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AVATAR VANI 

 

 

Uświadom sobie Boga przez doświadczenie  

Orędzie Bhagawana z 8 kwietnia 1993  

 

Dzbanów jest wiele, ale glina jest jedna 

Klejnotów jest wiele, ale złoto jedno 

Krów jest wiele, a mlekojest jedno 

Podobnie, istot jest wiele, ale zasada atmiczna jest jedna. 

 

PRAWDZIWA DUCHOWOŚĆ TO DBANIE O CZYSTOŚĆ SWOICH UCZUĆ 

Na tym świecie bardzo niewiele osób uzmysławia sobie jedność w różnorodności, a 

jest wielu takich, którzy widzą różnorodność w jedności. Widzenie różnorodności to 

błąd w widzeniu człowieka, a nie wada stworzenia.  

Uświadomcie sobie zasadę jedności w stworzeniu  

Ta sama zasada atmiczna jest obecna w zwierzętach, istotach ludzkich, demonach i 

istotach niebiańskich. Ekam sath wiprah bahudha wadanti (prawda jest jedna, ale 

mędrcy nazywają ją różnymi nazwami). Chociaż prawda jest jedna, ludzie dzielą ją i 

doświadczają jej na wiele sposobów. Ciało ludzkie jest rydwanem, którym powozi 

atma. Rydwany mogą robić wrażenie różnych, ale woźnica jest jeden. Narodziny są te 

same, bez względu na to czy jest się milionerem, czy żebrakiem. Milioner nie schodzi z 

nieba, a żebrak nie wychodzi z ziemi. Obaj wychodzą z łona matki. Stąd narodziny i 

śmierć są dla wszystkich takie same. 

Podobnie, pragnienie i głód są takie same dla każdego. Bogaty człowiek, kiedy chce 

mu się pić, może pić kosztowne chłodne napitki. Człowiek ubogi może gasić pragnienie 

piciem chłodnej wody. Bogaty człowiek lub człowiek mający dużą władzę może jeść 

wyborne jedzenie dla uśmierzenia głodu, podczas gdy człowieka ubogiego stać jedynie 

na prażony ryż. Odmian jedzenia może być wiele, ale głód jest jeden i ten sam. Zatem 

głód i pragnienie są dla wszystkich takie same. Narodziny i śmierć są także dla 

wszystkich jednakowe. 

Przyczyną trudności człowieka jest ego  

Na czym więc polega różnica? Niesiony złudzeniem, człowiek sam stwarza różnice i 

marnuje własne życie. Człowieka wiąże siedem łańcuchów. Są to: ciało, pragnienia, 
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gniew, ego, działanie, nieświadomość i złudzenie. Główną przyczyną ułudy człowieka 

jest nieświadomość i ona jest również przyczyną jego ego. Kiedy ma zarówno 

nieświadomość jak i ego, rozwija przywiązanie. Za nimi idzie nienawiść. Razem krępują 

one i więżą człowieka. Dla zdobycia wolności od tej niewoli człowiek musi czynić 

wysiłki, aby pozbyć się ego, przywiązania, nienawiści, ułudy i nieświadomości. 

Przyczyną narodzin człowieka są jego czyny, a czyny są skutkiem jego przywiązania. Za 

przywiązanie odpowiedzialne jest ego. Ego stwarza wszystko. W rzeczy samej ego nie 

ma żadnego celu. Dociekając stwierdzimy, że ludzkie ego nie ma też żadnej podstawy. 

Kiedy widzimy mapę świata, Bharat robi wrażenie bardzo małego na tym 

ogromnym świecie. W tym kraju stan Tamilnadu jest jeszcze mniejszy. W stanie 

Tamilnadu jeszcze mniejszy jest okręg Dindigul. W okręgu tym Kodaikanal to bardzo, 

bardzo małe miejsce. W Kodaikanal nasz dom jest niczym drobna plamka. W naszym 

domu my jesteśmy jeszcze mniejsi. W tym ogromnym wszechświecie, czym my 

jesteśmy? Zatem gdzie jest miejsce na ego? Jeśli będziemy tak szeroko patrzyli, 

zrozumiemy, iż nie ma miejsca na ego.  

Dociekając w inny sposób uświadomicie sobie, że w każdym jest ta sama atma. 

Skoro jaźń jest we wszystkich ta sama, gdzież więc jest miejsce dla ego? W was i we 

mnie jest ta sama jaźń. Nie ma różnicy, że jeden jest duży, a drugi jest mały. Zatem, 

gdzie jest pole dla ego? Jeśli uważasz, że jesteś bogatym człowiekiem, jest wielu, którzy 

są od ciebie bogatsi. Jeśli myślisz, że jesteś przystojny, jest wielu innych, co są od ciebie 

przystojniejsi. Jeśli myślisz, że jesteś silny, jakże wielu jest ludzi, którzy są od ciebie 

silniejsi... Jeśli myślisz, że jesteś wykształcony, jest więcej osób bardziej wykształconych 

od ciebie. Jeśli myślisz, że jesteś intelektualistą, jest dużo więcej intelektualistów. Zatem 

nie ma szansy, aby w człowieku rozwinęło się ego.  

Jak długo w człowieku jest ego, nie może on być wolny od kłopotów. Oto mały 

przykład. Studenci grają w piłkę nożną. Piłka jest wypełniona powietrzem. Dopóki 

piłka jest napełniona powietrzem, będzie dostawać kopniaki od graczy z obu drużyn; 

nie może ona uciec od uderzeń. Z chwilą gdy z piłki usunie się powietrze, kopiący ją 

studenci podniosą ją. Uzyska szacunek, kiedy usunięte zostaje powietrze. Dopóki piłka 

ma w sobie powietrze, nie jest szanowana i wciąż się ją kopie.  

Nasze ciało jest jak piłka nożna. Po jednej stronie jest sześciu naszych wewnętrznych 

wrogów - kama, krodha, lobha, moha, mada i matsarja (pożądanie, gniew, chciwość, 

złudzenie, pycha i zazdrość), a po drugiej są: satja, dharma, śanti, prema, ahimsa i 

karuna (prawda, prawość, pokój, miłość, niekrzywdzenie oraz współczucie). Gracze z 

obu stron uderzają piłkę - ciało. Jak długo będą uderzali? Dopóki jest w niej powietrze 

ego. Z chwilą, kiedy powietrze ego zniknie, przestaną ją uderzać. Zatem ego jest 

odpowiedzialne za wszystkie nasze problemy.  

Dlatego na początek musicie ujarzmić ego. Wasze ego tylko was rani i wyrządza 

wam zło. Przyczyna leży w nieświadomości. Czym jest ta nieświadomość? Kiedy rośnie 

wiedza, zwiększa się także nieświadomość. W nauce jest dzisiaj ogromny postęp, ale 

wraz z nim wzrasta proporcjonalnie również nieświadomość.  
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Rozwijaj wzrok wewnętrzny 

Co oznacza wiedza? Oznacza światło. Tam gdzie jest światło, nie może być ciemności. 

Dzisiaj, pomimo całego postępu w nauce, świat pełen jest ciemności ignorancji. Sypią 

się na niego trudności, problemy i nieszczęścia. Jaki jest więc pożytek z nauki? Nauka 

urosła, jednak cnoty człowieka nie. Nauka przekroczyła granicę, ale zmysły upadły. 

Zatem przede wszystkim powinniśmy panować nad zmysłami. Naukowcy podróżują 

setki tysięcy mil w przestrzeń wszechświata, ale nikt nie podróżuje ani cala w głąb 

siebie. Jakiż pożytek z podróżowania setki tysięcy mil na zewnątrz? Człowiek powinien 

dokonywać wewnętrznego postępu przez rozwijanie wzroku wewnętrznego.  

Wzrok zewnętrzny prowadzi jedynie do ułudy. Wzrok wewnętrzny zapewnia 

błogość. Dla rozwinięcia wzroku wewnętrznego powinniśmy uwolnić się od ego. Jak to 

się robi? Kiedy macie wzrok atmiczny [widzenie atmiczne], możecie uwolnić się od 

poczucia ciała. Ciało jest krótkotrwałe niczym bańka wodna. Nikt nie może powiedzieć, 

jak długo przetrwa. Mówimy jutro, ale nie możemy być tego pewni. Być może, 

możecie zobaczyć dzień jutrzejszy. Możecie też pamiętać dzień wczorajszy. Jednak oba 

dni nie są trwałe. Przeszłość jest przeszłością - była wczoraj. Nawet jeżeli wydacie setki 

tysięcy rupii, nie możecie jej odzyskać. Przyszłość nie jest pewna. Nie mamy pewności 

czy dożyjemy jutra. Bardzo ważna jest teraźniejszość. Nie bierzcie jej za jakąś zwyczajną 

teraźniejszość. Jest wszechobecna. Teraźniejszość zawiera skutki przeszłości i zawiera 

przyszłość. Dbajcie zatem o teraźniejszość i uświęcajcie ją. Nie róbcie planów na 

przyszłość, których nie można wykonać. 

Na człowieka dzisiaj spada wiele trudności i kłopotów. Co jest tego przyczyną? 

Przyczyną jest to, że rozmyśla nad przeszłością, martwi się przyszłością, a teraźniejszość 

zaniedbuje. Tak więc uświęcajcie teraźniejszość. Kiedy teraźniejszość jest święta, 

przyszłość musi być święta. Kiedy rozwiniemy w sobie takie spojrzenie na świat, 

możemy dotrzeć ścieżką duchowości bardzo wysoko.  

Poznaj obecną w tobie boskość 

Wykonujecie wiele duchowych ćwiczeń, zgłębiacie wiele świętych tekstów, 

chodzicie do wielu szlachetnych dusz, aby słuchać ich nauk, ale jaki z tego pożytek? 

Wszystko, co robicie, nic nie daje, gdyż nie macie wzroku wewnętrznego. Aby mieć 

odpowiednie wyniki, za podstawę przyjmijcie doświadczenie. Doświadczenie 

wychodzi z serca, nie z zewnątrz. Nie musicie walczyć o doświadczenie. Nie róbcie 

eksperymentów. Przeprowadzając doświadczenia na polu nauki możecie oczekiwać 

wyników. Ale na polu duchowym nie ma żadnych eksperymentów, jedynie 

doświadczenie. Jak zdobyć doświadczenie? Niesiesz w ręku cukier i umieszczasz go w 

kubku z wodą. Cukier osiada na dnie kubka. Kiedy pomieszasz go z wodą, nie widzisz 

go; nie możesz wziąć go w rękę. Jak rozstrzygasz, czy cukier jest obecny w wodzie, czy 

nie? Kładziesz na język kroplę wody i smakujesz. Wówczas poznajesz, że w wodzie jest 

cukier.  

Podobnie, ciało jest naczyniem, a boskość jest cukrem. Nie jest możliwe, abyście 
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widzieli boskość na własne oczy. Nie możecie jej złapać, ani trzymać. Ale możecie 

doznać jej błogości. Przez to doświadczenie możecie poznać obecność boskości we 

własnym wnętrzu.  

Tutaj jest ogień. Jest pokryty popiołem. Dlaczego popiół pokrył ogień? Pokrył ogień, 

ponieważ zaniedbaliśmy ogień. Jak powstał popiół? Powstał wskutek działania ognia. 

Popiół, który pochodzi od ognia, zakrył go. Jeśli go zdmuchniesz, popiół rozwieje się i 

zobaczysz ogień. Podobnie, obecny jest w tobie ogień boskości, ale go zaniedbałeś. 

Zakrył go popiół złudzeń. Nie jesteś więc w stanie uzmysłowić sobie boskości w głębi 

siebie. Zdmuchnij złudzenie wyrzeczeniem - wówczas zobaczysz ogień boskości. Ogień 

nie przyszedł z zewnątrz. On już jest w tobie. Podobnie, w każdym jest boskość w 

postaci zasady atmicznej.  

Człowiek dzisiejszy jedynie ochrania i ozdabia rydwan swojego ciała, który ciągną 

konie zmysłów. Jednakże konieczne jest panowanie nad tymi końmi. Trzymajcie konie 

zmysłów pod nadzorem. Kto panuje nad tymi końmi? Nad zmysłami panuje umysł 

człowieka. Ponieważ umysł panuje nad indrijami (zmysłami), nazywa się go również 

Indra. Na tej podstawie powiedziano: Joga ćitta writti nirodha (joga to panowanie nad 

zmianami w umyśle). Człowiek panuje nad innymi rzeczami. Rząd sprawuje władzę 

nad mieniem, żywnością i w rzeczy samej nad wszystkim. Ale nie dba się o panowanie 

nad umysłem. Z tego powodu zmagamy się z problemami. Jeśli kontrolujemy umysł, 

nie musimy kontrolować innych rzeczy, one kierują same siebie.  

Stawiajcie granice pragnieniom 

Z tego powodu Organizacja Sai opracowała program stawiania granic pragnieniom. 

Stawiania granic czemu? Czy jest to stawianie granic jedzeniu czy posiadaniu? Nie, nie! 

Oznacza to stawianie granic czynnościom codziennego życia. Przede wszystkim 

kontrolujcie jedzenie. Nie marnujcie jedzenia. Jedzenie odpowiada za podtrzymywanie 

ciała. Jedzcie umiarkowanie. Nie marnotrawcie żywności. Żywność to Bóg. Jest wielu 

ludzi, którym brakuje jedzenia. Jeżeli marnujecie jedzenie, zdradzacie tych ludzi, którym 

zabrakło jedzenia. Nie marnujcie zatem jedzenia. 

 Po drugie, nie marnujcie pieniędzy. Niewłaściwe używanie pieniędzy jest złe. Nie 

marnujcie pieniędzy po prostu dlatego, że macie ich nadmiar. Bogactwem jest zdrowie. 

Jeżeli będziecie marnować pieniądze na jedzenie bez umiaru, zepsujecie sobie zdrowie. 

Powinniście wydawać pieniądze w takim stopniu, jak to konieczne. Jeśli robicie 

niewłaściwy użytek z pieniędzy, możecie wpaść w nałogi, wkroczyć na złą ścieżkę, 

popaść w ostentację i rozwinąć w sobie wady. Zatem czyńcie z pieniędzy odpowiedni 

użytek, wydawajcie je w święty sposób.  

Po trzecie, nie marnujcie czasu. Marnowanie czasu jest marnowaniem życia. Kiedy 

niepotrzebnie rozmawiacie, nie tylko marnujecie czas, ale tracicie także własną energię. 

Rozmawiajcie tylko tyle, ile to konieczne. Nigdy nie marnujcie czasu. Czas jest bardzo 

ważny. Czas to postać Boga. Kalaja namah, kala kalaja namah, kaladarpa damanaja 

namah, kalatitaja namah, kalaswarupaja namah, kalanijamitaja namah 
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(Pozdrowienia dla czasu, dla tego, który jest ponad czasem, dla tego, który pokonał 

czas, dla tego który góruje ponad czasem, dla tego, który jest ucieleśnieniem czasu i dla 

tego, który zarządza czasem). Wszystko jest czasem.  

Po czwarte, nie marnujcie energii. Energię marnuje się podczas patrzenia, słuchania, 

rozmawiania, myślenia i robienia tego, co niepotrzebne. Zachowujcie umiarkowanie 

we wszystkich tych pięciu działaniach. Wydatkujcie energię jedynie w koniecznym 

stopniu. Kiedy rozwijacie energię, rozwijacie boskość. Jeśli marnujecie energię, zaczyna 

się "alergia". Nie marnujcie energii. Patrzcie na to, co dobre, słuchajcie tego, co dobre i 

rozmawiajcie o tym, co dobre. Mówcie mniej, mówcie słodko.  

Ciągle myślimy, aż zaśniemy, bez chwili odpoczynku w myśleniu. Budujemy zamki 

na lodzie. Zatem ograniczcie bezużyteczne myślenie. Myślcie, ale myślcie pożytecznie. 

Myślcie o Bogu. Nie myślcie o innych. „Kto jest dla kogo?”. „Czym są wszystkie te 

doczesne związki?” Są tymczasowe, jak przepływające chmury, co nadchodzą i 

odchodzą. Przed ślubem, kim jest mąż, a kim żona?  

Przed narodzinami, kto jest matką, a kto synem? Nikt nie wie. Syn, żona, mąż, matka 

- przychodzą jak przepływające chmury. Na tym świecie żadna chmura nie jest trwała, 

wszystkie przychodzą i płyną dalej. Dlaczego macie się o nich martwić? Wypełniajcie 

swoje obowiązki w niezbędnym stopniu. Nikt nie ma pokrewieństwa z nikim.  

Używajcie zdolności rozróżniania, aby poznać prawdę  

Człowiek oddaje się doczesnym związkom, a przez to rozwija ego i przywiązanie. To 

psuje i zanieczyszcza umysł. Utrzymujcie umysł w czystości, nie zanieczyszczajcie go. 

Zwracajcie umysł ku Bogu, nie ku światu. Kiedy zwracacie umysł ku światu, rozwijacie 

w sobie zwierzęce cechy. W Wedancie wspomniano: Paśjati iti paśuhu (Ten, kto 

posługuje się czysto zewnętrznym wzrokiem, jest zwierzęciem). Na wszystko patrzy 

doczesnym spojrzeniem. Paśjannapića na paśjati mudho (Ten kto widzi, a jednak nie 

rozpoznaje rzeczywistości, jest głupcem). Patrzcie na wszystko z boskimi uczuciami. 

Jedynie wówczas będziecie widzieli w każdym boskość. Ale wy patrzycie na wszystko 

materialnym wzrokiem.  

Widzicie linę i bierzecie ją za węża. Dlatego jest w was strach. Aby poznać, czy jest to 

lina, czy wąż, musicie posłużyć się rozróżnianiem. Linę tę bierzecie za węża wskutek 

złudzenia. Z chwilą, kiedy następuje złudzenie, powstaje też strach. Z powodu strachu, 

uciekacie. Kiedy popatrzycie posługując się latarką rozróżniania, poznacie, że to nie 

wąż, a lina. Kiedy wiecie, że to lina, strach znka. Wówczas podchodzicie blisko do liny. 

Dokąd odszedł strach? Od chwili, kiedy poznaliście, że to była lina, strachu już nie ma. 

Kiedy odchodzi złudzenie, pojawia się odwaga. Odwaga to nieustraszoność. Wtedy 

zaznajecie błogości. Podobnie, powinniście dociekać rzeczywistości świata i poznać ją. 

Czy jest ona ziemska czy boska? Nazywa się to mimamsą (krytycznym dociekaniem).  

Załóżmy, że macie ze sobą mleko. Możecie to mleko przemienić w mleko zsiadłe. 

Zsiadłe mleko możecie ubić i otrzymujecie masło. Możecie też podgrzać to masło i 

otrzymujecie ghi (masło oczyszczone). Co potem robicie z ghi? Nic, możecie je 
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spożywać. Tak jak na końcu mleka jest oczyszczone masło, końcem wiedzy jest boskość. 

Boskości musicie doświadczyć. Badanie dalej nie jest możliwe. Ludzie chcą badać 

nawet boskość. To głupota, ignorancja. Pomimo waszego dociekania, ghi pozostaje ghi, 

nie zmienia się w nic innego. Ghi jest stanem końcowym. Po tym nie ma pola na żadne 

dalsze badanie. Po co chcecie badać boskość? Gdzie jesteście wy, a gdzie jest Bóg? Jaką 

macie władzę, żeby poddawać Boga badaniu? Przypomina to pójście mrówki do morza 

z zamiarem poznania jego głębokości. Jedna fala oceanu wystarczy, żeby ją wyrzucić na 

brzeg. Może nawet wtedy stracić życie. Ci, co chcą poddawać Boga badaniu, są jak ta 

mrówka.  

Oczyszczajcie swoje uczucia 

Ale Bóg jest i w mrówce. Bóg obecny jest zarówno w mrówce, jak i brahmanie. Jest 

obecny w każdym. Stąd też Thjagaradźa zaśpiewał:  

O Ramo! W swojej czystej i nieskażonej postaci, jaką jest miłość, mieszkasz we 

wszystkich istotach, od mrówki po Brahmę, jak też w Siwie oraz Keśawie. Bądź, 

proszę, również moim obrońcą.  

Nie wystarczy, jeśli to mówicie. To są zaledwie słowa, jakie wypowiadacie. Jeżeli na 

waszym ciele jest mrówka i was ugryzie, uderzacie w nią. Ale jeśli Bóg pojawi się w 

postaci Brahmy, robicie namaskar (tj. składacie pozdrowienie). Skąd ta różnica? 

Mówicie jedną rzecz, a robicie coś innego. Róbcie to, o czym mówicie. Skoro mówicie, 

że Bóg jest wszechprzenikający, postrzegajcie Boga również i w mrówce. Postrzegajcie 

Boga w obojgu. Oto prawdziwy spokój umysłu. Samatwam jogamućjate (spokój 

umysłu nazywany jest prawdziwą jogą).  

Rozwijajcie miłość ku wszystkim. Miłość daje, ale nigdy nie bierze. Miłość jest 

trójkątem. W tym trójkącie miłość daje, nigdy nie przyjmuje. To jest jeden kąt trójkąta 

miłości. Co jest drugim kątem? Miłość jest nieustraszona. Co jest trzecim kątem? Miłość 

jest niezmienna. Jednak nasza miłość z chwili na chwilę zmienia się. To nie jest 

prawdziwa miłość. To jedynie cielesne pożądanie. To ułuda. Ułuda nie jest miłością. 

Jak długo człowiek ma bhramę (ułudę), tak długo jest on daleko od Brahmy (Boga). 

Jest to jedynie wyobraźnia. Wyobraźnia nie może dać błogości. Zatem odejdźcie od 

ułudy, miejcie mocną wiarę w Brahmana. Dociekajcie i zaznajcie Boga w głębi siebie, i 

czcijcie Go. Taką świętą ścieżką podążajcie.  

 Nie myślcie, że Bóg jest daleko. Jak mówią Wedy: „On jest daleko i blisko”. Jeśli 

ktoś uważa, że Bóg jest daleko, Bóg jest naprawdę daleko od niego. Jeśli ktoś uważa, że 

Bóg jest blisko, dla niego jest On blisko. Jad bhawam tad bhawati (jakie są uczucia, 

taki i wynik). Bycie blisko opiera się na waszych uczuciach; Bóg nie ma z tym nic 

wspólnego. Zatem zadbajcie, aby wasze uczucia były święte. Oto prawdziwa 

duchowość. Jeżeli wasze uczucia będą czyste, wszystko stanie się czyste.  

Czystość uczuć jest człowiekowi przyrodzona. Oto jest chusteczka. Jej naturalną 

barwą jest biel. Jednak kiedy robi się z niej użytek, staje się czarna. Kiedy jest czarna, 

daje się ją do uprania praczowi. Mówicie, że pracz zmienił ją w białą. Pracz nie uczynił 
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jej białą, biel to jej naturalna barwa. On jedynie usunął brud. Podobnie, nasze serce 

jest czyste, święte i bez skazy.  

Wedy również opisują Atmę jako wieczną, ciągłą, nieśmiertelną i czystą. Staje się 

brudna i ciemna na skutek ułudy przywiązania do spraw doczesnych. Chłopiec 

powiedział: „Z wodą miłości i mydłem wyrzeczenia”. To błąd. Miłość jest wodą, ale 

mydło nie jest wyrzeczeniem - jest nim wytrwała wiara; a wyrzeczeniem jest pranie. 

Kiedy będziecie mieli te wszystkie trzy, brud zniknie. 

Ważne są wytrwała wiara i oddanie. Bez wytrwałej wiary i oddania nie będzie 

żadnych korzyści. Oddanie to miłość, miłość to oddanie. Pierz w wodzie miłości, 

używając mydła wytrwałej wiary, pierz zaś na kamieniu wyrzeczenia. Wówczas 

pojawi się prawdziwa czystość. Tak więc musimy pojąć i rozpoznać tę prawdę. W tym 

tkwi mądrość. Prawda to Brahman, mądrość to Brahman, bezkres to Brahman. 

Wszystko jest Brahmanem.  

– Orędzie Bhagawana na Sai Sruthi w Kodaikanal, 8 kwietnia 1993. 

  

 

 

 

Sprawozdanie 

Uroczystości w Prasanthi Nilayam  

 

DZIEŃ IŚWARAMMY  

6 maja 2016 obchodzono w Prasanthi Nilayam - z wielką czcią i oddaniem - Dzień 

Iśwarammy. Poranne uroczystości urządzono przy samadhi boskich rodziców, Peddy Wenkamy 

Radźu i Iśwarammy. Tłumnie zgromadzili się przy samadhi bhaktowie, aby złożyć hołd boskim 

rodzicom. Samadhi udekorowano na to ważne wydarzenie. Ofiary złożyły osobistości oraz 

członkowie rodziny. Potem uczniowie i studenci Bhagawana zaśpiewali z uczuciem bhadźany, 

które zakończyło Arati. Następnie odbyła się Narajana Sewa i wielkiej liczbie ludzi podano 

prasadam z ryżu tamaryndowego i ryżu słodkiego.  

Na uroczystości wieczornej, urządzonej w hali Sai Kulwant, studenci Bhagawana ofiarowali 

swoje muzyczne hołdy Boskiej Matce Iśwarammie i Bhagawanowi Sathya Sai Babie. 

Rozpocząwszy swoją ofiarę pieśnią poświęconą Panu Ganeszy, studenci nasycili całe otoczenie 

nabożnym żarem, znakomicie wykonując poruszające ducha pieśni nabożne, którym 

towarzyszył pełen znaczeń komentarz oraz film ukazujący chlubne życie Matki Iśwarammy. 

Potem bhaktowie zostali pobłogosławieni boskim orędziem Bhagawana, odtworzonym przez 

urządzenia nagłaśniające. Bhagawan podkreślił w swoim orędziu ważność bhakti (oddania), 

gdyż to bhakti wiedzie człowieka do mukti (wyzwolenia). Jak powiedział, człowiek, aby 

dotrzeć do celu życia, powinien więc poświęcić się bhakti ciałem, umysłem i duszą. Orędzie 
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Bhagawana zakończyło się bhadźanem „Hari bhadźana bina sukha śanti nahin”. Następnie 

odbyły się krótkie bhadźany, na zakończenie których ofiarowano Arati.  

BUDDA PURNIMA  

W dniach 21-22 maja br. uczczono w Prasanthi Nilayam z wielką pobożnością i powagą 

święto Buddha Purnima - dzień urodzin, oświecenia i nirwany Buddhy. Ponad 300 bhaktów 

przyjechało z zagranicy - z Malezji, Indonezji, Singapuru, Śri Lanki, Nepalu, Tajlandii, Japonii, 

Brunei i Tajwanu, aby wziąć udział w tych obchodach, urządzonych przez Międzynarodową 

Organizację Sathya Sai Obszaru IV i V. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów święta 

Buddha Purnima było: „Współczucie - podstawą ahimsy”. 

Uroczystości 21 maja rozpoczęło o godz. 5.30 po południu zapalenie świętej lampy, po 

którym zagraniczni bhaktowie zaśpiewali tradycyjne śloki [wiersze] buddyjskie. Potem 

przewodniczący Strefy 4, dr W.K. Rawindran, wygłosił mowę wprowadzającą. Cytując nauki 

Buddy wybitny mówca poczynił uwagę, iż świat jest pełen cierpienia, które można przemóc 

przez podążanie pokazaną przez Buddhę ścieżką prawdy i współczucia. Przed zgromadzeniem 

wystąpiło później dwóch mówców. Pierwszym był Sampath ze Sri Lanki. Mówiąc szeroko o 

myśli przewodniej tych obchodów, ów uczony mówca zauważył, że podstawową nauką 

buddyzmu jest współczucie i że bez napełnienia serca współczuciem nie można stać się Buddą, 

tj. oświeconym. Drugi mówca podkreślił potrzebę panowania nad umysłem, gdyż to właśnie 

umysł wytwarza ujemne uczucia i łudzi człowieka. Jak powiedział, człowiek może zapanować 

nad umysłem i stać się wysoce rozumną osobą, jak uczy Bhagawan Sathya Sai Baba.  

Potem przedstawiono cztery barwne tańce kulturalne z Nepalu, z jakimi wystąpiły dzieci z 

Duchowej Edukacji Sai, uczniowie Szkoły Sathya Sai z miejscowości Pokkara oraz Młodzież Sai 

z Nepalu. Rozpocząwszy tańcem poświęconym Panu Ganeszy, dzieci wykonały następnie dwa 

tańce ludowe, zakończyły zaś tańcem z Mithili, miejsca narodzin Sity, małżonki Pana Ramy. 

Dzieci, w lśniących strojach, nie tylko dały znakomity występ, ale ukazały też odrobinę bogatej 

spuścizny kulturalnej Nepalu. Następnie odbyły się międzynarodowe bhadźany, prowadzone 

przez zagranicznych śpiewaków; zakończyło je Arati o 7 wieczorem.  

22 maja uroczystości rozpoczęły się także od świętych śpiewów buddyjskich. W 

przemówieniu wprowadzającym, jakie po tym nastąpiło, Amar Karki, narodowy koordynator 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z Nepalu, ukazał podobieństwa pomiędzy naukami 

Pana Buddy i Bhagawana Baby oraz podkreślił ważność współczucia dla rozwoju duchowego 

człowieka. Następnie wystąpił z uczonym przemówieniem Billy Fong z Malezji, który 

wyjaśnił, jak ważne są nauki Pana Buddy oraz wezwał wszystkich do tego, aby oczyszczali 

własną mowę przez trzymanie się prawdy, oczyszczali umysł przez wykorzenianie złych myśli i 

oczyszczali ciało, poświęcając je służbie społeczeństwu.  

Później dzieci z Nepalu wykonały cztery kolejne nepalskie tańce, mianowicie taniec tharu, 

taniec maha mandźuśri, taniec Siwy i taniec o pieśni narodowej. Świetny występ dzieci oraz 

słodka liryka i muzyka, jakie towarzyszyły tańcowi, sprawiały, że całe to przedstawienie było 

sutą ucztą muzyczną. Następnie odbyły się międzynarodowe bhadźany, zamknięte dwiema 

pieśniami [z nagrania], śpiewanymi przez Bhagawana: „Subrahmanjam Subrahmanjam” i 

„Gowinda Kriszna Dźai Gopala Kriszna Dźai”. Uroczystość dobiegła końca wraz z Arati o godz. 

7 wieczorem.  
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Z naszych archiwów 

 

Rozpoznajcie swoją wrodzoną boskość 

 

ATMA JAŚNIEJE WIECZNIE 

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

Jak długo trwa sen, tak długo wszystko, czego się doznaje, co się słyszy bądź widzi, jawi się 

jako prawdziwe. Podobnie w samsarze (istnieniu doczesnym) pełnej upodobań i niechęci, 

wszystko wydaje się prawdziwe, dopóki nie zaświta dźniana (wiedza). Kiedy osiąga się stan 

najwyższego urzeczywistnienia, wszystko, co dzieje się na świecie, jawi się jako sen.  

Ludzkie ciało składa się z pięciu zasadniczych żywiołów; są to: prithiwi, apa, agni, waju i 

akasza (ziemia, woda, ogień, powietrze i przestrzeń). Owe pięć elementów miesza się z sobą w 

uporządkowany sposób. Ciało jest nazywane bhautika sarira (ciało fizyczne). Posiada ono 

wszelkie rodzaje związków ze światem. Można je opisać jako „panczikaranam” (połączenie pięciu 

żywiołów). W ciele, w stanie jawy, wszystkie te narządy zmysłów są czynne.  

Ciało jest siedzibą przyjemności i bólu. Posiada trzy postacie: sthula (grube), sukszma 

(subtelne) i karana (przyczynowe). Grube fizyczne ciało to annamaja (pochodzące z jedzenia). 

Ono jest bezwładne. Można je porównać do narzędzia. To, co widzimy, to tylko ciało fizyczne. 

Wierząc, że jest ono rzeczywiste i trwałe, zapominamy o wszechprzenikającej i wiecznej 

zasadzie atmy.  

Pięć pran (energii życia), umysł, intelekt i zmysły tworzą sukszma sarirę (ciało subtelne).Ono 

funkcjonuje w stanie snu. W tym stanie indywidualność kieruje się do wnętrza. W nim 

człowiek kreuje nowy świat. Sen jest dowodem jego realności. Jest on ukształtowany 

sam z siebie, bez zewnętrznych związków. W stanie snu wszystko jest tworzone przez 

twory umysłu, dżwięki, smaki.które są doświadczane bez żadnej fizycznej podstawy. 

Całe doświadczenie jest ograniczone do indywidualnych zainteresowań. Jeśli na 

przykład 10 osób śpi w pokoju, każdy śni swój własny sen. Każde działanie we śnie jest 

wyjątkowe dla śniącego.  

Umysł kreuje zarówno stan jawy jak i snu  

Pomiędzy snem a stanem jawy nie ma żadnego związku. Jeden człowiek ma sen, w którym 

przyjaciel dokucza mu na wiele sposobów. Jeśli po przebudzeniu zapyta go, dlaczego mu 

dokuczał, przyjaciel może odrzec: "Ty wariacie! W ogóle cię nie widziałem!" To oznacza, iż 

przyjaciel we śnie oraz kłopoty, jakie sprawił, zostały całkowicie stworzone  przez 

śniącego. Wszystkie inne przeżycia senne są również stwarzane przez śniącego, więc 

ograniczają się do konkretnego człowieka i nie mają związku z innymi w 

rzeczywistym świecie. Radości i smutki, zaznawane we śnie, są związane ze stanem snu. W 

tym stanie człowiek może doświadczać skutków dobrych i złych czynów z poprzednich 

żywotów. Oznacza to, że przeżycia owe są związane z sukszma sarirą. Najważniejszym 

czynnikiem w tym stanie jest umysł. To umysł stwarza wszystko.  

Chociaż umysł jest jeden, to stosownie do różnych zadań, jakie wykonuje, nadaje się mu 

różne nazwy. Kiedy zajmuje się procesem myślowym, zwie się go manas. Kiedy angażuje się w 

rozróżnianie między tym, co trwałe, a tym, co przejściowe, zwie się go buddhi (inteligencją). Jako 
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zbiornik pamięci nazywany jest ćitta. Kiedy umysł utożsamia się z ciałem, nazywa się go 

ahamkarą (ego). Te cztery nazwy związane są z umysłem, a ich połączona postać stanowi 

antahkaranę (instrument wewnętrzny). Tak oto zarówno stan jawy jak i snu są wytworem 

umysłu.  

Przyczyną niewoli i wyzwolenia jest umysł  

Trzecim stanem jest suszupti. ‘Su’ znaczy dobry, „szupti” oznacza sen. Suszupti znaczy 

zdrowy sen. W stanie tym umysł jest nieobecny. Kiedy nie ma umysłu, świat jest nieobecny. Pod 

nieobecność świata, nie ma żadnych przeżyć radości i smutku. Świat istnieje tak długo, jak 

długo obecny jest umysł. Radości i smutku zaznaje się poprzez styczność ze światem. Stąd też 

świat wiąże się z radością i smutkiem. O umyśle mówi się, że jest przyczyną zarówno niewoli, 

jak i wyzwolenia.  

Jest wszakże jeszcze jeden stan, który przekracza te powyższe stany - stan atmiczny. Człowiek, 

na skutek utożsamiania się z ciałem w pierwszych trzech stanach, zapomina o swojej duchowej 

rzeczywistości. Jednak przyczyną dla wszystkich doznań jest zasada atmiczna w każdym, mimo iż 

postaci fizyczne są różne. Człowiek jest ofiarą, ponieważ zapominając o swojej atmicznej 

rzeczywistości utożsamia się z zespołem umysł-ciało. Pojawiające się w oceanie fale wydają się 

różne. Ale składają się z tej samej wody. Ponieważ człowiek jawi się w niezliczonych 

postaciach, wszystkie one są jak fale pojawiające się na oceanie Sat-ćit-anandy 

(Byt-świadomość-błogość). Nazwy i postaci mogą być różne, jednak podstawa jest ta sama.  

Jedynie atma jest samopromienna 

Atmę w istocie ludzkiej zakrywa pięć kosz (powłok): annamaja, pranamaja, manomaja, 

widźnianamaja i anandamaja. Wskutek tego atmę niełatwo dostrzec. Ciało fizyczne to 

annamaja kosza (powłoka jedzenia). Powłoki: pranamaja (siła życiowa), manomaja (powłoka 

umysłowa) i widźnianamaja (obdarzona rozumem) tworzą sukszma sarirę (ciało subtelne). 

Anandamaja kosza to karana sarira (ciało przyczynowe). Chociaż nosi nazwę anandamaja 

(błogie), nie jest prawdziwą błogością. W powłoce błogości (przyczynowej) odbija się - jako 

wizerunek - błogostan atmy. Umysł jest jak księżyc, który nie ma własnego światła. Jedynie atma 

promienieje sama przez się. To światło oświeca ciało, umysł, buddhi i zmysły oraz obdarza je 

świadomością.  

Czajtania (świadomość atmiczna) sprawia, że wszechświat działa. Podstawą dla całego 

stworzenia, składającego się z rzeczy ożywionych i nieożywionych, jest ta świadomość. Wszystko, 

czego doświadcza ciało i umysł, nie ma żadnego rzeczywistego związku z atmą. Polegając na 

pochodzącym ze słońca świetle, wielu ludzi dokonuje różnych działań. Niektórzy mogą 

dokonywać dobrych czynów, inni oddają się złym.  Atmy nie dotykają skutki tych czynów, tak 

jak słońca nie dotykają żadne działania wykonane z pomocą światła słonecznego. Słońce to 

świadek. Podobnie atma jest świadkiem tego, co czyni  ciało, umysł i inne organy.  

Ale wskutek utożsamienia się z ciałem i jego narządami człowiek przypisuje wszystkie ich 

działania mocy atmy. Podstawową przyczyną tego wszystkiego jest umysł. To właśnie umysł 

przybiera wielorakie postaci. Na przykład, jeśli jakaś osoba buduje dom, tworzy w nim sypialnię, 

salon, kuchnię itd. Wszystkie te oddzielne pomieszczenia są dla jego wygody. Ale jeśli rozbierze 

się poszczególne ściany, pozostanie tylko jedno wielkie pomieszczenie. Podobnie, jeśli usunie się 

ściany stworzone przez umysł, będzie się doświadczało jedynie atmy.  
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Człowiek może doświadczyć swojego prawdziwego ja   

Jeśli człowiek rozpocznie proces odrzucania, jednej po drugiej, pięciu powłok, które spowijają 

atmę, doświadczy swojego prawdziwego ja. Proces ten polega na śrawanie, mananie i 

nididhjasanie (słuchaniu, refleksji oraz medytacji nad boskością). Ciało, umysł i zmysły są 

jedynie jak łuska, która pokrywa ziarno ryżu. Kiedy usunie się łuskę, pozostaje jedynie ryż. 

Dopóki człowieka spowija taka łuska, nie może uciec narodzinom i śmierci. Kiedy łuska (w 

postaci pięciu powłok) zostanie odrzucona, człowiek uwalnia się od ponownych narodzin, 

podobnie jak ryż bez łuski nie wykiełkuje. Tak jak nie trzeba lampy, aby zobaczyć słońce, nie 

ma potrzeby szukać atmy, bo jest wszechobecna. Atma jaśnieje wiecznie. Rozpoznanie tego 

faktu nie wymaga żadnej sadhany. 

 Dopóki człowiek nie zda sobie sprawy ze swojej własnej, prawdziwej istoty, dopóty będzie 

dotknięty złudzeniem, że atma jest gdzieś indziej, daleko od niego. Tak jak popiół ukrywa 

ogień w żarzącym się węglu drzewnym, złudzenie związane z ciałem zakrywa atmę. Kiedy 

złudzenie odejdzie, człowiek zazna prawdziwej błogości i pojmie kosmiczną rzeczywistość.  

To właśnie mieszanina ciała, umysłu i zmysłów powstrzymuje cię przed rozpoznaniem swojej 

wrodzonej boskości. Sam siebie w ten sposób zasłaniasz. Przez ciało i umysł jesteś przyczyną 

swojej niewoli. Kiedy pojmiesz naturę zespołu ciało-umysł, uświadomisz sobie swoją 

prawdziwą istotę. Wystarczy, jeśli rozwijasz w sobie przeświadczenie, że ty i boskość to jedno -  

Aham brahmasmi (jestem brahmanem). Pielęgnujcie mocną wiarę w tę boską jedność z pomocą 

miłości. Miłość poprowadzi was do samorealizacji  

Guru Purnima oznacza oświecenie umysłu człowieka 

Guru Purnima jest święte z wielu powodów - tego dnia poszukiwacz duchowy, cierpiący na 

utożsamianie się z fałszywym światem rzeczy, jest wtajemniczany w rzeczywistość 

'niewidzialnej siły sprawczej' w nim samym. Tego dnia na tych, co nie mają w sobie zapału do 

kroczenia duchową ścieżką, spływa natchnienie do szukania błogości, jaką obdarza ta ścieżka. 

Tego dnia osoby mające duchowe dążenia otrzymują pomoc w osiągnięciu świadomości 

Jedynego, który jest znany pod wieloma imionami i postaciami w różnych językach i krajach. 

Wraz ze wschodem słońca świat zostaje skąpany w świetle i gorącu. Podobnie, wraz z 

nadchodzącym Guru Purnimą serce ludzkie zostaje skąpane w spokoju i 

bezpieczeństwie. Guru Purnima to nie jest po prostu jeden wyróżniony w kalendarzu 

dzień w roku. Są to wszystkie dni, kiedy umysł człowieka (którego bóstwem przewodnim jest 

księżyc), staje się pełen przyjemnego chłodu, w pełni oświecony światłem ze słońca (rozumu i 

rozróżniania).  

– Wybrane z orędzi Bhagawana ze świąt Guru Purnima.  
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Cicha, ale stała obecność Sai w moim życiu 

Dr Nadżma A. Heptulla 
minister ds. mniejszości w rządzie Indii  

 

Składam Babie wyrazy szacunku i uznania z okazji jego 90. urodzin. Chciałabym 

podzielić się z wami swoim doświadczeniem tego, jak weszłam w kontakt z Babą. 

Zdarzyło się to 50 lat temu. Mój przyszły mąż chciał mnie poślubić. Lecz należeliśmy 

do dwóch różnych sekt muzułmańskich. W tamtych czasach to było trudne, dlatego 

nasze małżeństwo wpadło w wielkie kłopoty. Wtedy mieszkałam w Bhopalu, a mój 

mąż w Mumbaju.  

W tym czasie jeden z przyjaciół mojego męża z południowych Indii opowiedział mu 

o Sai Babie i zabrał go do Puttaparthi. Był grudzień 1965 roku. Oczywiście Puttaparthi 

nie było takie, jakie jest teraz.  

Związana z nim i przeznaczona dla niego  

Na szczęście Baba wezwał mojego męża na interview, pobłogosławił go i 

powiedział: "W grudniu przyszłego roku ożenisz się". I pobraliśmy się dokładnie tak, 

jak przepowiedział Baba. W grudniu 1966 roku przyjechałam z mężem do Mumbaju. 

W tym czasie zauważyłam, że w wielu kieszeniach ubrania mojego męża zawsze 

znajdował się taki dziwny popiół. Zastanawiałam się, co to jest (dopiero później 

dowiedziałam się, że to wibhuti). Dlatego pewnego dnia zapytałam go: "Co to za małe 

paczuszki, które zawsze nosisz w kieszeniach?". 

Wtedy opowiedział mi całą historię swojego spotkania z Babą, jak to się stało, że się 

pobraliśmy, itd. Do tego czasu w ogóle nie miałam o tym pojęcia. Nie słyszałam nawet 

o Babie. Jednak teraz miałam silne pragnienie, aby pojechać i zobaczyć tego człowieka, 

z błogosławieństwem którego wzięliśmy ślub. W międzyczasie w 1980 roku zostałam 

wybrana do parlamentu. 

Kiedyś powiedziałam mojemu mężowi: "Pojedźmy do Puttaparthi i złóżmy hołd 

Babie. Chcę się z nim spotkać". Ale jakoś nie doszło do tego przez dłuższy czas. Gdy 

któregoś dnia w latach 80. leciałam samolotem, poznałam pilota, kapitana Szarmę. 

Gdy w czasie rozmowy spojrzałam na zielony pierścień na jego palcu, od razu 

wykrzyknęłam: "A więc jest pan wielbicielem Baby! Chcę tam pojechać, ale w jakiś 

sposób to się nie dzieje". 

Pan Szarma powiedział: "Wybieram się tam w przyszłym tygodniu".  

Oznajmiłam: "Proszę przekazać moje wyrazu szacunku i moje pragnienie, abym mogła 

tam pojechać. Niezwłocznie napisałam także list do Baby i poprosiłam pana Szarmę, 

by wręczył go Babie w moim imieniu. 
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W następnym tygodniu znowu leciałam z Mumbaju do Delhi. Pan Szarma przyszedł 

się ze mną zobaczyć. Wyciągnął list, który mu dałam i mi go oddał. Zaskoczona 

zapytałam: "Dlaczego pan zwraca mi list? Nie dał pan go Babie?".  

Pan Szarma powiedział: "Nie musiałem dawać listu Babie. Siedziałem przed jego 

pokojem, a on przyszedł prosto do mnie. Zanim jeszcze zdołałem mu cokolwiek 

powiedzieć, oświadczył: "Powiedz tej pani, aby przyjechała. Dom Baby jest także jej 

domem. Zawsze jest mile widziana". 

Po tym zdarzeniu powiedziałam mężowi: "W przyszłym tygodniu musimy jechać. To 

wszystko!". I znaleźliśmy się w Puttaparthi.  

Zanim będę kontynuowała, pozwólcie, że opowiem coś interesującego o pierwszej 

podróży mojego męża. Jechał wtedy samochodem z Mumbaju do Puttaparthi. Był to 

mały czarny samochód marki Morris Minor Tiger. Gdy mój mąż wstawał po interview 

u Baby, z kieszeni wypadły mu kluczyki od tego samochodu. Baba od razu je podniósł, 

oddał je w ręce mojego męża i pobłogosławił go. 

Po ślubie przejechaliśmy tym samochodem ponad 5 000 km. Zrobiliśmy sobie 

prawie 'Bharat jatrę', małą wycieczkę po Indiach. Przemierzyliśmy cały Radżastan, 

Madhja Pradesz, Uttar Pradesz, Delhi, itd. W trakcie całej podróży ten samochód nigdy 

nie stanął, nie złapał gumy, ani nie było z nim żadnych problemów. Nigdy go nie 

sprzedaliśmy. Dzięki błogosławieństwu Baby nawet dzisiaj wciąż jestem właścicielką 

tego samochodu!  

Pierścienie na błogosławieństwo  

W naszym życiu wydarzyło się wiele takich ciekawych rzeczy. Gdy pojechaliśmy 

tam po raz pierwszy jako para, zostaliśmy zakwaterowani w Round Guest House. W 

moim umyśle było życzenie, którym nie podzieliłam się z nikim, nawet z moim mężem. 

Pomyślałam sobie: "Jeśli Baba wezwie mnie dzisiaj, muszę dostać zielony pierścień. Nie 

wyjadę stąd, dopóki nie otrzymam zielonego pierścienia Baby". Prawdę mówiąc 

zdjęłam to, co nosiłam na palcu serdecznym, aby pozostał pusty, czekając na nowy 

prezent. 

Na szczęście Baba wezwał nas na interview. Gdy byliśmy w środku, dał nam 

wibhuti. Następnie Baba naprawdę zmaterializował dla mnie zielony pierścień! 

Natychmiast podałam rękę. Lecz Baba powiedział: "Nie, nie, daj mi drugą rękę. Z tej 

ręki zdjęłaś już pierścień i trzymasz go w szafce. Daj mi tę rękę!".  

W ten sposób Swami podarował mi zielony pierścień. Dzielę się tym tylko po to, by 

powiedzieć wam, jak on nas bardzo dobrze zna i jak się o nas troszczy.Pozwólcie, że 

podam inny przykład. Z okazji Diwali do mojego domu przyjechał wielki wielbiciel 

Baby, pan Kulwant Rai. Był dla mnie jak brat. Zobaczyłam, że ma na palcu 

wielokolorowy pierścień z dziewięcioma kamieniami szlachetnymi. 

Zapytałam go: "Co się stało z twoim zielonym pierścieniem?". Powiedział: "Baba go 

zmienił". Ponownie pomyślałam w swoim sercu: "Ja również muszę taki dostać". 

Jednak nikomu o tym nie powiedziałam.  
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Gdy następnym razem przebywałam w obecności Baby, powiedział: "Daj mi ten 

pierścień". Położyłam zielony pierścień na jego dłoni i Baba w jednej chwili przemienił 

go w wielokolorowy pierścień nawaratna z dziewięcioma kamieniami szlachetnymi!  

Z tym pierścieniem nawaratna wiąże się coś jeszcze. Kiedyś nosiłam go przez cały czas. 

Była w nim również perła. Któregoś dnia zauważyłam, że perła odpadła. Byłam 

bardzo przygnębiona. Zdjęłam pierścień i trzymałam go w szafce.  

Wiele lat później, gdy oglądałam swoje pierścionki, zobaczyłam, że perła była na 

miejscu, w pierścieniu nawaratna! Wróciła. To niesamowite! Jestem przyrodnikiem. 

Zrobiłam doktorat w dziedzinie nauk przyrodniczych. Nie mam dla tego 

wytłumaczenia. Niemniej doświadczyłam tego wszystkiego.  

Jest jeszcze jedno zdarzenie. Zrezygnowałam z funkcji zastępcy przewodniczącego 

Radżja Sabha, aby zostać sekretarzem generalnym swojej partii. Później ustąpiłam 

także z tego stanowiska i byłam po prostu członkiem parlamentu. Pamiętam, jak w 

październiku 1988 roku pan Szankar Dajal Szarma był wiceprezydentem Indii i 

przewodniczącym Radżja Sabha. Był również wielbicielem Baby.  

W tym czasie pojechałam zobaczyć się z Babą w Whitefield. Przedstawił mnie 

obecnym tam ludziom. Powiedział: "Ona jest członkiem parlamentu. Nazywa się 

Nadżma Heptulla. Pracuje z Szankarem Dajalem Szarmą jako jego zastępca".  

Pomyślałam sobie: "Być może Baba zapomniał, że nie jestem już zastępcą 

przewodniczącego Radżja Sabha". Jednak postanowiłam milczeć. Zastanawiałam się: 

"Dlaczego mam go poprawiać? On zawsze ma rację". Co ciekawe, w tym samym roku w 

grudniu zostałam ponownie wybrana na zastępcę przewodniczącego i pozostałam na 

tym stanowisku aż do 2004 roku, kiedy to sama z niego zrezygnowałam.  

Oto jak doświadczyłam Baby w swoim życiu i jestem pewna, że każdy z was musi 

mieć do opowiedzenia o nim znacznie więcej historii. Umiał czytać w myślach. 

Pewnego dnia w swoim pokoju powiedział mi nagle: "Zobacz! Jest tutaj tylu 

muzułmanów!". Było nas ośmioro. Oprócz mojego męża i mnie, były tam dwie kobiety 

i dziecko z Iranu, a także jeszcze jedno małżeństwo z synem z Trynidadu i Tobago. On 

wiedział wszystko.  

Według mnie Baba wniósł największy wkład w dziedzinę edukacji i opieki 

medycznej. Przez swoje przesłanie 'Kochaj wszystkich, wszystkim służ' wskazał nam 

ścieżkę, którą mamy podążać. 

Dzisiaj czuję niezwykłą pokorę, stojąc przed wami wszystkimi. Tylu z was poświęciło 

swoje życie w służbie ludziom dla uczczenia Śri Sathya Sai Baby. To wielki finał 

trwających od roku obchodów jego 90. urodzin. Złóżmy dzisiaj przyrzeczenie. Złóżmy 

dzisiaj przysięgę. Od tej chwili każdy z nas niech poświęca się w służbie ludziom, w 

służbie ludzkości, roztaczając miłość i sympatię. 

Chciałabym, aby Baba był tu dzisiaj. Jednak jestem pewna, że jest; jego duch jest. 

Gratuluję 126 artystom i muzykom z 16 krajów, którzy są tutaj, by złożyć hołd dla 
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uczczenia pamięci Baby. Gratuluję również niezliczonym wielbicielom Baby na całym 

świecie, którzy w jego imieniu pracują z miłością w służbie ludzkości. Dziękuję bardzo.  

– Z przemówienia dr Nadżmy A. Heptulla, ministra do spraw mniejszości, z okazji koncertu Global Sai 

Symphony Orchestra, jaki odbył się na stadionie imienia Dźawaharlala Nehru w New Delhi 28 listopada 

2015 roku w ramach 90. Urodzin Bhagawana Sathya Sai Baby. - Źródło: Radio Sai 

 

 

 

Modlitwa jest samym oddechem religii, gdyż łączy razem człowieka i 

Boga - z każdym westchnieniem coraz bliżej i bliżej. 

– Baba 

 

 

Blask boskiej chwały 

 

BOSKI ZBAWICIEL 

 

 Pewnego razu Baba miał zaparkowany samochód przy Wyższej Szkole Inżynieryjnej w 

Anantapur. Moja matka udała się tam wówczas, aby dostąpić darszanu Baby. Ojciec i ja 

byliśmy w sądzie, jedynie moja żona była w domu. Żonie było smutno i niesłychanie przykro, 

że jest sama w domu, bez darszanu Baby. Baba, będący 3-4 mile od naszego domu, usłyszał jej 

modlitwę. Potem, nie powiadamiając nikogo, dokąd się udaje, przybył prosto do naszego 

domu i sprawił niespodziankę mojej żonie, która osłupiała widząc w naszym własnym domu 

Boskość, o którą się modliła. Natychmiast upadła mu do stóp i ofiarowała mu arati, jednak nie 

potrafiła znaleźć nic godnego uwagi, aby podarować Babie. Jednak wśród ofiar, jakie złożyła, 

był owoc papai, który zabrał On na Wyższą Uczelnię Inżynieryjną. Pokazał go mojej matce, 

mówiąc, że właśnie odwiedził nasz dom i dostał tę papaję. Pocięto ją na kawałki i rozdano 

wszystkim jako prasadam.  

 Innym razem, ojciec był w podróży z Madrasu (dziś Czennaj) do Bombaju (obecnie 

Mumbaju), wyjechawszy z Czennaju o 10 wieczorem. Był w przedziale pierwszej klasy. 

Wkrótce po tym, jak pociąg odjechał z peronu na stacji Basin Bridge, nastąpił wstrząs. Ojciec 

wracał wówczas z toalety. Drzwi z drugiej strony były rozwarte na oścież. Siła owego wstrząsu 

była taka, że ojca wyrzuciło z przedziału i wypadł z jadącego pociągu. Co mu się stało, kiedy 

wypadł z jadącego pociągu? Mógł zginąć na miejscu, ale nic mu się nie stało! Jego bilet, 

pieniądze i okulary, wszystko było przy nim - nic nie zginęło. Chociaż został siłą wyrzucony z 

przedziału, miał bezpieczne lądowanie. W tym stanie oszołomienia zobaczył przejeżdżający 

obok pociąg i zastanowił się, dlaczego siedzi na ziemi. Chciał złapać ten pociąg i próbował 
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wstać. Nie był jednak w stanie tego zrobić z powodu pęknięcia biodra. Gdyby wstał, jego 

biodro zostałoby zniszczone, jednak zamiast tego został uratowany. W obu przypadkach 

uratował go Bhagawan Baba.  

 Potem przyjechał policjant z komisariatu policji z Basin Bridge, aby go zabrać do 

szpitala. Policjantem tym był Dżagadiszan, a owym Dżagadiszanem był nikt inny jak nasz 

Baba. Ojciec został zabrany do szpitala i dokładnie zbadany; stwierdzono, że nie ma obrażeń, 

poza pęknięciem w biodrze. Jedynym leczeniem, jakie przepisano, było rozciąganie nogi i 

odpoczynek. W ciągu miesiąca powrócił do zdrowia. Kiedy po tym wypadku moja matka 

przyjechała do Puttaparthi, Baba opowiedział matce szczegóły tego wypadku. Powiedział jej: 

„Twój mąż nie odniósł żadnych obrażeń. Ma się dobrze. Przyjąłem go do szpitala. Gdyby ten 

wypadek zdarzył się kilka metrów wcześniej, zginąłby, bo spadłby z mostu. To właśnie 

Bhagawan Baba powiedział mojej matce i pocieszył ją. Później pojechała, zobaczyła się z moim 

ojcem i stwierdziła, że nic mu się nie stało.  

 W ten sposób Baba pomaga od prawie sześćdziesięciu lat naszej rodzinie, od czasu, gdy 

w 1941 roku przybył do naszego domu. Od tamtej pory matka jest głęboko oddana Swamiemu. 

Jest nas teraz pięć pokoleń, a cała rodzina jest całkowicie oddana Babie. W domu każdego 

członka mojej rodziny odbywają się regularne bhadźany, pudże i są zdjęcia Baby. Matka do 

dzisiaj jest bardzo oddana Babie. 

– Z przemówienia Sathyanarajany, opublikowanego w „Journey with Sai” [Droga z Sai]. 

 

 

 

MOJE DOŚWIADCZENIA BOSKOŚCI BHAGAWANA  

Angela Loraine Burrows 

 

U kresu pierwszego dnia wszyscy delegaci siedzieli w pierwszym rzędzie w hali 

Purnaczandra, a Swami wygłaszał orędzie. Zrobił coś, co nie tylko zmieniło na 

zawsze moje życie, ale stał się moim głównym natchnieniem i przewodnikiem. 

Powiedział: „Jeśli jesteś nauczycielem Wychowania w Wartościach Ludzkich, to 

wystarczy, musisz tylko praktykować wszystko, czego uczysz”. Nie ma dla mnie 

ważniejszej nauki niż ta. 

Stworzenie można porównać do olbrzymiej układanki, zbudowanej z milionów, milionów 

kawałków, jednak widzimy jedynie jej ułamek. Cała składanka jest w rękach Boga, który 

sprawia, że widoczny jest dla nas jedynie drobny jej kawałek! 

Nie wiemy, kiedy i gdzie weszliśmy w styczność z Nim po raz pierwszy, ani w którym życiu 

czy stuleciu dostąpiliśmy łaski poznania po raz pierwszy Boskości; znamy tylko to życie. Swami 

powiedział nam wielokrotnie, że jedynie dzięki Jego bezgranicznej łasce i naszej głębokiej 

tęsknocie przez wiele żywotów mamy sposobność być u jego lotosowych stóp. Nie mogę 

twierdzić, że mam jakiś wielki wgląd w to, jak i dlaczego to się dzieje; mogę jedynie 

przedstawić własną, skromną opowieść o tym, jak dotarłam do stóp naszego Ukochanego Pana 
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oraz przekazać parę wielkich lekcji, jakie uzyskałam.  

Wizytówka Swamiego 

Moja droga w tym życiu zaczęła się w Anglii. Urodziłam się w tradycyjnej rodzinie 

angielskiej i miałam bardzo bezpieczne dzieciństwo. Wszakże od bardzo młodego wieku 

ciągnęło mnie, aby pojechać na Wschód, chociaż nie miałam żadnej wiedzy o nim ani związku 

z nim. Oczywiście – był to kawałek niewidocznej układanki! Wiele lat później w Whitefield, 

Swami nagle spojrzał na mnie i rzekł: „Ty…byłaś tutaj ostatnim razem. Jesteś osoba z dawnych 

czasów, przybyłą z powrotem”. I łagodnie stuknął mnie w głowę. Dopiero wtedy pojęłam 

wszystkie tamte dziwne uczucia, jakie miałam w dzieciństwie. 

On ma w rękach te wszystkie elementy i zna naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

Jednak my żyjemy nieświadomi swojej przeszłości czy przyszłości i potykamy się, dopóki nie 

znajdziemy się w końcu na dobrej ścieżce. Tuż po dwudziestce mieszkałam z mężem w 

Singapurze, gdzie byliśmy dwa lata i tutaj rozpoczęła się moja droga do Sai. Przekonałam męża 

do wyjazdu do Indii, w drodze do Europy i Stanów. Jako Amerykanin, chciał on pojechać i 

pobyć tam przez parę lat. Nie wiedziałam, dlaczego muszę jechać do Indii, po prostu 

wiedziałam, że jest to najważniejsze posunięcie mojego życia. Nigdy nie słyszałam o Sathya 

Sai Babie i bardziej zajmowała mnie ścieżka buddyjska. Od jakiegoś czasu medytowałam i 

byłam wegetarianką. Pewnego dnia, przed naszym wyjazdem z Singapuru, zastukał do naszych 

drzwi przyjaciel i wręczył mi książkę Howarda Murpheta „Man of Miracles” [Człowiek cudów]. 

To było początkiem mojej drogi do Sai.  

Każdy, kto przychodzi do Sai, ma jakąś wyjątkową i szczególną opowieść do przedstawienia. 

Moja rozpoczęła się w dniu, kiedy dostałam tę książkę. Przeczytałam ją podczas podróży do 

Indii, a im więcej czytałam, tym bardziej wiedziałam w sercu, że to jest to, czego szukałam i na 

co czekałam przez całe życie. Podróż nasza wiodła przez Birmę, gdzie zatrzymaliśmy się na 

tydzień, a potem przez Kalkutę (dziś Kolkata). To właśnie w Birmie Swami pozostawił mi 

swoją 'wizytówkę'. Właśnie skończyłam tę książkę i byłam bardzo poruszona.  

W swoim zapale pomodliłam się do Sathya Sai Baby o Jego zdjęcie. Mąż przypomniał mi, 

że oczekiwanie, aby otrzymać zdjęcie indyjskiego guru, w kraju tak buddyjskim jak Birma, nie 

jest logiczne. Poza tym w 1975 roku nie było żadnego handlu pomiędzy Birmą a innymi 

krajami. Jednak wszyscy wiemy, iż Swami nie potrafi odmówić szczerej modlitwie. Moja 

modlitwa musiała chyba, przypuszczam, płynąć rzeczywiście z serca, bo później, owego dnia, w 

ciemnym, obskurnym sklepie znalazłam małe zdjęcie Sai Baby. Właściciel sklepu rad mi je dał, 

a ja wręczyłam mu w zamian książkę „Man of Miracles”. Owego wieczora w hotelu 

postawiłam zdjęcie Swamiego na stoliku, na którym trzymałam świeczkę i mały wizerunek 

Buddy.  

Rano, kiedy poszłam zasiąść do medytacji i modlitw, ze zdumieniem stwierdziłam, że na 

zdjęciu jest gruba warstwa żółtego proszku. W poruszeniu obudziłam męża i powiedziałam mu, 

iż zdarzył się cud. Rozdrażniony obudzeniem tak wcześnie i mając bardziej naukowy umysł niż 

ja, oznajmił, że to musi być grzyb i ku mojemu przerażeniu, usunął to! Nie miałam już tamtej 

ksiązki, żeby się do niej odnieść; pamiętałam jednak, że Murphet mówił często o wibhuti 

(popiele), jaki stwarza Swami. Patrząc wstecz, uświadamiam sobie, że była to prawdopodobnie 

haldi (kurkuma), którą w owym czasie Bhagawan czasami stwarzał.  

Następnego ranka zdarzyło się to samo! Mąż postanowił położyć kres mojemu szaleństwu 

poprzez zmycie nie tylko zdjęcia Swamiego, ale również i stolika. Kiedy na trzeci dzień 
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wydarzyła się ta sama rzecz, zbadał proszek przez szkło powiększające! Zauważył, że proszek 

ten zabierają mrówki, poznał więc, że jest on słodki. Mąż nie mógł już dłużej dowodzić, że to 

nie jest cud. Dla mnie jednak największy cud zdarzył się, gdy tylko przybyliśmy do Kolkaty; 

poszedł do księgarni i kupił książkę o Sathya Sai Babie. Pozostaliśmy wiele miesięcy w 

Whitefield i Puttaparthi, po czym polecieliśmy do Europy, a potem do Stanów.  

Pamiętne Boże Narodzenie przed boskim obliczem  

Każda chwila, którą spędziliśmy ze Swamim, była wyjątkowa, każde słowo, jakie do nas 

mówi, jest święte, a każde przeżycie, jakiego doświadczamy, jest duchową lekcją. Trudno 

poznać, które przeżycie jest bardziej znaczące od drugiego, ale dniem, którego nic nie zmaże z 

mojej pamięci, była pierwsza Gwiazdka, jaką spędziłam przed boskim obliczem naszego Pana. 

Było to w 1977 roku w Whitefield. Dzień ten był jednym z najważniejszych w moim życiu, 

gdyż spędziliśmy go z naszym Ukochanym Panem. Aby jednak należycie przedstawić tę 

opowieść, muszę cofnąć się o parę miesięcy.  

W owym czasie mieszkałam w Stanach Zjednoczonych i przyjechałam w odwiedziny do 

Indii. Swami wezwał w Whitefield mnie i małe grono Amerykanów na interview, a potem 

zaprosił dr Hislopa na rozmowę o zmianach w Światowej Organizacji Sai. Dr Hislop 

opowiedział o zmianach na świecie, o tym, jak coraz więcej ludzi dowiaduje się o Sathya Sai 

Babie. Powiedział nam, że Swami poprosił bhaktów we wszystkich krajach za granicą, aby 

uczynili swoje ośrodki i zwyczaje bardziej uniwersalnymi, zgodnymi z kulturą kraju. Innymi 

słowy, bhadźany powinno się śpiewać w językach miejscowych, jak również w sanskrycie i 

hindi. Grupa mieszkająca w Nowym Jorku zebrała się i pracowała nad stworzeniem 

bhadźanów angielskich, tłumacząc oryginalne pieśni na angielski. Pewnego dnia prowadziłam 

samochód i do głowy przyszła mi pewna pieśń. Po przyjeździe do domu zaśpiewałam ją 

mężowi, a ten powiedział, że jest dobra, ale ostatni wiersz jest zły – „Matka wszechświata, 

ojciec wszechświata, światło ludzkości, Sai Baba". Wyjaśnił, iż Sai Baba jest mężczyzną, stąd 

powinno być „Ojciec Wszechświata, Matka Wszechświata…”.Tak też uczyniłam. 

W dzień Bożego Narodzenia 1977 roku Swami miał udzielić ślubu jednej z moich 

najdroższych przyjaciółek, Faith Hollander. Ślub miał miejsce w domu Swamiego w 

Brindawanie. Na koniec tej pięknej uroczystości Swami rzekł: „To indyjska tradycja - pieśń 

weselna”. Zapadła cisza, bowiem nikt nie znał żadnych pieśni weselnych. Potem Swami 

powiedział: „Szczęśliwa piosenka? Piosenka angielska?” Swami spojrzał na Faith, a ta rzuciła 

okiem na mnie. Swami spojrzał potem na mnie, czekając żebym zaśpiewała, a równocześnie 

ktoś trącił mnie łokciem i powiedział: „Loraine, zaśpiewaj”. Pomyślałam, że mam oto 

sposobność zaśpiewać tę nową piosenkę „Pan Wszechświata”, więc zaczęłam śpiewać. Było to 

zupełne fiasko, bo nikt nigdy nie słyszał tej piosenki wcześniej, rytm kulał i zabrzmiała 

okropnie. Swami powiedział wszystkim, żeby byli cicho, a potem spojrzał na mnie i powiedział 

„śpiewaj”, zaśpiewałam więc, a Swami śpiewał ze mną! Doszliśmy do ostatniego wiersza i 

zaśpiewałam „Ojciec Wszechświata, Matka Wszechświata”, a Swami zaśpiewał „Matka 

Wszechświata, Ojciec Wszechświata”. Spojrzał na mnie, jakby mówiąc: – „To zrobiłaś źle”!! 

Powiedział również: „Matka zawsze jest pierwsza”! Swami pokazał nam w sposób bardzo 

cudowny, że nie tylko wszystko wie, ale że jest twórcą. Wieczorem wszyscy zostaliśmy 

zaproszeni do akademika chłopców na obchody bożonarodzeniowe. Chłopcy z wyższej uczelni 

podali nam obiad, a Swami dal nam wszystkim słodycze.  

Latarnie boskiej chwały  
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My wszyscy, którzy mieliśmy wystarczająco dużo szczęścia, aby dowiedzieć się o 

Bhagawanie, mieliśmy cudowne przeżycia w jego boskiej obecności albo z dala od niej. W 

istocie, dla większości bhaktów nie trzeba być fizycznie u Swamiego, aby czuć jego 

wszechwiedzę i jego miłość. Pamiętam, że Swami pewnego razu powiedział nam: ‘Nie łaknijcie 

interview, łaknijcie innerview [wewnętrznego kontaktu]. Interview to jest ‘Witam, witam. Do 

widzenia, do widzenia. Innerview jest zawsze’. Dla mnie największym darem, jakim obdarzył 

mnie Swami, była możliwość uczenia jego dzieci i dzielenia się jego odwiecznym przesłaniem 

wartości ludzkich z nauczycielami i wychowawcami na całym świecie. Swamiego nie ma już 

fizycznie z nami. Pozostawił nam wszakże wspaniałe przykłady służby i bezwarunkowej 

miłości w postaci szkół, szpitali i przedsięwzięć służebnych na rzecz społeczności. Te pomniki 

miłości są ‘światłami przewodnimi’, mającymi natchnąć bhaktów we wszystkich częściach 

świata do poświęcenia się bezwarunkowej służbie oraz pomocy w tworzeniu bardziej 

współczującego, zgodnego i pokojowego świata.  

Jedną taką instytucją jest Szkoła Sathya Sai w Tajlandii. Dzięki bezkresnej łasce i 

kierownictwu Swamiego, szkoła otworzyła swoje podwoje dla 14 uczniów w maju 1992 roku. 

W owym czasie było tylko 6 nauczycieli, a do nieznanej szkoły podchodzono z wielką 

podejrzliwością. Moim największym szczęściem było patrzeć na to, jak jego cud się rozwija. 

Mając tak skromne początki, szkoła obecnie ma prawie 400 uczniów od przedszkola po klasę 

XII, 50 nauczycieli i wielu pracowników. Obecnie rząd uważa ją za jedną z wzorcowych szkół 

dla kraju i stała się bazą do wprowadzenia wartości ludzkich do narodowego programu 

nauczania. Poza tym, że jest uważana za szkołę wzorcową przez ministerstwo oświaty, ta 

Szkoła Sathya Sai wybrana została również jako wzorcowa szkoła dla ministerstwa energii - za 

swoje osiągnięcia w gospodarowaniu ekologicznym na polu energii alternatywnej. Szkoła 

uprawia ryż i warzywa, a energię czerpie ze słońca, wiatru i wody. Wytwarza własny 

bio-diesel i bio-gas. Długofalowym zamiarem jest osiągnięcie przez nią całkowitej 

samowystarczalności.  

Cała szkoła, włączając wszystkich uczniów i nauczycieli, pomaga sadzić i zbierać ryż! Na 

przestrzeni ostatnich dwudziestu kilku lat szkoła otrzymała dosłownie setki nagród, w tym 

najbardziej poważane nagrody od Jego Wysokości króla Tajlandii oraz księżniczki. W 

odwiedziny przybywa wielu gości - z uniwersytetów, szkół, urzędów rządowych i sektora 

prywatnego; granica odwiedzin została wyznaczona na 2 tysiące gości miesięcznie. Niemal 

100% uczących się dzieci nie pochodzi z rodzin bhaktów Sai i przeważnie przed przybyciem 

nigdy nie słyszało o Sai Babie. Wszakże po ukończeniu szkoły, wszystkie one kochają 

Swamiego i wierzą w niego.  

Największym ze wszystkich darów, jakie otrzymałam od Swamiego, jest to, że mogę uczyć 

w Jego szkole. W 1983 roku miałam szczęście uczestniczyć w pierwszym zjeździe zagranicznych 

nauczycieli w Prasanthi Nilayam Pod koniec pierwszego dnia wszyscy delegaci zostali 

posadzeni w pierwszym rzędzie w hali Purnaczandra, a Swami wygłaszał przemówienie. 

Powiedział coś, co nie tylko zmieniło na zawsze moje życie, ale jest moi natchnieniem i 

przewodnictwem. Powiedział: „Jeśli jesteś nauczycielem wychowania w wartościach ludzkich, 

to wystarczy w twoim życiu, musisz bowiem praktykować wszystko, czego uczysz”. Nie ma dla 

mnie większej nauki niż ta. Przyglądanie się temu, jak Jego dzieci wyrastają na piękne kwiaty i 

pomaganie im w odkryciu swojej wrodzonej, boskiej istoty, to zaszczyt.  

Każdy z nas jest jakimś drobnym kawałkiem we wszechświatowej układance, każdy ma 
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jakąś rolę do odegrania, jakkolwiek znikoma mogłaby się ona wydawać. Wszyscy jesteśmy 

częścią boskiego planu. Musimy modlić się z głębi serc, aby On kierował nami tak, abyśmy 

byli przydatnymi częściami w tej układance. Miejmy wytrwałą wiarę w jego bezkresną miłość 

i łaskę, i poddajmy się jego boskiej woli.  

– Autorka, Angela Loraine Burrows, zawiaduje sprawami zagranicznymi w Szkole Sathya Sai w 

Tajlandii. Uczy też języka angielskiego i jest międzynarodową wykładowczynią  

Instytutu Sathya Sai w Tajlandii.  

 

 

 

 

Forum wychowanków 

Wieczna łaska 

D.W. Raghawanand 

 
Swami jest największym awatarem, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi. Jego słowa 

‘gdziekolwiek jesteś, jakikolwiek jesteś, jesteś mój; nigdy cię nie opuszczę’ są naprawdę 
prawdziwe. Nigdy nie mogę się nadziwić jego bezgranicznej łasce. Miałem tę wielką 

sposobność, że byłem jego studentem, kiedy w 1986 roku dostałem się na studia w pierwszej 
grupie studentów, na kierunku zarządzania biznesem. Oczywiście wciąż żałuję, że straciłem 

wcześniejszą sposobność, kiedy to w 1980 roku zaproponowano mi miejsce w klasie średniej. 

 

Daj mi przynajmniej ostatnie miejsce 

Kiedy usłyszałem, że Swami otwiera w maju 1986 roku kierunek zarządzanie 

biznesem, wiedziałem, że muszę tam pójść. Tym razem nie chciałem, żeby mi to 

umknęło. Poza przygotowywaniem się na te studia, zacząłem się więc gorąco modlić. 

Potrzebowałem go i tylko On mógł dać mi miejsce. Zarówno sprawdzian pisemny, jak i 

rozmowa poszły gładko, podnosząc moje nadzieje na przyjęcie. Ale nie znalazłem się 

na pierwszej liście wybranych. W gorącej modlitwie zacząłem prosić Pana: ‘proszę, daj 

mi przynajmniej ostatnie miejsce’. W miarę upływu dni narastało napięcie, a nie działo 

się nic. Ojciec poprosił mnie, żebym zajął się czymś innym. Nie pozwoliłem jednak 

temu umknąć. Utrzymywałem swoje skupienie i ostatecznie 25 sierpnia 1986 roku 

modlitwy moje zostały wysłuchane. Telegram od sekretarza głównego przekazał mi, 

abym pojawił się na studiach 28 sierpnia. W dzień Kriszna Dźanmasztami dotarłem do 

Puttaparthi i zgłosiłem się do dziekana. Owego wieczora miałem wielki zaszczyt 

dostąpić darszanu Swamiego z ganku mandiru. Siedziałem w czwartym rzędzie z 

przodu. Wyłonił się Swami i poszedł prosto ku studentom.  

Przyszedł do mnie i spytał: „Magisterskie studia zarządzania biznesem?” 
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Powiedziałem: „Tak, Swami”! „Skąd jesteś?” „Z Widźajawady, Swami.” „Dobrze.” I 

odszedł. Kiedy zapytał mnie skąd jestem, uśmiechnąłem się z przekąsem w swoim 

sercu. Po całym tym napięciu, jakie przeszedłem, Swami nie mógł być bardziej figlarny. 

I okazało się, że byłem ostatnim z przyjętym na te studia. Nikt więcej nie został 

przyjęty, choć wolne były dwa miejsca.  

 Od tamtej pory miałem najpiękniejszy okres swojego życia. Każdy dzień był 

świętym dniem - Swami spędzał większość swojego czasu darszanowo-bhadźanowego 

z nami, studentami. A każda minuta, jaką spędzamy z Nim jest prawdziwie jogą 

(jednością z Bogiem), jak mówią; żadna inna sadhana temu nie dorównuje. Jego 

miłość, figlarność, żarty, wiedza, troska, boskość, cuda - wszystko to widać. Jest to 

najlepszy pokarm dla naszych zmysłów.  

Mantra Gajatri  

Od Swamiego nauczyłem się właściwego sposobu śpiewania mantry Gajatri. Było 

to w 1986 r., gdy byłem na I roku MBA. Po zajęciach na uczelni spieszyliśmy do 

mandiru na darszan. Czekając na darszan śpiewałem 108 razy mantrę Gajatri, aby być 

w odpowiednim duchowym stanie. Swami przyszedł do mnie podczas darszanu i 

powiedział, że Gajatri powinno się śpiewać w określonym rytmie oraz z określoną 

intonacją. Inaczej hridajkamal (lotos serca) zamknie się z powodu nieprawidłowego 

śpiewania tej mantry, zamiast się otworzyć. Było to bardzo ważne i uświadomiłem 

sobie znaczenie śpiewania tej mantry poprawnie i we właściwym rytmie.  

Siła darszanu 

Kiedy tylko kończyły się zajęcia na uczelni, wszyscy studenci po krótkiej przerwie 

spieszyli do mandiru na darszan i wracali po bhadźanach. Darszan trwał bardzo krótko, 

a potem siedzieliśmy prawie dwie godziny, czekając na rozpoczęcie się bhadźanów. 

Nigdy nie usiedziałem cicho przez dwie godziny. Było to w pierwszych miesiącach 

naprawdę trudne. Moje niedole powiększało to, że przychodziły mi do głowy w tym 

okresie wszelkiego rodzaju myśli. Drżałem, kiedy w boskim miejscu przychodziły do 

mnie niepobożne myśli. Ale ponieważ nie dało się nic z tym zrobić, poddałem się 

losowi. W miarę upływu czasu zacząłem to akceptować, umysł mi się wyostrzył i coraz 

bardziej nad tym panowałem. Wierzcie mi, uzależniłem się od tego tak bardzo, że wciąż 

tęsknię za szansą spędzania tak czasu. Co było podstawą takiej zmiany we mnie? Cóż, 

uważam, że mogłem oczyścić umysł ze wszystkich negatywnych myśli, ponieważ 

stałem się bardziej opanowany. Pomogło mi to rozwijać się i planować moje kolejne 

dni. Mogłem wszystko bardziej kontrolować. Jakże cudowna nastąpiła zmiana! Tutaj 

muszę przypomnieć powiedzenie Swamiego: „Nie oceniajcie zbyt nisko mocy tego 

darszanu”.  

Eliksir zwany studenckim sposobem życia  

Życie w Puttaparthi jest dla studenta zupełnie nowym doświadczeniem. Wypełniają 

je działania różne od tych, do których przyzwyczajony jest student wyższej uczelni. Jest 

w tym osobista troska, a także znacznie większa dyscyplina. Program jest bardzo 



Sanathana Sarathi   Czerwiec 2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
25 

napięty, a mimo to nie ma w nim trudnych ćwiczeń akademickich. Jest to trochę 

gorączkowe, a mimo to przyjemne. W rezultacie był to dla mnie najlepszy okres. 

Najlepiej grałem w krykieta, najlepiej się uczyłem i żyłem w najlepszym swoim 

wydaniu w owych dniach i przez wiele dni później. Cóż, jak to było możliwe? Nie 

wiem, jak to się stało, ale spróbuję to wyjaśnić. Być może było tak z powodu 

prowadzenia sattwicznego życia. Być może z powodu tych ograniczeń, a może wskutek 

łaski Swamiego. Cokolwiek to było, sprawiło, iż osiągnąłem to, co najlepsze. 

Uświadomiłem to sobie dopiero parę lat temu. Od tamtej pory dbałem o to, by myśleć 

jak student, robić rzeczy, które tam robiłem i żyć zgodnie z porządkiem, takim jak 

wczesne wstawanie, śpiewanie Suprabhatam, jedzenie w umiarkowanych ilościach i 

patrzenie tylko na dobre rzeczy, słuchanie, mówienie i robienie tylko dobrych rzeczy. 

Możecie w to nie wierzyć! Teraz mam w życiu dokładnie te same wyniki. Jestem w 

stanie lepiej wykonywać swoją pracę, wyglądam młodziej niż wskazywałby mój wiek, 

jestem dobrym ojcem, czuję się zdrowo i wnoszę to, co we mnie najlepsze. Swami 

sprawia, że osiągamy to, co najlepsze. Szkoda, że nie każdy ma sposobność stać się 

studentem Swamiego.  

Swami - zbawiciel 

Parę lat temu nastąpił zwrot na gorsze, co zbiegło się ze zmianą mojej kariery. Zaczął 

się piekielny czas. W ogóle nic nie działało. Dużo straciłem, osłabłem, stałem się 

niewydajny i co najgorsze, nie byłem w stanie zdążyć ze swoją pracą. W takim to 

czasie poczułem, że nic nie może mnie uratować, wróciłem więc umysłem do owczarni 

Swamiego. Zacząłem robić to, co jemu się podoba, zachowywałem się w sposób, jaki 

On ceni i regularnie się modliłem. Aby trzymać się ścieżki Swamiego, pomimo złego 

okresu, musiałem zebrać całą swoją odwagę. Swami wyciągnął mnie z tych głębokich, 

ciemnych dołów i umieścił z powrotem na drodze. Uratował mnie od dolegliwości 

zdrowotnych, nim stały się poważne, ocalił moją córkę w wypadku, wyratował 

mojego syna z bardzo krytycznej sytuacji i przeprowadził naszą rodzinę przez kryzys 

finansowy i psychiczny. Swami zrobił to wszystko - i dużo więcej - powodowany 

swoim bezgranicznym współczuciem, aby pokazać, że troszczy się, kiedy go szukamy. 

Dzisiaj, kiedy patrzę wstecz, wierzę, że tylko łaska Swamiego wyciągnęła mnie z tego 

upadku i uczyniła silniejszym. Jest On współczującym Bogiem, który przebywa z nami, 

słucha tego, co mówimy, dzieli nasze kłopoty i podnosi nas swoimi rękami dokładnie 

wtedy, kiedy go potrzebujemy, w każdym punkcie naszego życia.  

 Doskonałość korporacyjna   

Prawie wszystkie organizacje budowane są przez długie lata ciągłego dążenia do 

doskonałości. Niektóre organizacje wdzierają się na scenę korporacyjną z jakimś 

wielkim produktem lub pomysłem, ale dużo wysiłku ich kosztuje, by ich etykietka 

pioniera lub przywódcy pozostała nienaruszona. Niektóre inne stawiają na stopniowy 

rozwój na przestrzeni lat i osiągają pozycję lidera. Niezależnie od branży, powodzenie 

nie jest krótkotrwałym, jednorazowym wydarzeniem, ani czymś zdobytym jednym 

sposobem i na skróty. Powodzenie jest skutkiem uporządkowanego wysiłku, 
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prowadzonego przez wielu ludzi i nakierowanego na wspólny cel. Cały ten 

długofalowy wysiłek grona ludzi musi być dokonywany zgodnie z obowiązującymi 

zasadami i przepisami.  

Nieodłączną częścią działania każdej firmy jest etyka. To mocna strona studenta Sai. 

Czy chodzi o szczery wysiłek wypełniania obowiązków, czy też akceptację rezultatów i 

przekraczanie ograniczeń, stanie on na wysokości zadania. Również sposobem na 

powodzenie w jakiejkolwiek pracy jest przyznawanie się do błędów i robienie 

wszystkiego, co należy. Studentowi Sai przychodzi to naturalnie. Kiedy wzrasta 

odpowiedzialność, pokłada się w pracowniku wielkie zaufanie. W przypadku 

niektórych ludzi uderza im to do głowy; zachowują się zbyt niezależnie i doznają na 

swojej zawodowej drodze upadków oraz zahamowują rozwój swojej organizacji. 

Natomiast my jako studenci Sai jesteśmy wyszkoleni w myśleniu, że do powodzenia 

prowadzi wysiłek zespołowy i stawiamy na pracę zespołową.  

Oto moje doświadczenie i przesłanie do każdego z moich braci: wierz, że Swami jest 

z tobą fizycznie, tak jak był, kiedy byłeś studentem. Zachowuj się tak, jakby Swami z 

tobą był; wykonuj odpowiednio swoje obowiązki, a nie przydarzy ci się żadna 

krzywda.  

– Autor jest byłym studentem MBA w Instytucie Wyższej Wiedzy Sathya Sai  

 w Prasanthi Nilayam w latach 1986-88.  

 

 

Aby ochronić kraj, posiadanie broni, pocisków i bomb atomowych nie 

jest aż tak ważne. Najistotniejsze jest, aby mieć mężczyzn i kobiety 

posiadających wielkie cnoty. 

– Baba 

 

Kącik studencki 

Bal Wikas – sposób życia 

Aiswarja Adźith 

 

Kiedyś Swami zapytał studentów: „Co jest najrzadsze we wszechświecie?”. Nikt nie dał 

dobrej odpowiedzi. Wówczas Bhagawan powiedział: „Najrzadsze są narodziny w postaci 

ludzkiej”. Dźantunam nara dźanma durlabham (Spośród wszystkich istot żywych, najrzadsze są 

ludzkie narodziny). Wedy i Upaniszady głoszą, że celem ludzkiego życia jest dotarcie do Boga. 

Zatem, dostąpiwszy błogosławieństwa posiadania ludzkiej postaci, mamy obowiązek 



Sanathana Sarathi   Czerwiec 2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
27 

prowadzenia godnego życia. Bal Wikas pomaga nam nie tylko prowadzić pełne znaczenia 

życie, ale również uświadomić sobie cel życia. Dzisiaj widzimy w społeczeństwie 

niezdyscyplinowanie i niedostatek wartości - jedyną ich przyczyną jest dewaluacja systemu 

oświaty. Jak powiedział słusznie Swami: „nauka jest teraz po to, by zarabiać”. Według 

Swamiego, nasiona obowiązku, dyscypliny w życiu i oddania trzeba zasiać w młodym wieku, 

stąd też nasi guru wyławiają nas, kiedy jesteśmy młodzi.  

Doprawdy, jest dla mnie błogosławieństwem, że od piątego roku życia jestem uczniem Bal 

Wikas. Dziesięć lat zajęć Bal Wikas przyniosło poważną zmianę w moim podejściu do życia. 

Kiedy inne dzieci przyswajają w szkole jedynie doczesne lekcje, ja przyswajam duchowe lekcje 

na zajęciach Bal Wikas. Kiedy tamte uczą się, jak współzawodniczyć między sobą, ja uczę się 

jak współzawodniczyć z samym sobą i jak kochać innych. Uświadomiłem sobie, że moim 

obowiązkiem jest szanować rodziców, nauczycieli i starszych oraz troszczyć się o nich. Poprzez 

Bal Wikas nauczyłem się kochać i szanować wszystkie religie oraz rozpoznawać każdą religię 

jako drogę do Boga. Gdyby nie Bal Wikas, nigdy nie dowiedziałbym się o bogatej spuściźnie 

kulturalnej i duchowym statusie Bharatu.  

Dzięki Bal Wikas zdałem sobie sprawę z bogatego rodowodu świętych i proroków czasów 

zarówno starożytnych, jak i współczesnych, którzy pobłogosławili nas Wedami, Śastrami, 

Puranami i Prasthanathrają (Upaniszadami, Brahma Sutrami i Bhagawadgitą). Te święte teksty 

stanowią kręgosłup duchowości indyjskiej, przyciągającej cały świat do tego świętego kraju. To 

właśnie od mojego guru z Bal Wikas dowiedziałem się, że jedzenie, pieniądze, energia i czas są 

darami Boga i powinno się uczynić z nich najlepszy użytek. Bal Wikas ukazało mi Swamiego, 

który wkroczył do mego życia i stał się moim Bogiem i guru. Uważam to za największe 

błogosławieństwo w moim życiu. 

Bal Wikas pomogło mi wykształcić pewność siebie oraz poleganie na sobie. Bal Wikas nie 

jest dla mnie tylko szkoleniem w wartościach ludzkich, ale sposobem życia. Bal Wikas 

prowadzi uczniów do bhakti margi (ścieżki oddania) - poprzez medytację, śpiewanie, codzienne 

modlitwy i opowiadania moralne; do dźniana margi - poprzez zgłębianie Wed i eposów; do 

karma margi (drogi działania) - poprzez miłość i bezinteresowną służbę. Tak więc Bal Wikas 

jest zaiste Bhagawadgitą obecnych czasów.  

Zanim odłożę pióro, chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność moim ukochanym guru Bal 

Wikas, którzy pomogli mi kroczyć tą boską ścieżką. Moim dążeniem życiowym jako ucznia Bal 

Wikas jest to, aby stać się wzorowym studentem Sai, a to poprzez stosowanie wszystkiego, 

czego nauczyłem się w Bal Wikas. Moją obietnicą dla Swamiego jest to, że zawsze pozostanę 

Mu wdzięczny i nigdy nie zboczę z tej boskiej ścieżki.  

– Z: „Śri Sathya Sai Bal Wikas: boska ścieżka”. 

 

 

  



Sanathana Sarathi   Czerwiec 2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
28 

 

Dopóki istnieje umysł, będą utrzymywały się pragnienia. Kiedy 

obecne są pragnienia, nie można uwolnić się od przywiązania i 

zaborczości. Nie można doznać atmy, kiedy rządzi ego. Wiedzy atmicznej, 

atmicznej błogości i wzroku atmicznego nie można mieć,  

dopóki nie usunie się ego. 

– Baba 

 

 

Wyższa Szkoła Średnia Sathya Sai w Prasanthi Nilayam  

W standardowych egzaminach dla klasy 12, przeprowadzonych przez Główną Radę Oświaty 

szczebla średniego, wszyscy uczniowie Wyższej Szkoły Średniej Sathya Sai w Prasanthi 

Nilayam zdali w czołówce [w pierwszej kategorii]: 133 z nich dostało wyróżnienie stopnia 'O', a 

44 uczniów zdobyło ponad 90% punktów. Najwyższy wynik - 96% punktów - zdobył Kumari 

Sai Śruti Dubej. Uczniowie tej szkoły wypadli równie dobrze także w egzaminie do klasy 10.  

Angielska Szkoła Średnia im. Iśwarammy w Prasanthi Nilayam 

Pierwsza grupa 48 uczniów z Angielskiej Szkoły Średniej im. Śrimati Iśwarammy, którzy 

pojawili się w tym roku na standardowym egzaminie dla klasy 10, wypadło bardzo dobrze. 10 

uczniów osiągnęło wynik 10 na 10, 29 z nich osiągnęło wynik 9 i wyżej.  

Angielska Szkoła Średnia Sathya Sai Gurukulam, Radźamahendrawaram 

W standardowym egzaminie dla klasy 10, przeprowadzonym przez Indyjską Radę 

Oświatową, wszyscy uczniowie Angielskiej Szkoły Średniej Sathya Sai Gurukulam zdali bardzo 

dobrze. 90% z nich zdobyło wyróżnienia, przy czym najlepszy z tej szkoły Śaśank Kumar, 

ustanowił rekord otrzymując  95.7% punktów.   

 

 

 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 

Węgry 

Ośrodek Sathya Sai z Budapesztu urządził 23 marca obecnego roku barwną uroczystość 

wielkanocną dla ludzi upośledzonych cieleśnie i umysłowo, w wiejskim domu Perbál. 

Wydarzenie to, prowadzone wspólnie z kierownictwem owego domu, ożyło muzyką, śpiewem 

i pokazem sztuk. Pełna poświęcenia profesjonalna para tancerzy z Ośrodka Sathya Sai w 

Budapeszcie odbyła godzinną podróż, aby przedstawić w Perbál krótki taniec latynoski i 

natychmiast powróciła do Budapesztu na inny występ. Ochotnicy Sathya Sai zapewnili 

gościom rozrywkę poprzez śpiewanie tradycyjnych pieśni węgierskich, zapraszając publiczność 
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do współuczestnictwa, wśród zachęt i śmiechu. Wcześniej, kobiety malowały artystycznie jajka 

wielkanocne, w przygotowaniu do tej uroczystości, co jest ważną tradycją dla Węgrów. 

Włochy 

12 marca 2016 roku 47 ludzi, w tym 30 dzieci, uczestniczyło w wydarzeniu oświatowym w 

Ośrodku Sathya Sai Faenza (Rawenna) w ramach przedsięwzięcia „Serve the Planet - Służcie 

planecie”. Spotkanie to przyciągnęło różne grupy etniczne, w tym ludzi pochodzenia 

afrykańskiego, pozbawionych niektórych z podstawowych rzeczy potrzebnych do życia. 

Przedsięwzięcie to urządziła Gałąź Oświatowa z regionu Emilia Romagna-Marche-Toscana, aby 

spotkać się z dziećmi i ich rodzicami, którzy otrzymują usługi społeczne z miasta Faenza. 

Ponadto zaproszono rodziny obcokrajowców, aby spędziły odprężające, pełne miłości i radości 

popołudnie. Na spotkaniu popołudniowym 18 członków miejscowych ośrodków i grup Sathya 

Sai poprowadziło różne działania, w tym śpiew zespołowy i skecze. Dzieciom podarowano 

koszulki z krótkimi rękawami, z logo tego przedsięwzięcia oraz z budującym cytatem z Sathya 

Sai Baby. Rodzicom potrzebujących dzieci rozdano ubrania. Goście śpiewali pieśni ze swoich 

rodzimych kultur i spotkanie zakończyło się w duchu jedności i radości.  

Peru 

Niedzielnym rankiem 13 marca obecnego roku 19 bhaktów Sathya Sai z Limy razem z 

przyjaciółmi pojechało do San Francisco Hill na południowym skraju Limy, żeby służyć 

ludziom żyjącym w warunkach gorszych niż większość społeczeństwa. Ochotnicy ofiarowali 

usługi w zakresie opieki zdrowotnej, rozdali jedzenie i odzież oraz poprowadzili zajęcia z 

edukacji w wartościach ludzkich dla dzieci w czterech schroniskach dla bezdomnych: 

Casuarinas, Villa Sol, Japon i San Francisco. Dwóch dentystów zbadało 31 pacjentów, podczas 

gdy psychoterapeuta zajął się ośmiorgiem dzieci z zaburzeniami przyswajania wiedzy; rozdano 

85 leków. Zarówno starszym, jak i dzieciom ofiarowano ubrania i buty; dzieci otrzymały też 

zabawki. Ochotnicy Sathya Sai, we współpracy z członkami społeczności, przygotowali i podali 

wyborny obiad 250 ludziom. Dla dzieci urządzono zajęcia z wychowania w wartościach 

ludzkich; objęły one medytację, ćwiczenia oddechowe, zajęcia zespołowe, pracę artystyczną i 

opowieści. Dzieci otrzymały też lekcję o takich wartościach jak optymizm, pewność siebie i 

widzenie dobra we wszystkim.  

Kuwejt 

 W ramach współpracy ze społecznością, 25 marca obecnego roku 36 ochotników Sathya 

Sai, 20 nauczycieli Edukacji Sathya Sai i 71 dzieci korzystających z tejże edukacji, 

przeprowadziło sprzątanie plaży koło Wieży Kuwejckiej. Uroczyście otworzył je ambasador 

indyjski w Kuwejcie, Sunil Dźain, wraz z przedstawicielami ministerstwa środowiska oraz 

Kuwejckiego Zespołu Nurkowego. Ambasador przyklasnął owemu przedsięwzięciu 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai za zachęcanie młodych dzieci do uczestnictwa w 

programach służby publicznej, tak aby rosła ich świadomość spraw środowiskowych i 

rozwijały się u nich dobre nawyki. Kuwejccy przedstawiciele podzielili się z dziećmi 

użytecznymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, unikania obrażeń ciała podczas 

planowanych działań, w tym używania odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego. Potem 

dzieci podzielono na 4-5-osobowe grona i przeczesano plażę, zbierając śmieci, potłuczone szkło, 

plastikowe przedmioty, blaszane puszki i morskie rumowisko. To doświadczenie nauczyło 

dzieci, jak brak świadomości i niepowodzenie w stosowaniu wartości ludzkich zanieczyszcza 

Matkę Ziemię, co ostatecznie dotyka ludzkość. Kuwejcka Mleczarnia Duńska, która zgłosiła się 
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ochotniczo do tej kampanii, zapewniła wszystkim uczestnikom wodę, lody i przekąski. 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Kuwejtu podziękowała gościom za współpracę i dla 

upamiętnienia tego znaczącego dnia rozdała koszulki, czapki i pamiątki.  

Nepal 

W wiosce Baluwa pomyślnie wywiercono studnię. Wcześniej wieś ta nie miała dostępu do 

wody. Przy pierwszym wierceniu nie wykryto śladu wody, nawet do głębokości 140 metrów. 

Później hydrogeolog stwierdził, że geologiczne cechy tego obszaru nie wspierają studni 

rurowych. Przy modlitwach zanoszonych do Bhagawana Baby podjęto ostatnią, rozpaczliwą 

próbę wiercenia. Tym razem wodę znaleziono, a na zdjęciu Bhagawana Baby pojawiły się tego 

samego dnia smugi wibhuti i kumkum. Upojnie radośni mieszkańcy wsi zaczęli w swojej 

wdzięczności, codziennie śpiewać bhadźany i pozdrawiać się słowami „Sai Ram”. Ochotnikowi 

z Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai przydzielono zadanie prowadzenia śpiewu 

bhadźanowego dla mieszkańców wsi.  

Trynidad i Tobago 

19 marca obecnego roku urządzono piękną uroczystość dla będących w potrzebie ludzi wsi, 

mieszkających wzdłuż opuszczonych torów kolejowych w St. Augustine w Północnym 

Trynidadzie. Około 40 ochotników z 14 Ośrodków Sathya Sai na Trynidadzie i Tobago 

zorganizowało to spotkanie w Ośrodku Społecznościowym St. Augustine przy ul. Freeman 

[Freeman Road], dla około 80 mieszkańców wsi i ich młodych dzieci. Wcześniej, w styczniu 

tego roku, paru ochotników odwiedziło tam wszystkie domy, aby stwierdzić, jakie są potrzeby 

tych ludzi, by można było im odpowiednio pomóc.  

Uroczystość rozpoczęła się czterema pieśniami reprezentującymi różne religie. Ochotnicy 

podali wszystkim uczestnikom wspaniałe posiłki. Ponadto rozdano wszystkim torby szkolne, 

przedmioty piśmiennicze, książki szkolne, mundurki, buty, przedmioty toaletowe, materace i 

odzież. Wygłoszono przemówienia o Sathya Sai Babie i Międzynarodowej Organizacji Sathya 

Sai, o zapobieganiu chorobom, Edukacji w Wartościach Ludzkich Sathya Sai oraz działaniach 

służebnych. Na spotkaniu, mieszkańcy wsi przedstawili prośbę o to, aby w tej społeczności 

odbywane były zajęcia owej edukacji. W odpowiedzi młodzi ochotnicy Sathya Sai zaczęli, 

począwszy od kwietnia tego roku, organizować w co drugą niedzielę zajęcia ku pożytkowi 

około 25 dzieci.  

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

BHARAT  

Gudżarat: W dniach 2-3 kwietnia bieżącego roku w miejscowości Wadodara odbyły się 

dwudniowe warsztaty bhadźanowe pod nazwą ‘Bhakti Pravah’ (fala oddania), urządzone przez 

Organizację Sewy Sathya Sai z tego stanu. Uczestniczyło w nich około 400 bhaktów z całego 

Gudżaratu. Objaśniając temat tych warsztatów, przewodniczący stanowy Manohar Trikannad 

opowiedział o ważności nama sankirtanu, podając przykłady Mirabai, Thjagaradży, 

Kanakadasa itd. Dodał, iż nama sankirtan to jedyny środek do osiągnięcia Pana w tej kali 

judze. Goście z Puttaparthi - Rawi Kumar, Amej Deszpande i Siddharth Radźu - podzielili się 

wspaniałymi wspomnieniami o śpiewaniu bhadźanów i o tym, jak pięknie Swami zwykł był 

podkreślać ważność codziennego nama sankirtanu. Powiedzieli, iż wszystkie religie kładą 

nacisk na muzykę, aby łączyć człowieka z Panem.  

Spotkanie drugiego dnia trwało od 7.30 do 10.15 rano. Dotyczyło technicznych stron 
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śpiewania bhadźanów i było zorganizowane głównie dla śpiewaków.  

W dniach 9-10 kwietnia bieżącego roku urządzono w Gandewie w Nawsari warsztaty z 

pomocy podczas katastrof. Przeszkolono 80 uczestników w zakresie udzielania ratunku w razie 

powodzi, pożarów, a także udzielania pierwszej pomocy, wiązania węzłów na linie, tworzenia 

zespołu itd.  

Himaczal Pradesz 

W Anand Wilas w Śimli urządzono 14-15 kwietnia bieżącego roku dwudniowe spotkanie dla 

upamiętnienia odwiedzin Bhagawana Sathya Sai Baby, które wypadły w owe dni przed 

sześcioma laty.   

Spotkanie rozpoczęto odwiedzinami w objętym opieką przez Organizację Sai sierocińcu w 

Maszobra, ongiś brytyjskim mieście, położonym blisko Śimli. Sierociniec ten jest przykładem 

służby prowadzonej przez bhaktów z Śimli. Ogólnoindyjski przewodniczący Organizacji Sewy 

Sathya Sai zapowiedział rozbudowę budynku biblioteki w tym sierocińcu. Po południu 

dokonano uroczystego otwarcia spotkania. Po mowie powitalnej przewodniczącego stanowego 

Śjama Sundery z przemówieniem głównym wystąpił przewodniczący indyjski i słowa 

mądrości wypowiedziały wszystkie osobistości. Koordynatorzy stanowi i przewodniczący 

okręgów przedstawili potem sprawozdania roczne ze swoich obszarów. Prezentacja 

audiowizualna owych sprawozdań przyciągnęła uwagę uczestników i zdobyła uznanie 

narodowego zespołu. Wieczór ubarwiły dzieci ze Szkoły Sathya Sai z Śimli - występem 

kulturalnym, który wszystkich ucieszył. Podczas obrad, które toczyły się nadal drugiego dnia,. 

Następnego dnia narodowa koordynatorka Bal Wikas Kamla Pandja podzieliła się swoimi 

przeżyciami i pobłogosławiła dzieci Bal Wikas słowami mądrości.  

Szczególnie ciekawe było uroczyste powiadomienie zgromadzonych o uruchomieniu strony 

internetowej Sathya Sai dla stanu Himaćal Pradesz. Wszyscy mile to przyjęli. Wieczór ożywiło 

spotkanie ogólno-indyjskiego przewodniczącego z dziećmi ze Szkoły Sathya Sai.  

Spotkanie zakończyło Arati.  

Na tym się jednak nie skończyło. W drodze powrotnej zespół narodowy dokonał przeglądu 

dzieła Organizacji Sewy Sathya Sai w okręgu Solan. Programem Widja Dźjoti Sathya Sai objęta 

została szkoła w wiosce Basal. Wszyscy przeszli górską ścieżką około kilometr i powitało ich 

140 dzieci, które podziękowały Bhagawanowi za przysłanie Zespołu Widja Dźjoti.  

W spotkaniu uczestniczyło ponad tysiąc osób z całego stanu. Atmosfera była pełna boskich 

wibracji i wszyscy czuli obecność Bhagawana. 

Maharasztra i Goa: Każdego lata wielbiciele Sai z wioski Karmali w Goa czynią szramdan 

(dobrowolną służbę społeczną), aby chronić domy potrzebujących ludzi przed nadchodzącymi, 

bezustannymi deszczami monsunowymi, które trwają pięć miesięcy. Od 18 lat wnoszą swoje 

zasoby, pieniądze i siłę roboczą, aby odbudować walące się domy, bądź je naprawić. W tym 

roku czynność owa posłużyła jako oparcie dla przekształcenia wioski Karmali w wioskę Sai. 

Siła robocza i umiejętności są pozyskiwane z ochotniczych zgłoszeń, a budowa zmienia się przy 

śpiewie bhadźanowym w sadhanę. Energia śpiewania imienia Sai jest tak potężna, że pracę 

wykonuje się w rekordowym czasie. Dziś owa wioska Sai może być dumna z tego, iż jest 

najbardziej aktywną grupą Sai w Goa.  

Tamil Nadu: Ku czci Matki Iśwarammy 6 maja bieżącego roku Organizacja Sewy Sathya Sai 

z Tamil Nadu urządziła Dzień Iśwarammy w Sai Sruti, letniej siedzibie Bhagawana Sathya Sai 
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Baby w Kodaikanal. Uroczystości rozpoczęły się o 8.30 trzykrotnym zaśpiewaniem Omkar. 

Potem nastąpił urzekający występ dzieci z okręgu Dindigul. Później dokonano Narajana Sewy, 

podczas której ofiarowano jedzenie oraz ubrania i koce - ponad 2300 ludziom.  

 

 

 

Rozkwit ludzkiej osobowości  

Przy pływaniu, żeby poruszać się naprzód, musicie pchać wodę do tyłu. Podobnie, drogą 

do postępu duchowego jest wyrzeczenie się rzeczy materialnych. Ale musicie wyrzec się 

nie samego majątku. Musicie uwolnić się od wszystkich swoich złych cech. To jest 

prawdziwe poświęcenie. Porzucenie ogniska domowego nie jest wielką ofiarą. 

Prawdziwe wyrzeczenie to poniechanie wszystkich występków. Tylko to może 

poskutkować rozkwitem ludzkiej osobowości.  

– Baba 

 

 

 

 

Tłum.: Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk 

 


