkie cierpienia”. 

Powiedziałam: „Swami, pamiętaj zawsze o nas. Czy mamy ponownie spróbować, 

Swami?”. Swami poradził nam odwołać się do sądu wyższej instancji. Wszyscy 

zrobiliśmy padanamaskar i wyszliśmy.    

Odwołaliśmy się do wyższego sądu i przegraliśmy ponownie. Nasz smutek nie znał 

granic. Wstrząśnięci, znowu przyjechaliśmy do Puttaparthi. Następnego dnia, a było to 

w poniedziałek, usiedliśmy przed pokojem rozmów. Po wezwaniu paru osób, Swami 

wezwał nas. Poszliśmy tam jedynie po to, aby dostąpić padanamaskaru, tymczasem 

otrzymaliśmy sposobność  porozmawiania z Nim. Swami przyszedł do mnie i rzekł: 

„Pieniądze, pieniądze, zmartwienia związane z pieniędzmi. Powinnaś martwić się raczej 

tym, że jeszcze nie urzeczywistniłaś w sobie Boga”. 

Powiedziałam: „Swami, martwię się tym również”. Swami rzekł: „Zatem, po co się 

tym tak martwić? Dopóki twój portfel był przy tobie, musiałaś się o niego martwić. 

Teraz, kiedy dałaś go mi, troska o niego jest moim obowiązkiem. Czy powinniście się 
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dalej martwić”? Powiedziałam: „Nie powinniśmy, Swami. Martwimy się, że nie 

możemy oddać wszystkich narosłych długów. Po prostu nie widzimy żadnej drogi 

wyjścia”. 

Swami wyjaśnił: „Boisz się, bo osłabła twoja wiara we mnie. Gdybyś miała pełną 

wiarę we mnie, nie nabawiłabyś się strachu. Czy wiesz, co to jest Atmarpana? 

Cokolwiek by się nie wydarzyło, może się zdarzyć, powinnaś nieugięcie iść za Nim. On 

dla ciebie zrobi to czy tamto. Sprawi, że wszystko będzie dobrze. On (Baba wskazał na 

siebie) może zrobić wszystko. Co zrobili Ramdas i inni? Bez względu na to, jaką 

przechodzili karę, nieugięcie myśleli o Ramie”. 

Powiedziałam: „Nawet Ramadas i inni krytykowali cię, kiedy musieli przechodzić 

nieznośne przeciwności losu. Cóż dopiero pomniejsi śmiertelnicy, tacy jak my? Zdajesz 

sobie sprawę z olbrzymiej szkody, jaką ponieśliśmy w tej sprawie sądowej, którą 

rozstrzygnięto przeciwko nam”. Swami, słysząc to, zaśmiał się głośno.  

Spytałam: „Swami, jeśli naprawdę jesteś obecny w naszych sercach, dlaczego 

przychodzą do nas takie trudności i zmartwienia”? Powiedział: „Dlaczego? Czyż 

Ramadas i inni nie stawiali czoła podobnym trudnościom? Powiedziałam: „Swami, 

mogli popełnić jakieś błędy, kiedy nie byłeś obecny w ich sercach. My jesteśmy pewni, 

że nie zrobiliśmy nic złego, aby zasłużyć na ten los”. Swami rzekł: „Kiedy przyjmujesz 

tę ludzką postać, popełnienie błędów jest nieuniknione, ale nie powinnaś o nich 

myśleć. Zawsze myśl o Nim”. Swami wziął Śankarę za policzek i zapytał: „Jesteś 

posłuszny rodzicom?” Ten odrzekł: „Tak”. 

Poprosiliśmy Swamiego o to, aby nigdy nas nie opuszczał. Obiecał, że nas  nigdy 

nie opuści. Przycisnęliśmy do swoich oczu Jego dłonie. Śankara spytał, czy możemy 

zrobić pradakszinę (tj. obejść Go dokoła). Swami stanął pośrodku pokoju. Zrobiliśmy 

oboje pradaksinę i padanamaskar. I nagle poczuliśmy się dumni na myśl, że możemy 

wykonać pradakszinę Dżaganmathy (obejść dokoła Matkę Wszechświata).   

Swami powiedzał: „Szkoda, że straciliście ducha z powodu tak błahej sprawy”. 

Powiedziałam: „Boimy się o spłatę pożyczek”. Swami pocieszył, „Bądź spokojna. 

Dostaniecie pieniądze na spłatę tych pożyczek. Czy istnieje niebo bez chmur, róża bez 

kolców, człowiek bez zmartwień? Powiedziałam: „Swami, cierń nie styka się z kwiatem 

róży. Jest obecny, jednak istnieje oddzielnie. Proszę zaszczyć nas tym, aby ciernie w nas 

nie raniły innych”. Swami powiedział: „To jest moje zadanie. Zrobię to.” 

Powiedziałam wtedy: „Swami, proszę powiedz mi coś o medytacji”. Swami rzekł: 

„Niechaj zostaną zamknięte sprawy związane z tamtym domem, sprawą sądową. 

Potem przyjdę do tego domu (wskazując na mnie). Ten dom został zapisany na mnie”. 

Powiedziałam: „Słucham, Swami?” Powtórzył: „Ten dom (wskazując na mnie) został 

zapisany na mnie”. Podziękowałam Swamiemu za to, że obdarza swoją łaską.  

Potem Swami zapytał o dzieci i męża, stworzył wibhuti i dał je nam. A także trochę 

swoich zdjęć i powiedział: „One nie są dla was, a do dawania tym, którzy o nie 

poproszą”. Potem dał nam jeszcze kilka paczuszek wibhuti. Śankara poprosił Swamiego 
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o podpisanie jednego z tych zdjęć.  

Odmawiając, Swami rzekł:  „Jak to?! Podpisałem ci ostatnim razem tyle zdjęć, a ty 

prosisz znowu. Nie”. Ale współczująco, dotknął ich i zwrócił je. Potem zwracając się do 

mnie, Swami rzekł: „Z powodu przegrania procesu zyskaliście to (i pokazał siebie). Co 

jest większe?”. Powiedziałam: „Tak, Swami. To jest dużo wspanialsze niż to, co 

straciliśmy. Proszę, dawaj nam tego więcej i więcej”. 

– Wybrane z: „Sri Sathya Sai Anandadaji” pióra Karunamba Ramamurthy 

 

 

 

IŚWARAMMA - MATKA IŚWARY 

 

Po zbudowaniu Prasanthi Nilayam, udałem się pewnego 

dnia w odwiedziny do Kondamy Radżu. Poprosił on Iśwarammę 

o przyniesienie szklanki wody. Powiedział: „Bóg przyszedł, żeby 

mnie zabrać. Złożył obietnicę, że zanim porzucę to ciało, wleje mi 

do ust wodę swoimi boskimi rękoma. Przyszedł, aby spełnić 

obietnicę”. Iśwaramma, zakłopotana prośbą Kondamy Radżu, 

rzekła: „Nie cierpisz na żadną chorobę, nie masz nawet gorączki 

ani nie jesteś przeziębiony. Dlaczego myślisz, że nadszedł twój 

koniec?”. 

Porada Kondamy Radżu dla Iśwarammy   

Wtedy Kondama Radżu powiedział: „Śmierć następuje zgodnie z wolą Boga. Tak 

jak narodziny nie mają przyczyny, śmierć również nie ma przyczyny. Oto jest prawda 

prawd”. Iśwaramma nie chciała spierać się z nim. Zgodnie z jego życzeniem przyniosła 

szklankę wody i dała mu. Usiadł na podłodze, a mnie wskazał, bym usiadł na łóżku. 

Położył głowę na moich kolanach i powiedział: „Swami, proszę posłuchaj mojej 
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prośby”. Iśwaramma patrzyła na to wszystko. Zastanawiała się, jak to jest, że ma on 

tak wiele miłości i szacunku dla swojego młodego wnuka. Kondama Radżu 

powiedział: „Jak wiesz, dla związania końca z końcem prowadziłem mały interes. Być 

może wciąż jestem winien pewnym ludziom paisa albo anna [tj. drobną sumę 

pieniędzy]. Proszę, pobłogosław mnie tym, abym umierając, nie był nikomu nic 

winien”. Powiedziałem: ‘Tak będzie’ i zacząłem wlewać mu wodę do ust. Pijąc wodę 

wydał ostatnie tchnienie. Jego pragnienie zostało zaspokojone. Przed opuszczeniem 

swojej ziemskiej powłoki powiedział Iśwarammie, aby nie dawała się zwieść 

przywiązaniu do ciała. Rzekł: "Związek cielesny jest tymczasowy, a związek atmiczny 

jest trwały. Zatem poniechaj przywiązania do ciała, a rozwijaj w sobie przywiązanie do 

atmy”. 

Swami ujawnia swoją boskość Iśwarammie   

Od tamtego dnia Iśwaramma zaczęła przebywać w Prasanthi Nilayam. Codziennie 

rano i wieczorem wchodziła po schodach i rozmawiała ze Swamim. Pojęła też bardzo 

dobrze moją boskość. Kiedy pojawiłem się jej w postaci Śiwy, spytała: „Cóż to, Swami? 

Dlaczego ozdabiasz wężami swoją szyję?”. Zażartowałem niewinnie: „Nie mam na 

sobie żadnych węży”. Odsuwała się jednak, mówiąc: „Spójrz, ile jest węży”. Później 

jednak, nie widząc żadnych węży, poprosiła o wybaczenie. W ten sposób wielokrotnie 

doświadczyła mojej boskości. Podobnie było w przypadku Kausalji i Jaśody. Chociaż 

wiedziały, że ich synowie są boscy, dawały się ponieść swojemu matczynemu uczuciu. 

Matki są wysoce szlachetne i prawe. Nie sposób opisać w słowach ich szlachetności. To 

bez znaczenia, jeśli nie zdobędziesz doczesnego bogactwa, ale powinieneś starać się 

zdobyć bogactwo łaski swojej matki. Jedynie wówczas twoje życie zostanie uświęcone.   

Prostota i szlachetność Iśwarammy 

Dzisiaj obchodzimy Dzień Iśwarammy. Kim jest Iśwaramma? Jest to matka Iśwary. 

Nie jest to imię, jakie otrzymała od swoich rodziców. Jednak po ślubie, Kondama 

Radżu (dziadek Swamiego), będąc człowiekiem mądrości pobłogosławionym 

widzeniem przyszłości, zaczął nazywać ją Iśwaramma (matka Iśwary). Imieniem, jakie 

otrzymała po narodzeniu się, było Namagiriamma. Ale Kondama Radżu powiedział jej, 

że najwłaściwszym imieniem jest dla niej Iśwaramma, wie bowiem, iż będzie matką 

Iśwary.  

Iśwaramma urodziła się w tak ubogiej rodzinie, że brakowało jedzenia. Jadła tylko 

ragi sankati (papkę sporządzaną z grubego zboża). Ja jem jedynie ragi sankati. Wielu 

ludzi w Karnatace spożywa ragi sankati. Bardzo je lubię. Nie rozkoszuję się ryżem, 

kurmą (curry) itd. Moje ulubione jedzenie to ragi sankati z korzennym sosem z 

orzechów ziemnych. W naszej wsi dostępne są zarówno ragi, jak i orzechy ziemne. 

Kiedy przyjeżdżam tutaj z Puttparthi, wiozę ze sobą mąkę ragi. Nawet kiedy jadę do 

Kodaikanal, mówię chłopcom, żeby zabrali dla Mnie mąkę ragi. Iśwaramma była 

niepiśmienna. Kiedy widzę egoizm, niemoralność i ostentacyjne zachowanie 

dzisiejszych wykształconych ludzi, czuję, że lepiej tak jak Iśwaramma nie mieć żadnego 

wykształcenia.   
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Kiedy miałem siedem i pół roku, uczyłem małe dzieci w naszej wiosce bhadźanów 

pandhari. Iśwaramma i Subbamma doznawały upojnej radości, patrząc jak śpiewam te 

bhadźany i tańczę w ich rytm.  

Czasami jej mąż Pedda Wenkama Radżu dawał jej trochę pieniędzy na domowe 

wydatki. Raz pozostały jej z tych pieniędzy dwie anna. W owych czasach można było 

za dwie anna kupić dwie torby prażonego ryżu.. Rozdała go dzieciom. Zawsze 

rozdawała to, co miała przy sobie. Była ucieleśnieniem poświęcenia. Ze wszystkimi, 

którzy do niej przyszli, rozmawiała z miłością Kiedy wielbiciele czuli smutek z tego 

powodu, że Swami nie zwraca na nich uwagi, pocieszała ich mówiąc: „Wszystko, co 

Swami robi, jest dla waszego własnego dobra”. 

– Z orędzi Bhagawana, wygłaszanych z okazji Dnia Iśwarammy.   

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAYAM 
 

ŚWIĘTO UGADI   

8 kwietnia bieżącego roku obchodzono w Prasanthi Nilayam Nowy Rok Ugadi. 

Rano pierwszą uroczystością po śpiewaniu Wed było pańćanga srawanam (czytanie 

almanachu), w wykonaniu znakomitego uczonego wedyjskiego, Kuppy Siwy 

Subrahmanji. Wybitny uczony zauważył, że rok ten przyniesie więcej dobrego niż 

złego, z powodu dobrych rządów. Następnie odtworzono przez system nagłaśniający 

orędzie Bhagawana wygłoszone podczas Ugadi, gdzie wezwał On bhaktów do tego, 

aby panowali nad swoimi pragnieniami, poniechali złych cech, a serca napełnili 

miłością do wszystkich, aby uczcić w dobrym duchu święto Ugadi. Bhagawan 

zakończył orędzie bhadźanem „Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram”. Po 

południu odbył się zachwycający występ z muzyką nabożną, w wykonaniu T.K. Sisters 

– dr T.K. Sarodźy i T.K.L. Sudźathy, które oczarowały bhaktów pieśniami nabożnymi. 

Znalazły się wśród nich „Sriman Narajana”, „Gauri Sukumara”, „Wanamali Radha 

Ramana”. 

Uroczystość zakończył wzruszając występ Młodzieży Sai, o nazwie „Asirwadinću” 

(obdarz swoimi błogosławieństwami), poświęcony Bhagawanowi Babie.  

TAMILSKI NOWY ROK I WISZU 

W Prasanthi Nilayam powiało świątecznym duchem, kiedy w jego świętym 
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obrębie zgromadzili się tłumnie bhaktowie z Tamilnadu i Kerali, aby obchodzić Nowy 

Rok tamilski oraz Wiszu (Nowy Rok w Kerali).    

Trzydniowe obchody tego pierwszego rozpoczęły się 12 kwietnia żywym koncertem 

klasycznej muzyki karnatyjskiej, z jakim wystąpiła uzdolniona śpiewaczka Widhja 

Kaljanaraman. Zaśpiewała pieśni nabożne, przesycając całe otoczenie głębokim żarem. 

Rozpocząwszy koncert utworem „Maha Ganapati”, poświęconym Ganeszy, następnie 

wykonała pieśń poświęconą Ramie pt. „Vandanamu Raghunandana” (Pozdrowienia 

dla potomka rodu Raghu) z wielkim zaangażowaniem. Potem nastąpiła istna uczta 

muzyki klasycznej. Występ swój zakończyła bhadźanem „Pibare Rama rasam” (Kosztuj 

nektaru imienia Rama).   

Drugiego dnia obchodów Nowego Roku tamilskiego w Prasanthi Nilayam - 13 

kwietnia - odbył się świetny koncert instrumentalny słynnego saksofonisty M. 

Dźajakumara, który wystąpił wraz z bratem i zespołem.  Był to przyciągający uwagę 

recital, obejmujący tamilskie utwory nabożne i bhadźany Sai, mianowicie: „Manasa 

bhadźare guru ćaranam”, „Gowinda Kriszna dźai Gopala Krishna dźai”, „Bho śambho 

Siwa śambho swajambho”.  

Wcześniej w Purnaćandrze miała miejsce wielka uroczystość, podczas której pośród 

śpiewu pochwalnych pieśni wedyjskich dokonano abhiśekam utsawa murthi 

(obmycia) posągu Ardhanariśwary ze świątyni w Tirućengode. 

Uroczystości trzeciego dnia obchodów Nowego Roku Tamilskiego - 14 kwietnia - 

rozpoczęło uczone przemówienie sędziego B. Radźendrana z Wysokiego Sądu w 

Madrasie. Mówiąc o przesłaniu Bhagawana do ludzkości, uczony mówca zauważył, że 

Jego głównym przesłaniem do rodzaju ludzkiego jest miłość i służba na rzecz 

wszystkich, co pokazał własnym życiem, a swoich wielbicieli wezwał do tego, aby 

poprzez wcielanie w życie ustanowionych przez niego wzniosłych wzorców uczynili 

swoje żywoty jego przesłaniem. 

Wielkim finałem obchodów tamilskiego Nowego Roku był zajmujący recital 

skrzypcowy słynnych sióstr-skrzypaczek z Chennai, dr M. Lality i dr M. Nandini. 

Wykonując parę utworów tamilskich oraz bhadźanów w języku hindi, duet ten dał 

pokaz doskonałej syntezy melodii i rytmu. Był to świetny i pogodny recital, który 

oczarował słuchaczy.   

Obchody Wiszu w Prasanthi Nilayam rozpoczęły się bardzo radosnym i żywym 

występem zespołu 21 muzyków płci obojga o poranku 15 kwietnia. Ta grupa Młodzieży 

Sai z Kerali „Białe Pióra” przedstawiła piękną wiązankę melodii, wśród których znalazł 

się utwór „Dźai Ganesza”, pieśń w języku malajalam, poświęcona Panu Guruwajurze, 

wiązanka bhadźanów oraz bhadźany z Praśanthi. Wykonany z głębokim oddaniem 

występ urzekł słuchaczy swoją szczerością i prostotą na przeszło godzinę.   

Po południu odbył się inny występ muzyczny, o nazwie Bhadźan sampradaja, w 

wykonaniu Sanala Kumary Warmy z Kozhikode i jego zespołu, utrzymany w 

tradycyjnym stylu śpiewania bhadźanów, lubianym w Południowych Indiach. 
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Rozpocząwszy pieśnią „Narajana dźai Narajan”, śpiewacy ci wykonali szybkie, żywe 

pieśni nabożne i kirtany poświęcone różnym bóstwom, mianowicie Narajanie, Siwie, 

Ramie, Krisznie, Subrahmanji i Hanumanowi, zakończyli zaś stosownie kirtanem „Śri 

Rama Dźai Rama Dźai Dźai Rama”, jako że był to święty dzień Rama Nawami - dzień 

przyjścia Pana Ramy.   

Po tym poruszającym duszę występie odtworzono przez urządzenia nagłaśniające 

orędzie Bhagawana ze święta Rama Nawami. Bhagawan powiedział m.in., że Rama 

przedstawił doktrynę satji i dharmy. Bhagawan dodał, iż człowiek powinien zawsze 

podtrzymywać prawdę i prawość, co może go doprowadzić do celu - uświadomienia 

sobie boskości. Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem „Gowinda Kriszna dźai 

Gopala Kriszna dźai”. 

16 kwietnia 2016 r. uzdolniona śpiewaczka z Kerali, Kumari Abhirami, uczuciowym 

koncertem zakończyła radosne obchody Wiszu w Prasanthi Nilayam. Rozpocząwszy 

koncert pieśnią modlitewną do Pana Ganeszy zaśpiewała potem utwór karnatyjski, po 

nim zaś bhadźany, abhangi i kirtany, które objęły: „Dźai dźai dźanani Sai dźanani” 

(Pozdrowienia dla Boskiej Matki Sai), „Dźai Maha Maruti” (witaj Hanumanie), 

„Swagatam Kriszna” (witaj Kriszno). Swój godzinny koncert zakończyła słynnym 

kirtanem Annamaćarji „Brahmamokkate Para Brahmamokkate” (Bóg jest jeden). 

NOWY AKADEMIK DLA STUDENTÓW KAMPUSU W MUDENAHALLI 

2 kwietnia bieżącego roku otwarto uroczyście nowy, trzypiętrowy akademik dla 

studentów Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai w Muddenahalli. Uroczystości 

rozpoczęły się 1 kwietnia od wastu homam. Rano 2 kwietnia dokonano kalaśa pudźy, 

śpiewając hymny i miały miejsce przemówienia: S.S.  Nagananda, członka zarządu Sri 

Sathya Sai Central Trust oraz dr Narena Ramdźi'ego, sekretarza Instytutu. Uroczystość 

zaszczyciło swoją obecnością wiele osobistości. Byli wśród nich członkowie Zarządu 

Trustu - K. Ćakrawarthi, S.S. Naganand i R. Dź. Ratnakar - oraz jego sekretarz Prasada 

Rao, a także dziekani, głowy wydziału i nauczyciele z różnych kampusów Instytutu. 

Obecni byli też robotnicy, nadzorcy, inżynierowie i architekci, którzy na różne sposoby 

wnieśli swój wkład we wzniesienie tego budynku. Członkowie Zarządu Sri Sathya Sai 

Central Trust wyrazili uznanie dla ich znakomitej pracy.  
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 Kącik studencki 

Jogesz Dhiman 

 

 Bal Wikas Sathya Sai to dla młodszego pokolenia najlepsza płaszczyzna do 

uczynienia kroku ku duchowości. Zdarzyło się to również w moim życiu. Kiedy 

uczęszczałem na zajęcia Bal Wikas, mój czcigodny guru powiedział nam: „Bóg 

rozmawia z nami poprzez nasze sumienie”. Najpierw było to dla mnie niewiarygodne, 

gdyż nie rozumiałem tego. Zgodnie z poradą guru, próbowałem jedynie wcielać w 

życie nauki Swamiego. Teraz, kiedy stawiam czoła światu, uświadomiłem sobie, że jest 

to nasz bezpośredni "satelitarny" łącznik z atmą, naszym boskim, wewnętrznym ja. 

Teraz próbuję umieszczać swoje myśli, słowa i czyny przed wewnętrznym ekranem 

swojego sumienia i potem podejmować jakiekolwiek działanie. Lekcji tej udzieliło mi 

Bal Wikas Sathya Sai. Próbuję stale iść naprzód tą boską ścieżką. 

Po wtóre, zawsze pamiętam powiedzenie Bhagawana: „Rozwijaj w sobie 

szlachetne cechy, bo jedynie wtedy rozkwitnie w tobie człowieczeństwo. Oddawanie 

się działaniom demonicznym, gdy ma się postać ludzką, oznacza upodlanie ludzkiej 

natury”. Stało się to moją zasadą życiową. Mam zarówno cnoty, jak i wady. Jednak za 

swój cel ostateczny uważam połączenie się w jedno z moją prawdziwą, boską naturą. 

Aby to osiągnąć, próbuję usunąć  swoje wady przez ustawiczne wysiłki i zwiększać 

swą zdolność do dawania bezinteresownej miłości, będącej sednem wszystkich cnót. 

Jak wiemy, z jakiego drzewa nasiono posadzimy, takie też i drzewo z niego wyrośnie. 

Zatem dbam o to, abym każdą sekundę mojego życia spędzał w owocny i święty 

sposób.   

Dzisiaj czuję się najszczęśliwszą osobą, ponieważ jestem częścią tej wielkiej 

organizacji. W tamtym dniach uczyłem się ślok (wersetów) wraz z ich znaczeniem i 

objaśnieniami. Dzisiaj stwierdzam, że Sai Kriszna prowadzi mnie przez cały czas w 

trudnych sytuacjach. W mojej pierwszej grupie zwykłem uczestniczyć w różnych 

działaniach podczas obchodów Dnia Iśwarammy oraz innych ważnych wydarzeń. 

Zaangażowanie w tę świętą organizację zbliża mnie do Bhagawana Baby. Odczuwam 

wdzięczność dla Bal Wikas Sathya Sai - napełniło moje życie wonią spokoju, harmonii 

i duchowości, prowadzi mnie boską ścieżką.   

– Z:”Sri Sathya Sai Bal Vikas: The path divine” [Bal Wikas Sathya Sai - boska ścieżka]. 
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Wskazówki Swamiego dla uczniów i studentów 

Tak jak pragniecie mieć na swoim ciele czyste, wygodne ubrania, pragnijcie 

również czystych, pocieszających ćwiczeń dla swojego umysłu, takich jak dźapa 

(powtarzanie Imienia Boga), dhjana (medytacja) itd. Używajcie oczu do patrzenia na 

zdrowe rzeczy, stóp do chodzenia do Domu Boga, rąk do służenia ucieleśnieniom Boga, 

poruszającym się wokół was jako ludzie, języka do kojenia bólu, sławienia cnoty i 

wysławiania Boga. 

 

 

 

Moja droga z "Sanathana Sarathi" 

Dr Sudhansu Kumar Najak 

 

Droga, jaką dotychczas przebyłem z "Sanathana Sarathi", nauczyła mnie tego, że jeżeli szczerze 

wykonujemy w imię Sai jakąś pracę, On zawsze ją wesprze. Dopilnuje, aby była doskonała.  

My mamy mu się poświęcić i otworzyć serce, aby otrzymać jego przewodnictwo 

 i stosować się do niego bez zastrzeżeń.   

 

Pamiętam dzień, w którym mój nauczyciel B.K. Misra wręczył mi do powielenia 

jakieś gazety. Był to pierwszy numer „Sathya Sai Wani” w Odia (późniejszy 

„Sanathana Sarathi”). Miał być wydany na urodziny Bhagawana w 1970 roku. Nie 

zdawałem sobie wówczas sprawy z przydzielonej mi wartościowej pracy, chociaż już 

byłem w owczarni Swamiego, po tym jak natchnęło mnie przyniesione przez ojca 

zdjęcie. Towarzysząc matce na cotygodniowych bhadźanach zostałem członkiem Sewa 

Dal, opiekując się butami bhaktów. W 1974 roku wybrano mnie do uczestnictwa w 

Letnim Kursie w Brindawan i przez 35 dni przebywałem ciągle w boskiej obecności 

Bhagawana. Później, w 1978 roku, kiedy pracowałem w  Bangalore (Bengaluru), 

wstąpiłem w poczet Sewa Dal owego miasta. Napełniony w ten sposób 

błogosławieństwami Bhagawana, zostałem posłany do Orisy jako nauczyciel wyższej 

uczelni.  

Z boskiej woli redaktor "SanathanaSarathi"    

W międzyczasie Misra wyjechał do Prasanthi Nilayam, gdzie otrzymał 

zatrudnienie, zastąpiony na stanowisku redaktora "Sanathana Sarathi" przez P.S. 

Nandę. Ale ten potrzebował pomocy, gdyż miał inne zajęcia i ciągnęło go do częstych i 

długotrwałych odwiedzin w Puttaparthi. Bhagawan chciał, abym go poznał. Niewiele 

o mnie wiedząc poprosił mnie o tłumaczenie co miesiąc połowy angielskojęzycznego 

"Sanathana Sarathi", a później całego tego czasopisma, któremu nadawał jedynie 
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zewnętrzny szlif.  

Pod koniec roku 1982 wyjechał na czas nieokreślony do Prasanthi Nilayam i cała 

praca spadła siłą rzeczy na mnie. Kiedy przewodniczący stanowy poznał tajemnicę 

regularności wydawania czasopisma, nawet podczas długiej nieobecności redaktora 

(dzieło Bhagawana nie może być nigdy przerwane, z żadnego powodu), ogłosił mnie 

redaktorem od marca 1983 roku. Dopiero wówczas mogłem zrozumieć, że to zlecenie 

kopiowania, związane z pierwszym numerem było jego boską wolą, a owe 14 lat było 

dla mnie okresem szkoleniowym w pracy dla literatury Sai.   

Bezpośrednie dowody boskości Bhagawana  

Po dziesięciu latach mojej drogi z "Sanathana Sarathi", nasz stanowy 

przewodniczący B. Panda zwrócił się do mnie o redagowanie również miesięcznika Śri 

Sathya Sai Bal Wikas, który redagował sam. Bhagawan pobłogosławił mnie tym 

nowym przydziałem we śnie i dał mi ważną radę – „Kiedy tłumaczysz, musisz czuć 

dany wyraz”. Dalej wyjaśnił: „Przykładowo, jak przełożysz słowo ‘propitiation’ 

(zjednywanie)”? Powiedziałem: „Będzie to santoś (zaspokojenie) lub trupti 

(zadowolenie)”. „Nie, nie. Czy Bóg nie ma satysfakcji bądź zadowolenia? Będzie to 

‘pritjarthe’ (dla przyjemności)”. Można sobie wyobrazić moje uczucia, kiedy rano, 

podczas tłumaczenia orędzia Bhagawana z "Sanathana Sarathi" natknąłem się na 

zdanie, w którym słowo 'przejednanie' zostało użyte w znaczeniu wskazanym przez 

Swamiego. Można sobie wyobrazić moje uczucia, kiedy rano podczas tłumaczenia 

orędzia Bhagawana z "Sanathana Sarathi" natknąłem się na zdanie, w którym słowo 

'przejednanie' zostało użyte w znaczeniu wskazanym przez Swamiego 

Trzecim etapem mojej drogi z "Sanathana Sarathi" było tłumaczenie literatury Sai. 

Pewnego dnia jeden z drukarzy powiedział mi, że owego dnia nie ma żadnej pracy. 

Wstrząsnęło mną to - brak pracy oznacza brak zapłaty - brak zapłaty oznacza brak 

jedzenia. Szczerze pomodliłem się do Bhagawana o to, aby zapewnił im pracę 

codziennie, a On wysłuchał mojej modlitwy na swój własny sposób - poprzez 

przeniesienie mnie natychmiast o 400 km od mojego rodzimego miejsca; zamieszkałem 

sam i cały czas poświęcałem na tłumaczenie literatury Sai, co nie tylko zapewniło 

codzienną zapłatę pracownikom naszej drukarni, ale również zwiększyło liczbę 

publikacji. A także, jak powiedział kierownik N. Mohanty, rozwiązało problem 

finansowy drukarni. Teraz mamy w Odia wszystkie "Wahini", "Sathya Sai Speaks", 

"Summer Showers", „Dyskursy ze święta Dasara” i wiele innych tytułów - ponad 220. 

A także ponad 100 książek w niskiej cenie.  Każde z czasopism ma ponad 15 tysięcy 

prenumeratorów.   

Podczas tej drogi zawsze podążałem za powiedzeniem Bhagawana: ‘Przyjdź, zbadaj, 

doświadcz, a potem przyjmij’. I za każdym razem, kiedy w umyśle powstawała mi 

jakaś wątpliwość, Bhagawan tworzył dla mnie szczególne sytuacje, dzięki którym 

zaznawałem bezpośredniego dowodu Jego Boskości. Spisanie ich zajmie wiele stron. 

Zanim jednak skończę ten artykuł, chciałbym podzielić się jednym ciekawym 

przypadkiem, który miał miejsce podczas tłumaczenia książki dr Ghooi pt. ‘Bhakti and 
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Health’ [Bhakti i Zdrowie], gdzie jest wzmianka o 13-dniowej uroczystości poświęconej 

dr Gokakowi, 9 maja 1992 roku, po jego zgonie 28 kwietnia owego roku. Jednakże od 28 

kwietnia do 9 maja było tylko 12 dni. Spytałem autorkę tej książki, która sama była 

zmieszana. Doświadczyłem rozterki. Jakże czytelnicy mogą zrozumieć, jeżeli sam 

tłumacz nie jest pewien tego, co pisze! Rano miałem dać drukarni ostateczną korektę, 

w nocy zaś pojawił mi się we śnie Bhagawan i zbeształ mnie, mówiąc: „Dunnapoto! 

Gokak zmarł we wczesnych godzinach po północy i zgodnie z kalendarzem angielskim 

wychodzi 12 dni, ale w kalendarzu indyjskim jest to dni 13”. 

Swami dał mi wiele takich przeżyć! Droga, jaką dotychczas odbyłem z "Sanathana 

Sarathi", nauczyła mnie tego, że jeżeli szczerze wykonujemy w imię Sai jakąś pracę, On 

się nią zawsze zajmie, pilnując, aby była doskonała. My mamy się mu poświęcić i 

otworzyć serce, aby otrzymać jego kierownictwo i stosować się do niego bez zastrzeżeń.   

– Dr Sudhansu Kumar Najak jest redaktorem „Sanathana Sarathi” (Odia). 

 

 

 

 

CIĄGŁY POTOK ŁASKI 

K.S. Gopalan 

 

Miliony wielbicieli przyciągnęły do służby w Organizacji Sai w różnych częściach 

świata osobiste doświadczenia związane z Bhagawanem. Opuściwszy swoją cielesną 

powłokę Bhagawan osiągnął swój nieprzejawiony stan w roku 2011. Niektórzy 

bhaktowie nadal doświadczają jego lil - z poziomu mahasamadhi. Jedno z takich 

przeżyć pragnę opisać poniżej.   

O Bhagawanie dowiedziałem się w 1958 roku. Zostałem osobą funkcyjną w samithi 

Minambakkam oraz Kotturpuram w Chennai. W 2009 roku, z powodu starości, 

przyjechaliśmy do Naszik w Maharasztrze, aby zamieszkać u córki. Nasz dom leży na 

krańcach Ambad w Naszik, z dala od poczty. Za małą, comiesięczną darowiznę, jaką 

wnosiliśmy na rzecz Sri Sathya Sai Central Trust, otrzymywaliśmy prasadam-wibhuti 

oraz zdjęcie Bhagawana i pokwitowanie darowizny. Prawdopodobnie z powodu 

odległości, listonosz dostarczał tę pocztę, jak też czasopismo "Santahana Sarathi", 

nieregularnie. Później w "Sanathana Sarathi" ukazało się ogłoszenie, że ci, których 

interesuje pokwitowanie darowizny, w związku z podatkiem dochodowym, powinni 

skontaktować się z Trustem na stronie internetowej. Potem skończyło się przysyłanie 

prasadam-wibhuti.  

W trzecim lub czwartym tygodniu lipca 2015 roku zachorowałem na poważne 

wzdęcie żołądka, po którym nastąpiła niepohamowana biegunka.. Nie byłem w stanie 
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nawet wstać. Na drugi dzień mojej choroby nadeszła poczta od Sri Sathya Sai Central 

Trust, a w niej prasadam-wibhuti, zdjęcie Bhagawana i pokwitowanie darowizny z 

owego miesiąca. Kiedy potarłem sobie czoło tym wibhuti, zdrowie zaczęło mi się 

polepszać.   

Czyż to także nie łaska Bhagawana sprawiła, że Sri Sathya Sai Central Trust wysłał 

mi  jedynie w tamtym miesiącu prasadam? Co więcej, co kazało listonoszowi 

dostarczyć tamtą pocztę jedynie tamtego dnia?  Wykonujmy służbę Bhagawana z 

poczuciem, że Swami pomoże nam również z poziomu mahasamadhi. Kochajcie 

wszystkich, służcie wszystkim.  

– Autor jest długoletnim wielbicielem Swamiego.  

 

 

  

 

Ćinna katha /Przypowieść/ 

 

CAŁKOWITE PODDANIE SIĘ 

 

Władca Ambarisza był bardzo oddany Panu Wisznu i z wielkim poświęceniem 

wykonywał wszelkie obrzędy, zgodnie z zaleceniami wedyjskimi. Starannie 

przestrzegał postu w Ekadasi (jedenasty dzień księżycowy), przerywając go dopiero po 

oddaniu czci Panu Wisznu i ofiarowaniu Mu pięciorakiego pożywienia w Dwadasi 

(dwunasty dzień księżycowy).     

Pewnego razu przyszedł do pałacu mędrzec Durwasa, w czasie gdy władca 

zamierzał właśnie, w dzień Dwadasi, przerwać swój post Ekadasi. Przywitawszy z 

wielką czcią mędrca, władca poprosił go: „Swami! Zechciej przyjść wkrótce po kąpieli w 

rzece Ganga i dokończeniu swojego codziennego nabożeństwa. Przerwę post po twoim 

powrocie”. Kiedy powrót świętego do pałacu odwlekał się, zbliżył się czas ofiarowania 

pożywienia Panu Wisznu i przerwania postu. Władca Ambarisza był w wielkiej 

rozterce, nie chciał bowiem naruszać czasu ofiarowania jedzenia Panu i przerwania 

postu. Udał się zatem do swojego guru i zapytał go, co powinien w tym położeniu 

uczynić. Guru rzekł doń: „Władco, łyk wody nie zaszkodzi. W ten sposób również 

ukończony zostanie post”. Król postąpił jak rozkazał guru  

W tym czasie do pałacu powrócił święty Durwasa. Stwierdziwszy, iż władca, nie 

zważając na zasadę uszanowania gościa, przerwał post, rzucił na niego straszliwą 

klątwę. Jednak klątwa ta w najmniejszym stopniu nie zatrwożyła władcy i zachował 

on spokój umysłu. W tym czasie pojawiła się tam czakra (dysk) Pana Wisznu i 

nadleciała ku świętemu. Rażony strachem święty szukał ochrony w ucieczce, udając się 
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aż do trzech lok (tj. światów). Jednak wszystko to na nic się nie zdało. Na koniec 

przystąpił  do Brahmy, Wisznu i Maheśwary (boskiej trójcy), którzy polecili mu udać 

się do władcy Ambariszy i prosić go o ochronę.   

Zauważcie, jak wielkie było pełne oddanie króla! Nawet nie modlił się do Pana 

Wisznu o ocalenie przed klątwą Durwasy. Uważając klątwę także za wolę Pana, przyjął 

ją ze spokojem. Pełne poddanie się Bogu polega na przyjmowaniu wszystkiego ze 

spokojem umysłu.  

 

 

 

 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 
 

Malezja 

Idąc za nauką Bhagawana Sathya Sai Baby mówiącą, że zrozumienie musi iść przed 

przystosowaniem, dziesięcioro przedstawicieli Młodzieży Sathya Sai z Malezji było 

gospodarzami międzyreligijnego spotkania narodowego młodzieży, jakie odbyło się 16 

stycznia 2016 r. Młodzież ta to liderzy Friendship Group for Inter-religious Service 

(FGIS) [Przyjaźń dla Służby Międzyreligijnej], wyjątkowego przedsięwzięcia, które 

łączy ludzi poprzez pomaganie młodzieży w rozwijaniu lepszego rozumienia zasad 

różnych religii. Wydarzenie to przyciągnęło 45 osób należących do różnych tradycji 

religijnych i dało im natchnienie do skupiania się na swojej własnej więzi z Bogiem, 

zgodnie z naukami różnych wiar. W imię ogólnej poprawy społeczeństwa, wydarzenie 

to wsparły zrzeszenia oparte na wierze, w tym Świątynia Hinduska, Meczet 

Narodowy, Buddyjska Maha Wihara, Gurudwara Kualalumpur oraz Kościół Luterański 

w Kualalumpur.   

Włochy 

W dniach 17 stycznia i 14 lutego 2016 r. Organizacja Sathya Sai z Włoch urządziła 

warsztaty dla rodzin, uczestniczących w programach Duchowej Edukacji Sai. Odbyły 

się one w Mother Sai House koło Mediolanu. Około 40 uczestników podzielono na 

kilka grup wiekowych. Dzieci wzięły udział w różnych zajęciach oświatowych, 

skupiających się na sednie nauk Sathya Sai o pięciu wartościach ludzkich, jak również 

na wcielaniu w  życie zasad „Ograniczanie pragnień” i „Kochajcie wszystkich, służcie 

wszystkim”. Poprzez twórcze warsztaty, obejmujące przedstawianie opowieści, śpiew i 

malowanie, dzieci uczyły się tego, że odwaga i hojność są cechami bardziej 

wartościowymi niż siła fizyczna. Rodzice uczestniczyli w warsztatach dotyczących 

dobrego rodzicielstwa i ograniczania pragnień, gdzie wymienili się doświadczeniami 

odnośnie wychowywania dzieci i pomagania im w nabywaniu dobrego charakteru. 
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Rodzice pogłębili również swoje zrozumienie zasad ograniczania pragnień, których 

naucza Bhagawan Baba.  

Chorwacja  

12 listopada ubiegłego roku dwie osoby z ośrodka Sathya Sai w Bjelowar 

poprowadziły wieczór „Opowieści Wakie Wakie”, poświęcony wychowaniu w 

wartościach ludzkich. Miało to miejsce w Petar Preradovic, w Narodowej Bibliotece w 

Bjelowar. Ochotnicy poczynili przygotowania do czytania ludowych opowiastek i 

opowieści z duchowym przesłaniem w ciepłym i serdecznym duchu wytwarzanym 

przez światło świec. Biblioteka wypełniła się gośćmi, którzy z pełną uwagą słuchali 

opowieści przenoszących ich z powrotem w dni dzieciństwa - w czasy, kiedy mogli 

płynąć, niesieni wiatrami płodnej wyobraźni, do nowych a odległych światów bajek. 

Czytanie ożywiło słodkie wspomnienia umiłowanego czasu, kiedy to rodzice i 

dziadkowie opowiadali opowieści na dobranoc.  

Wieczór rozpoczęła ludowa opowieść chasydzka „Pewne miejsce w lesie”, po której 

nastąpiła inna - „Spadkobierca królestwa” - oraz bajka Ezopa „Słońce i wiatr”. W 

ramach muzycznego akompaniamentu owego wieczora bracia Boris i Marko 

Damlianowić zaśpiewali pieśń nabożną Indian z Ameryki „Huake leno, leno” (Jestem 

jednym z odwiecznym słońcem). Publiczność włączyła się do śpiewu i wkrótce galeria 

biblioteczna rozbrzmiała radosną muzyką. Następnie Tina Gatalica opowiedziała bajkę 

znanego chorwackiego pisarza Iwana Brlića Mazuranića „Opowieść o Zorko”. Ostatnią 

opowieścią tego wieczora była ludowa rumuńska opowieść „Trzy złote włosy”. 

Wieczór zakończyła pogodna pieśń „Wiem, że jest gdzieś pewne miejsce”, z recitalu 

chorwackiego Jalta, Jalta, do której śpiewania włączyli się też zgromadzeni słuchacze. 

Na koniec 40 gości, obecnych na tym wieczorze, otworzyło paczkę, jaką otrzymali na 

początku spotkania. Ku swojej radości, otrzymali płytę CD o medytacji światła, aby 

przypominała im o boskim świetle, jakie oświetla ich serca.   

Meksyk 

Ośrodek Sathya Sai Cuauhtémoc w Coatzacoalcos w Veracruz wspiera czynny 

program Wychowania w Wartościach Ludzkich Sathya Sai dla dzieci. Dwa razy w roku 

dzieci uczestniczące służą w tym programie osobom potrzebującym z miłością i 

współczuciem. 21 listopada ubiegłego roku dzieci te z miłością przyrządziły, w celu 

rozdania, pambazos, przysmak Veracruz, składający się z chleba z fasolą i serem. 

Czyniąc to, dzieci rozwinęły nie tylko umiejętności kucharskie, ale także szacunek dla 

samych siebie i pewność siebie. Potem grono to odwiedziło miejscowy szpital, aby 

rozdać owe pambazos oraz koce.  

Koce rozdali również, dla wygody potrzebujących, uczniowie z pomocą nauczycieli 

podczas chłodnej zimy. Pewna młoda uczennica, zauważywszy człowieka w potrzebie, 

poprosiła nauczyciela, by mogła wręczyć mu koc. Otrzymawszy koc, wdzięczny 

obdarowany powiedział uczennicy: „Wiesz, właśnie urodziło mi się dziecko, a ty dałaś 

mu jego pierwszy koc. To, co zrobiłaś, jest bardzo szlachetne, a ty jesteś dobrym 
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człowiekiem”. Ta pełna miłości wypowiedź, dowodząca wartości bezinteresownej 

służby, poruszyła serce młodej uczennicy.  

Australia 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Australii i Papui Nowej Gwinei 

uczestniczyła w obchodach świąt bożonarodzeniowych rano 12 grudnia ubiegłego roku 

w Blacktown w Nowej Południowej Walii. Wydarzenie to zorganizowano we 

współdziałaniu z Aged Care and Disability Services z organizacji "Różnorodni 

kulturalnie i językowo", która to jednostka świadczy bezpłatne usługi ludziom 

niepełnosprawnym, chorym umysłowo, mającym choroby chroniczne, śmiertelnie 

chorym lub osobom sędziwym. Współdziałano także z Syd West Multicultural Services 

- jednostką wspierającą mniejszości etniczne różnych kultur. Zrzeszenia te pracowały 

razem ściśle na przestrzeni dwóch ostatnich lat, aby obchody gwiazdki uczynić 

radosnym i pamiętnym wydarzeniem dla emigracyjnych, wielokulturowych, starszych 

mieszkańców zachodniego Sydney. Wydarzenie to miało na celu mile przywitać 

mniejszości i sprawić, aby poczuły się jak w domu jako część australijskiego narodu 

hojnych i gościnnych ludzi.  

Wśród uczestników była zastępczyni burmistrza, radna miejska Jacqueline 

Donaldson, która przyklasnęła wysiłkom na rzecz przyjęcia społeczności emigranckich 

przez społeczeństwo i sprawienia, aby czuli się kochani i mile witani. Spotkanie 

ożywiły tańce tureckie, serbskie i greckie, i wszyscy włączyli się w ową uroczystość. 

Zgromadzonych wzruszyło piękne przedstawienie, z jakim wystąpiły dzieci Sathya Sai, 

przedstawiająca wartości ludzkie: miłość, przebaczenie, prawdę i niekrzywdzenie. 

Około 20 chińskich starców zaśpiewało razem, ku zachwytowi zebranych, melodyjną, 

chińską pieśń ludową oraz kolędę po chińsku. Wystąpili też uzdolnieni muzycy z 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Syd West Multicultural Services uczciło 

Organizację Sai świadectwem uznania, złożoną na ręce Krisznana Naira, głównego 

koordynatora Organizacji w strefie Australii, Papui Nowej Gwinei i Nowej Zelandii.  

Indonezja 

Około 30 ochotników z Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai przeprowadziło 

doroczny obóz Edukacji Sathya Sai. Odbył się on 12-14 lutego 2016 r. na Bali. 

Uczestniczyło w nim około 115 uczniów edukacji Sathya Sai. Myślą przewodnią obozu 

było „Manawa sewa to Madhava sewa” (Służenie ludzkości jest służeniem Bogu). 

Uczniowie pochodzili z Denpasar, Mahendradata, Tabanan, Singaradźa, Seririt i 

Pudźungan, jak również z grup Sai z Kedis i Kajuputih. Oprócz uczestniczenia w 

spotkaniach oświatowych, uczniowie dali występy kulturalno-artystyczne, poruszające 

tematy miłości i służby. Ostatni dzień zjazdu poświęcony był wcielaniu w życie tego, 

czego się nauczyło. Dzieci pojechały do wiosek, aby rozdzielać potrzebującym jedzenie. 

Był to piękny i skuteczny sposób na utrwalenie wartości bezinteresownej służby w 

czułych sercach uczniów edukacji Sathya Sai.  

Równocześnie z obozem odbywało się doroczne szkolenie nauczycielskie. 24 
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kandydatów zapisało się, aby stać się nauczycielami Edukacji Sathya Sai. Główna 

mówczyni szkolenia, dr Lakszmi Sitharam z Filipin, z miłością podzieliła się swoimi 

doświadczeniami i zapewniła wiedzę do opracowania planów lekcji. Poprzez to 

trzydniowe szkolenie nauczyciele zdobyli potrzebne umiejętności i pewność potrzebne 

do rozpoczęcia swojej drogi jako narzędzi Swamiego w rozwijaniu wartości ludzkich w 

czułych sercach dzieci.   

Łotwa 

Natchniona oświadczeniem Bhagawana o tym, że kobiety mogą stać się jasnymi 

światłami przewodnim służącymi ludzkości Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z 

Łotwy przeprowadziła w lutym 2016 r. warsztaty „Rola kobiet w rodzinie, 

społeczeństwie i Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai”. Odbyły się one w mieście 

stołecznym, Rydze. Maria Quoos, główna koordynatorka Obszaru 73 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, poprowadziła 22 kobiety w podróż ku 

większej samoświadomości, inspirując ich do rozwijania swojej wewnętrznej siły i 

prowadzenia swojej misji jako kobiet w społeczeństwie. Podkreśliła, że poprzez 

poznawanie i kochanie samych siebie mogą rozwijać charakter i przyjmować większą 

odpowiedzialność za przemianę świata w szczęśliwsze miejsce. Poszczególne spotkania 

owych warsztatów były pełne śmiechu, łez i otwartych rozmów, a warsztaty 

przesycało silne poczucie jedności i miłości do siebie nawzajem. W trakcie zakończenia 

uczestniczki podzieliły się swoimi przeżyciami.   

W lutym bieżącego roku w Rydze oraz w odległym od tego miasta o 200 km 

Venstpils odbyły się dwa spotkania wieczorne pod nazwą „Miłość: obecność boskiej 

energii”. Rozmowy skupiły się wówczas na roli Międzynarodowej Organizacji Sathya 

Sai i stosowaniu w codziennym życiu nauk Sathya Sai Baby. W tych spotkaniach 

wieczornych uczestniczyli członkowie Organizacji oraz ludzie z zewnątrz.  

Rosja 

W Rosji miał miejsce Doroczny Zjazd Strefy Północno-Zachodniej. Przeprowadziła 

go Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Rosji w dniach 6-7 lutego bieżącego roku 

niedaleko St. Petersburga. Uczestniczyło w nim 66 delegatów i delegatek z 9 ośrodków 

i grup Sathya Sai. Powitalnego otwarcia zjazdu dokonał Walery Woszczynin, 

przewodniczący 8 Strefy Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Następnie 

uczestnicy przedstawili sprawozdania z działalności w roku 2015. Poza tym delegaci 

rozmawiali o swojej drodze duchowej i osobistej przemianie, doświadczanej poprzez 

służbę w Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Członkowie tej organizacji z 

ośrodków Sathya Sai w Kupczinski, Swetlanovski, Pioneer, Kupcino i Lotos w 

Czerepowiecku, mieście w rejonu Obłast Wołogda, wygłosili budujące przemówienia i 

pokazali piękne występy kulturalne. Każdy rodzaj owego wkładu był wyjątkowy i 

podsycał ducha jedności i miłości pośród członków Międzynarodowej Organizacji 

Sathya Sai w Rosji. Odbyło się wiele dających natchnienie rozmów, a delegatom 

przypomniano, że najlepszą postacią nabożeństwa jest stosowanie się do przykazań 

Pana, uczciwie i z prostotą, aby otrzymać Jego łaskę. Występy kulturalne były 
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stosownym hołdem dla myśli przewodniej zjazdu, którą było  „Miłość poprzez 

jedność, jedność poprzez miłość”. Regionalna koordynatorka młodzieży opowiedziała o 

swoim uczestnictwie w Międzynarodowym Programie Przywództwa Młodzieżowego 

Sathya Sai, jaki przeprowadzony był w Prasanthi Nilayam w listopadzie 2015 roku, 

podkreślając doniosłość samooczyszczania się. Zjazd zakończyły rozmowy przy 

okrągłym stole, dotyczące ważnych pytań odnośnie do różnych duchowych i 

praktycznych zagadnień.   

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

Bharat  

Gudżarat: Dla uczczenia odwiedzin Bhagawana, jakie 31 marca 1967 roku miało 

miejsce w miejscowości Waghaldhara, w stanie Gudżarat,  zorganizowano 31 marca 

2016 r. doroczne święto. Ponad 100 wielbicieli zgromadziło się w owej miejscowości i 

zaśpiewało bhadźany. Pięćdziesięciu pięciu chłopcom z internatu szkoły średniej z 

Waghaldhary rozdano spodnie i koszule. Tradycja została podtrzymana, gdyż Swami 

również rozdał dzieciom ubrania podczas swoich odwiedzin. Następnie dokonano 

Narajana Sewy.   

Pendżab: Wielki obóz medyczny odbył się w Wiejskim Ośrodku Zdrowia Sathya 

Sai we wsi Kotla Gonspur (okręg Hośiarpur). Przeprowadziła go 27 marca obecnego 

roku Organizacja Sewy Sathya Sai z Pendżabu, w celu wykonania badań stanu zdrowia 

oczu, jamy ustnej i badań ginekologicznych.  Pacjentów badali dr H.S. Sahota, chirurg 

okulista, dr Kamaldźit Kaur Dogra (ginekolog) i dr Nitisz Gupta (chirurg dentystyczny). 

Na obozie zbadano ponad 250 pacjentów i wręczono im bezpłatne lekarstwa. 10 

pacjentom dano okulary, wykonanych też zostało pięć bezpłatnych operacji w jednym 

z najlepszych szpitali superspecjalistycznych w mieście. Wszystkie wydatki pokryła 

Organizacja Sathya Sai z Pendżabu.   

Tamilnadu: W Tamilnadu świętowano XV rocznicę istnienia Ośrodka Szkolenia 

Zawodowego dla Mahilów. Obchody, 19 marca obecnego roku, urządziła Organizacja 

Sewy Sathya Sai z Tamilnadu.  Otwarty w 2001 roku i mający naówczas cztery 

wydziały, dzisiaj ośrodek ten ma ich czternaście. W ośrodku służy 35 Mahilów - w 

różnym charakterze – szkoląc w różnych zawodach. Głównymi gośćmi uroczystości byli: 

R.Dź. Rathnakar, członek zarządu Sri Sathya Sai Central Trust i pani Himawahni 

Rathnakar. Wygłaszając główne przymówienie Rathnakar wskazał, iż życie na ziemi 

podtrzymuje jedynie miłość i służba, a czas zainwestowany w wykonywanie służby to 

czas inwestowany dla Boga. Uczestnictwo w tej służbie zapewnia Jego 

błogosławieństwa dla przyszłych pokoleń - powiedział. Uroczystość, którą rozpoczęło 

śpiewanie Wed, objęła bhadźany, muzykę nabożną w wykonaniu uczniów tegoż 

ośrodka szkolenia zawodowego, film wideo ukazujący rozmaitą działalność różnych 

wydziałów oraz wystąpienia wybitnych mówców: N. Ramani'ego, dr W. Mohana, G. 

Waradana i T.G. Krisznamurthy'ego. Himawahni Ratnakar rozdała na tę okoliczność 

uczniom świadectwa i nagrody. R.Dź. Rathnakar i W. Sriniwasan, członkowie zarządu 
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Sri Sathya Sai Central Trust, rozdali maszyny do szycia tym, którzy ukończyli szkolenie 

w zakresie krawiectwa. Soundarja Krisznamurthy, koordynatorka stanowa gałęzi 

duchowej, wyróżniła służących w tym ośrodku nauczycieli.   

 

 

Życie z Bogiem 
 

Recenzja książki  Living with God  

Aravind Balasubramanya 

 

Jaka jest różnica pomiędzy mesjaszem, prorokiem, a 

awatarem? Jedną możliwą do przyjęcia odpowiedzią jest to, że 

mesjasze i prorocy przychodzą po to, aby podnosić świadomość 

ludzką poprzez swoje nauki i to, co robią, podczas gdy awatarzy 

przychodzą, aby skupić uwagę rzesz ludzkich na żywotach 

bhaktów i cudownych sposobach, jakimi Bóg ochrania, naprawia i 

przemienia ich we wzorce szlachetnego życia. Bhagawadgita oznajmia jednoznacznie, 

że szczere oddanie dla Boga to więcej niż wszystkie chwalebne czyny, a nawet więcej 

niż ścieżka wiedzy. Trudno nam rozpoznać prawdziwego bhaktę, a jeszcze trudniej 

poznać jego przeszłość. Dla Bhagawana dzieje życia, jak również przyszłość każdego 

jest niczym otwarta księga, co widać na kilku przykładach w omawianej książce.  

„Życie z Bogiem” to cudowna opowieść o 18 wielbicielach, z którymi Arawind 

Balasubramanya był blisko związany. Tok opowieści jest równie wciągający jak 

zawartość, gdyż pochodzi z czystego serca wielbiciela.   

Wystarczy mieć dobre kochające serce, żeby być przyciąganym do Boga; a jeśli 

tęsknota jest mocna, nic nie może utrzymać wielbiciela z dala od Pana. Z Jego zaś łaską, 

zostanie obdarzony wszelkimi innymi uzdolnieniami, kiedy będzie to konieczne. Wielu 

bhaktów wydaje się szalonymi, ale w istocie szaleją oni za Bogiem, powiada autor. 

Swami, nawet kiedy obdarza wielbiciela niezmierną łaską i zlewa nań obfitą miłość, 

"przycina" go, kiedy pojawia się ego lub lekceważone są rady.   

Jako były uczeń Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai, Arawind pokazuje w całej 

tej książce piękne połączenie umiejętności pisarskich i zdolności przedstawiania 

głębszych stron madhura bhakti (budzącego miłość żaru oddania).  

Wiele cudownych ustępów w książce wyraziście potwierdza, że nawet zdawkowe 

słowo od Swamiego jest jak mantra wedyjska. 

– PPS Sarma 
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Dążcie do szlachetnych celów 

 

Ludzkie ciało, tak pełne umiejętności, tak bardzo zdolne do wielkich 

przygód, jest darem od Boga dla każdego z was. Trzeba go używać jako 

tratwy, na której można przepłynąć to morze zmian, które nigdy nie jest 

spokojne, a leży pomiędzy narodzinami i śmiercią, niewolą 

i wyzwoleniem. Dążcie do szlachetniejszych celów, miejcie wspanialsze 

ideały; przyjemności zmysłowe to drobiazgi, błahostki. 

 

– Baba 

 


