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AVATAR VANI 

 

 

 

Najszlachetniejsza jest ścieżka miłości 

Orędzie Bhagawana z 7 kwietnia 1993   

 

 

Twoim prawdziwym przyjacielem jest tylko Bóg  

Śrawanam (słuchanie), kirtanam (śpiew), Wisznusmaranam (rozmyślanie o Wisznu), 

padasewanam (służenie lotosowym stopom Boga), wandanam (pozdrawianie), 

arczanam (oddawanie czci), dasjam (służenie Bogu), sneham (przyjaźń), 

atmaniwedanam (całkowite poddanie się Bogu). To dziewięć ścieżek oddania. Chociaż 

ścieżek jest wiele, cel jest jeden. Podobnie, istoty ludzkie są niezliczone, ale atma w 

nich wszystkich jest ta sama. W ogromnym oceanie są niezliczone fale. Nie ma dwóch 

jednakowych fal. Fale przybierają różne kształty, ale woda oceanu jest we wszystkich 

tych falach ta sama. W tym bezkresnym, ogromnym wszechświecie żyją niezliczone 

istoty, ale we wszystkich jest ta sama boskość w postaci sat-czit-anandy 

(bytu-świadomości-błogości). Człowiek jednak nie dostrzega owej szerokiej zasady 

człowieczeństwa. Uważa się za kogoś oddzielnego i nazywa się jednostką. Wiedzie 

życie skupione na samym sobie, oddając się swartha (samolubstwu). Swartha oznacza 

życie dla samego siebie.  

Człowiek powinien rozpoznać swoją rzeczywistość  

Ludzkie życie jest krótkotrwałe jak bańka wodna. Nikt nie wie, kiedy ta bańka 

pęknie. Człowiek doznaje w życiu rozczarowań, gdyż uważa swe ciało za trwałe. 

Upaniszady wzywają zatem człowieka: „Powstań! Zbudź się! Nie ustawaj, aż osiągniesz 

cel”. Zalecają mu, aby obudził się z drzemki nieświadomości, osiągnął pradżnianę 

(mądrość) i podtrzymał człowieczeństwo.   

Chociaż człowiek posiadł dzisiaj znajomość Wed, podejmuje duchowe ćwiczenia, 

zdobywa wiedzę naukową, czyni badania i prowadzi dociekania, mimo to nie jest 

zdolny poznać, kim jest. Staje w obliczu jakże wielu problemów, gdyż nie pojmuje 

własnej rzeczywistości. Nie jest tylko człowiekiem, choć ma ciało człowieka. Jego 

rzeczywistością jest atma, zamknięta w jego ciele, niczym w świątyni. Zatem w 

odniesieniu do ciała jest on po prostu człowiekiem, jednak z punktu widzenia atmy 
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jest boski.   

Ciało jest świątynią Boga. Uważajcie ciało za świątynię. Kiedy ciało można nazwać 

świątynią? Można je nazwać świątynią, jeżeli jest w nim Bóg. Bez Boga nie może być 

świątynią. Zatem w tym ciele Bóg obecny jest w postaci wiecznej atmy.   

Aby wzmocnić siłę woli, ograniczajcie pragnienia  

Człowiek powinien mieć dobre myśli. Pragnienia pochodzą z myśli i zniewalają 

człowieka. Iććha śakti (siła woli) człowieka także powstaje z myśli. Ta siła woli jest 

równie ważna, jak siła życiowa człowieka. Od niej pochodzą wszystkie inne siły, jak 

siła rozumu, siła pojmowania, siła stanowczości w dążeniach, siła mowy.   

Ta siła woli jest niczym władca wszystkich innych sił. Jeśli człowiek będzie robił z 

niej właściwy użytek, poprowadzi go ku boskiej ścieżce. Z drugiej strony, jeśli będzie 

czynił niewłaściwy użytek ze swojej siły woli, stanie się podły. Siła woli wpływa na 

myśli człowieka, a jego myśli oddziałują na jego siłę woli. Złe myśli osłabiają siłę woli. 

Słabnięcie siły woli wzmacnia pragnienia. Oto mały przykład.   

Przypuśćmy, że człowiek ma nawyk picia zbyt dużo kawy, herbaty, palenia 

papierosów itd. - jego nałogi na pewno osłabią jego siłę woli. Jeśli ma 20 takich 

nałogów i  będzie się od nich uwalniać jeden po drugim, zostawiając je za sobą, jego 

siła woli będzie coraz to silniejsza. Jeśli porzuci kawę czy herbatę, wzrośnie moc jego 

rozumu. Czy jesteś studentem, przedsiębiorcą czy kimś innym, kiedy zwiększasz 

pragnienia, osłabiasz swoją pamięć. Kiedy będziecie rozwijali swoją siłę woli i 

zmniejszali pragnienia, wasza moc rozróżniania również będzie rosła. Dlatego 

powiedziano - mniej bagażu, więcej wygody. Pragnienia to bagaż. Jeśli ograniczycie 

swoje pragnienia, wasza siła woli i rozumu będzie coraz wzrastać. Siedzicie w 

medytacji, ale wasz umysł ani przez chwilę nie pozostaje spokojny. Co jest tego 

przyczyną? Przyczyną jest to, że wasza siła woli jest słaba. Skąd otrzymujecie siłę woli? 

Jest ona darem Boga dla człowieka.  

Wielu ludzi mówi o wolnej woli. Człowiek nie ma wolnej woli. Jedynie Bóg ma 

wolną wolę, nikt inny. Człowiek traci wszystkie swoje moce i wolność, ponieważ wiążą 

go jego pragnienia. Ludzie mówią wolność, wolność. Nikt nie ma wolności. Człowiek 

myśli w swoim złudzeniu, że może działać jak chce. Wcale nie. Oto mały przykład.  

Jakiś młody człowiek chce ćwiczyć z wielkim kijem w dłoni na środku głównej 

drogi. Jeśli naprawdę chce ćwiczyć, może to robić w swoim domu na tarasie. Tam ma 

wszelkie ku temu prawo. Ale jeśli spróbuje ćwiczyć na drodze publicznej, natychmiast 

przyjedzie policja i go aresztuje. Dlaczego? Gdyż jego wolność wkracza w wolność 

innych. Co oznacza wolność? Prawdziwa wolność polega na tym, że nie wkracza się w 

wolność innych. Jeśli myślicie, że możecie ćwiczyć na drodze publicznej, wasz bliźni ma 

również wolność do tego, aby bronić się przed waszym kijem. Zatem powinniście mieć 

taką wolność, która nie wkracza w wolność innych.   

Jednak dzisiaj nikt nie przejmuje się wolnością innych. Ludzie myślą o swoim 

własnym interesie. Dlatego człowiek dzisiaj nie ma sweććhy. Co znaczy sweććha?  
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Sweććha = swa + iććha. Swa oznacza atmę, a iććha - pragnienie. Zatem sweććha jest 

pragnieniem atmy. Nie jest to pragnienie umysłu; nie jest to pragnienie intelektu. Jest 

to pragnienie atmy.   

Nie dopuszczajcie do umysłu negatywnych myśli 

Cóż takiego jest w umyśle? Umysł jest niczym szalona małpa. Nie ma umysłu jako 

takiego, tworzymy go sami. Co to jest? (Swami pokazuje chusteczkę). To tkanina. Ale ta 

tkanina to tylko splot nici. A te nici to bawełna. Najpierw bawełna, potem nici, potem 

tkanina. Zatem tkanina ma w sobie nici i bawełnę. Czym jest umysł? Najpierw myśli, 

potem pragnienia, potem umysł. Umysł to nic innego jak pęk pragnień. Pragnienia 

stanowią umysł. Co powinniście zrobić, jeśli chcecie sprawić, aby tkanina zniknęła? 

Pooddzielajcie te nici, wówczas nie będzie tkaniny. Podobnie, jeśli usuniecie pragnienia 

jedno po drugim, nie będzie umysłu. W wedancie określa się to słowem amanaska 

(stan bez umysłu). My sami stwarzamy umysł - z pragnień. 

Szkodzi nam umysł, który jest naszym własnym wytworem. Dlaczego? Szkodzi nam 

przez swoje złe myśli. Jeżeli będziemy mieli dobre myśli, one będą nas chronić. Rozwój 

dobrych myśli nazywa się dharmą. Kiedy będziemy ochraniać dharmę, dharma z kolei 

będzie ochraniać nas. Dharmo rakszati rakszitah – jeśli ochraniasz dharmę, będziesz 

chroniony przez dharmę. Jeśli wyrządzisz dharmie coś złego, coś złego zostanie z kolei 

wyrządzone tobie. Stąd też za wszystkie nasze trudności, kłopoty i nieszczęścia 

odpowiedzialny jest nasz umysł. Powinniśmy zatem utrzymywać umysł w czystości, 

wolny od złych myśli. Nie pozwalajcie, aby do umysłu dostawały się wszelkiego 

rodzaju myśli. Z chwilą, kiedy w umyśle powstaje jakaś myśl, powinniście posługiwać 

się rozróżnianiem, by poznać, czy jest dobra, czy zła. Kiedy zaczniecie analizować w ten 

sposób, szybkość waszych myśli zmniejszy się. Jeżeli natomiast będziecie działać 

natychmiast, zgodnie z własnymi myślami, ich prędkość będzie rosła. Dlatego nie 

spieszcie się, aby, po dokładnym dociekaniu, panować nad myślami. Najpierw 

dociekajcie, potem działajcie. Zaczynajcie wcześnie, jedźcie wolno, dotrzyjcie 

bezpiecznie. Jeśli zwolnicie swoje myśli, możecie dotrzeć bezpiecznie. Jednak dzisiaj 

człowiek bardzo się spieszy. Zbytni pośpiech może wystawić go na niebezpieczeństwo. 

Dlatego nie spieszcie się. Śanti, śanti, śanti. Do wszystkiego potrzeba spokoju. 

Prowadźcie dociekania. Przypuśćmy, iż owładnął wami gniew. Natychmiast zaczynacie 

dużo mówić. Czasami próbujecie uderzyć drugą osobę. Jest to bardzo niebezpieczne. 

Gniew wywoływany jest przejściowym uczuciem. Kiedy później zrozumiecie prawdę, 

źle się poczujecie i pożałujecie swojego błędu. Po cóż więc to? Powinniście z góry 

dociekać, gdzie tkwi błąd. Czy to wasza wina czy kogoś innego? Jeżeli działacie według 

zachcianek swojego umysłu, musicie popełniać błędy. To wszystko wymaga poprawy 

w życiu codziennym.   

Prawdziwe ćwiczenia duchowe 

Kiedy w ten sposób będziecie ćwiczyć się w panowaniu nad własnymi myślami i 

wyobrażeniami, zyskacie również spokój i postęp na ścieżce duchowej. Zarówno na 

ścieżce doczesnej, jak i duchowej, rozstrzygającą rolę odgrywa umysł. Ścieżki są różne, 
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ale umysł jest jeden. Dlatego przede wszystkim panujcie nad własnym umysłem. 

Boskość możecie pojąć jedynie wówczas, gdy panujecie nad swoim umysłem. Bez 

rozumienia boskości, mając zwykłą wyobraźnię i plany, otrzymacie jedynie negatywne 

wyniki. Nie oddawajcie więc pola wyobraźni. Czyńcie wysiłki na rzecz poznania 

prawdy. Wszystko, co się do was mówi, niech zapada wam w serce i zadowala wasze 

sumienie. Oto prawdziwa sadhana (ćwiczenie duchowe).  

Jakie jest najważniejsze ćwiczenie duchowe? Najważniejszym ćwiczeniem 

duchowym jest uwolnienie się od uczuć anatmy (nie-jaźni). Trzymajcie się z dala od 

wszystkich, którzy przeszkadzają wam podążać ścieżką atmy. Co to są uczucia 

anatmiczne? Wszystkie uczucia związane z umysłem, rozumem, czittą (tworzywem 

umysłu) są uczuciami nieatmicznymi. Atma jest jedna i jest obecna w każdym. 

Rozwijajcie te święte myśli. Czasami ludzie ulegają depresji i pomieszaniu. Osoba cierpi 

na depresję, kiedy ćwiczenia duchowe przynoszą jej negatywne skutki. Depresja 

wywołuje złość, która jest słabością. Z powodu gniewu możecie utracić nawet przyszłe 

pozytywne rezultaty. Ludzie o duchowych dążeniach powinni mieć w sobie miłość. 

Złość i gniew, ego, zazdrość, nienawiść nie są uczuciami atmicznymi.  

Uczucia atmiczne to miłość i prawda. Prawda jest Bogiem, Bóg to miłość. Są one 

subtelniejsze od atomu. Prawda jest większą podstawą niż atom. Atom możecie 

zobaczyć przy pomocy pewnych narzędzi, ale nie możecie zobaczyć miłości. Miłość nie 

ma kształtu, jedynie nazwę. Ta miłość powinna wyłaniać się z serca. Nie kierujcie 

swojego gniewu ku Bogu, kiedy spotykacie się z niepowodzeniami w duchowych 

ćwiczeniach. Pomimo swoich niepowodzeń, powinniście zawsze kochać Boga. Nawet 

w obliczu kłopotów, problemów i trudności, powinniście mówić: to jest dobre dla 

mnie, to jest dobre dla mnie, to jest dobre dla mnie. Zawsze módlcie się do Boga: 

“Cokolwiek mówisz, cokolwiek robisz, jest to dobre dla mnie”. Kiedy rozwiniecie w 

sobie tego ducha spokoju umysłu, będziecie pełni pokoju.  

Mówimy śanti, śanti, śanti. W modlitwie powtarzamy to słowo trzykrotnie. 

Dlaczego mamy je wypowiadać trzykrotnie? Dlaczego nie raz, dwa razy albo cztery 

razy? Celem trzykrotnego powtarzania jest modlenie się o pokój na płaszczyźnie 

fizycznej, umysłowej i atmicznej. Powinniśmy mieć pokój na wszystkich tych trzech 

poziomach. Jeśli mamy spokój na poziomie fizycznym, a żadnego spokoju na poziomie 

umysłowym, jakiż wówczas z tego pożytek? Istotne są wszystkie trzy poziomy. Nie 

jesteście jedną osobą, ale trzema: tą, o której myślicie, iż jesteście - to jest ciałem 

fizycznym, tą, o której inni myślą, że jesteście - to jest ciałem umysłowym oraz tą 

osobą, którą jesteście naprawdę - to jest atmą. 

Wszystkie religie uczą dobrych rzeczy 

Wedanta także podkreśla potrzebę pokoju na trzech poziomach: adhibhoutika, 

adhidajwika i adhjatmika. Istnieją trzy poziomy rozwoju człowieka. Jezus najpierw 

powiedział: „Jestem posłańcem Boga”. To znaczy: mój Mistrz jest oddzielny, a ja jestem 

tylko posłańcem. Wówczas pomiędzy Mistrzem a posłańcem nie ma związku. 

Posłaniec jedynie przynosi przesłanie. Po intensywniejszych ćwiczeniach duchowych 
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powiedział: „Jestem synem Boga”. Co to oznacza? To znaczy, że między synem i Ojcem 

istnieje związek. Ćwiczył dalej i uświadomił sobie zasadę jedności. Potem rzekł: „Ja i 

mój Ojciec jesteśmy jednym”.  

Podobnie Zoroaster najpierw powiedział: „Jestem w świetle”. Na tym etapie nie ma 

żadnej wolności. Równa się to: „Jestem posłańcem Boga”. Oddawszy się przez jakiś 

czas ćwiczeniom duchowym, rzekł: „Światło jest we mnie”. Później zdobył autorytet. 

Po dalszych ćwiczeniach duchowych oznajmił: „Jestem tym światłem”. „Jestem w 

świetle” to krok pierwszy, „światło jest we mnie” to krok drugi. Trzeci etap 

stopniowego rozwoju to „jestem światłem”. W kulturze Bharatijów te trzy etapy 

stopniowego rozwoju człowieka to dwajta, wisisztadwajta i adwajta (dwoistość, 

warunkowa nie-dwoistość i nie-dwoistość). Wszystkie te trzy ścieżki są podobne we 

wszystkich religiach.   

Wszystkie religie udzielają jedynie dobrych nauk. 

Powinno się pojąć tę prawdę i działać stosownie do tego. 

Jeśli mati (umysł) jest dobry, czy może być złą mata (religia)? 

Słuchajcie, waleczni synowie Bharatu! 

To umysł jest zły, nie religia. Różnice tkwią w umyśle człowieka, nie w religiach. 

Jest tylko jedna kasta, kasta ludzkości. Jest tylko jedna religia, religia miłości. Jest tylko 

jeden język, język serca. Nie ma lepszej zasady jedności niż te trzy zasady. Wedy 

również przekazują tę zasadę „razem”.   

Saha nawawatu, 

saha nau bhunaktu, 

saha wirjam karawawahai, 

tedźas wina wadhi tamastu, 

ma widwi śawahai. 

Oby Pan nas ochraniał i żywił! 

Obyśmy rośli w rozum i waleczność, pracując razem! 

Obyśmy żyli w przyjaźni, bez żadnej walki! 

Jak powinniśmy żyć? Wzrastajmy razem, ruszajmy się razem, uczmy się razem, 

razem rozwijajmy rozum, razem, osiągajmy szlachetne cele bez żadnych waśni, żyjmy 

w przyjaźni. Oto jest prawdziwe znaczenie równości. Ta równość przynosi pokój.  

Bądź w przyjaźni z Bogiem   

Bez jedności jest tylko wrogość, różnice i dwoistość. Mówi się trzykrotnie śanti, 

śanti, śanti - powinno się to mówić miękko. Kiedy w sercu jest wrogość, śpiewanie tej 

mantry jest bezużyteczne. Jeśli śpiewacie ją szorstko, wówczas jej śpiewanie traci swój 

skutek. Słowa nie są ważne, ważne jest serce. Dlatego wszelkie ćwiczenia duchowe 

wykonujcie z czystością serca. Najszlachetniejsza jest ścieżka miłości.  

Wykonywanie dżapy (śpiewanie imienia Boga) może nie być dla was możliwe. 

Możecie nie być w stanie ustabilizować umysłu w czasie medytacji. Możecie nie znać 
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ścieżki jogi. Ale możecie rozwinąć miłość w sercu. To właśnie ta ścieżka miłości jest 

łatwa i jest drogą na skróty. Zatem musicie rozwijać miłość. Kiedy rozwijacie miłość, 

możecie złączyć się z Bogiem, który jest ucieleśnieniem miłości. Możecie mieć wiele 

różnych cech, uczuć i nawyków, ale kiedy łączycie się z Bogiem, stajecie się z Nim 

jednym, tracąc swoją jednostkową tożsamość.  

Jakże wiele jest rzek o różnej nazwie, postaci i smaku wód. Kiedy złączą się z 

oceanem, przyjmą nazwę, postać i smak oceanu. Jak długo żyjecie jako jednostki, tak 

długo posiadacie swoją tożsamość jako istoty ludzkie. Kiedy połączycie się z Bogiem w 

miłości, stracicie swoją oddzielność od Niego. Wy również jesteście Bogiem. Nie 

jesteście różni od Boga. Wy i Bóg jesteście jednym. Powinniście się wznieść na ten 

poziom. Wielu ludzi różnie tłumaczy tę ścieżkę. To wszystko jest wiedza książkowa. Nie 

jest to ważne. Rozwijajcie wiedzę praktyczną. To łatwa, boska, szlachetna ścieżka - 

ścieżka władców. Nie rozpraszajcie własnego umysłu podążając jedną i drugą ścieżką. 

Wielu nauczycieli naucza wielu ścieżek. Wszystkie one są sztuczne. Na zewnątrz jest 

sztuka [ang. art], w środku jest serce (gra słów w jęz. ang.: art - sztuka, heart - serce). 

Idźcie za swoim sercem, nigdy nie idźcie za sztuką. To zadowoli wasze sumienie. Z 

miłością wykonujcie ćwiczenia duchowe.  

Na tym świecie nie ma nic większego niż miłość. Niektórzy ludzie są obdarzeni 

wieloma zaletami i przy ich pomocy mogą osiągnąć wszystko. Inni mogą być 

pozbawieni dobrych cech, a mogą mieć złe cechy, takie jak złość czy nienawiść. Ale nie 

ma na świecie nikogo, kto byłby pozbawiony miłości. Miłość to życie. Żyjcie w miłości. 

Każdy obdarzony jest miłością.  

Kierujecie swoją miłość na różne strony. Zjednoczcie swoją miłość i skupcie ją 

jedynie na Bogu. Wtedy będziecie zaznawać prawdziwego szczęścia. Skąd zdobywacie 

szczęście? Szczęście tkwi w jedności z Bogiem. Szczęście zdobywacie przez bliskość. Z 

kim powinniście być blisko? Nie z kolegami z klasy, nie z przyjaciółmi. Prawdziwym 

przyjacielem jest tylko Bóg. Współcześni przyjaciele przychodzą do was, dopóki w 

waszej kieszeni są pieniądze, a wasz ojciec ma wysokie stanowisko. Kiedy kieszenie 

będziecie mieli puste, a ojciec przejdzie na emeryturę, odejdą od was nawet nie 

mówiąc ‘do widzenia’. Bóg taki nie jest. Bóg jest zawsze z wami, w was, nad wami, 

pod wami. Jest waszym prawdziwym przyjacielem. Jedynie Bóg będzie was ochraniał 

w trudnościach. Krewni pójdą za wami tylko do grobowej deski. Ale Bóg będzie zawsze 

z wami. Nigdy was nie opuści.  

Bądźcie w przyjaźni z takim prawdziwym przyjacielem. Dopiero wówczas wasze 

życie jako istot ludzkich będzie godne zainteresowania. Kiedy będziecie mieli takiego 

przyjaciela, nigdy wam niczego nie zabraknie. Nigdy nie zbliżą się do was kłopoty i 

trudności. Zawsze będziecie pełni błogości. Nitjanandam, parama sukhadam, kewalam 

dżnianamurtim, dwandwatitam, gagana sadrusjam, tattwamasjadi laksjam, ekam, 

nitjam, wimalam, aczalam, sarwadhi sakszibhutam, bhawatitam, trigunarahitam - 

Bóg jest ucieleśnieniem wiecznej błogości, absolutnej mądrości, jest ponad 

przeciwieństwami, jest ogromny i rozprzestrzeniający się jak niebo, jest celem 
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wskazywanym przez mahawakję ‘Tat twam asi’, jest jednym bez drugiego, jest 

wieczny, czysty, niezmienny, jest świadkiem wszystkich funkcji umysłu, stoi ponad 

wszystkimi stanami umysłu oraz trzema gunami: sattwą, radżasem i tamasem.  

Przyjaźń z Bogiem da ci czystą błogość. Kiedy będziecie mieli tę błogość, osiągniecie 

wszystko na tym świecie. Jeśli macie wojsko, możecie być władcą królestwa. Jednak 

jeśli przezwyciężycie własne zmysły, będziecie władcami władców; będziecie cesarzami 

świata. Dlatego powinniście panować nad zmysłami. Ofiarujcie wszystkie swoje 

zmysły Bogu i wszystkie działania wykonujcie po to, by sprawić Mu przyjemność, 

mówiąc: „Ofiarowuję Ci z powrotem wszystko co mi dałeś”. Wchodzicie do Gangi, 

nabieracie wody w dłonie i ofiarowujecie ją Gandze, śpiewając mantry: Keszawaja 

namah, Narajanaja namah. Ofiarowujecie Gandze z powrotem to, co wam dała. To nie 

jest wasza własność.   

Co stanowi wasze mienie? Waszym mieniem jest wasze serce. Ofiarujcie Bogu to, co 

jest waszym mieniem. Jeśli ofiarujecie coś, co należy do kogoś innego, będzie to 

oszustwo. Powinniście ofiarować to, co jest waszą własnością. Macie prawo jedynie do 

własnego serca. Ofiarujcie je Bogu i zróbcie to z miłością. Wówczas osiągniecie 

całkowite spełnienie. Nie czyńcie swojego życia i czasu nieświętym, wchodząc na 

nieświętą ścieżkę. Czas to Bóg. Nie marnujcie czasu. Strata czasu jest stratą życia. 

Prowadźcie swoje życie z miłością. 

 – Orędzie Bhagawana na Sai Sruthi w Kodaikanal, 7 kwietnia 1993 r.   

 

 

 

 

Uroczystości w Prasanthi Nilayam  

  

Spotkanie osób funkcyjnych organizacji Sathya Sai Sewa  

ze stanów Andhra Pradesz i Telangana 

W dniach 11-12 czerwca bieżącego roku zorganizowano spotkanie liderów kółek 

bhadżanowych, koordynatorów okręgowych, koordynatorów młodzieżowych, 

przewodniczących okręgów i koordynatorów stanowych ze stanów Andhra Pradesz i 

Telangana. Spotkanie w Prasanthi Nilayam przygotowała Organizacja Sathya Sai Sewa z tych 

dwóch stanów. Przyjechało ponad 2,6 tysiąca osób funkcyjnych.   
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Uroczystości 11 czerwca rozpoczął śpiew wedyjski po zapaleniu świętej lampy. W mowie 

powitalnej przewodniczący stanowy S. G. Ćalam stwierdził, że obecność prawie wszystkich 

liderów i koordynatorów ze stanów Andhra Pradesz i Telangana na tym spotkaniu ukazuje 

ducha jedności Organizacji Sai. Objaśniając cele spotkania Ćalam powiedział, że powinno się 

rozwijać Organizację Sai, biorąc pod uwagę nadchodzące obchody 95 i 100 rocznicy urodzin 

Bhagawana.   

Przewodniczący ogólnoindyjskiej Organizacji Sathya Sai Sewa Nimish Pandja wyjaśnił w 

przemówieniu cel tej organizacji i wezwał osoby funkcyjne do tego, by rozwijały 

bezinteresowną miłość. Członek zarządu Sri Sathya Sai Central Trust K. Chakrawarthi 

powiedział, że Organizacja Sathya Sai Sewa ze stanów Andhra Pradesz i Telangana po raz 

pierwszy zorganizowała tak ogromne zgromadzenie. Członkom doradził, aby byli oddani misji 

Bhagawana i jego miłości. Członek zarządu Sri Sathya Sai Central Trust R. Dż. Rathnakar 

powiedział, że Bhagawan jest zawsze szczęśliwy widząc swoje dzieci przed swoim obliczem. 

Przypomniał członkom organizacji, żeby zawsze byli związani z Puttaparthi, bo nie ma 

potrzeby spoglądać ku innym miejscom. Prasada Rao, sekretarz Sri Sathya Sai Central Trust, 

powiadomił osoby funkcyjne, że Trust jest zawsze gotowy przyjść z pomocą przybywającym w 

odwiedziny członkom. Dr Art-Ong Jumsai z Tajlandii nawiązał do nauk Bhagawana i wyjaśnił, 

że jeśli z „ja chcę spokoju” usunie się „ja” i „chcę”, wówczas można osiągnąć spokój. Na 

popołudniowym spotkaniu odbyły się prezentacje dotyczące Sathya Sai Widja Dżjoti, 

technologii informacyjnej i obozu sadhany.  

12 czerwca miało miejsce przemówienie dyrektora Sathya Sai Trust H Dż. Dory, w Andhra 

Pradesz i Telanganie. Po owej mowie odbyły się występy przygotowane przez Bal Wikas, gałąź 

duchową i gałąź służebną. Na koniec uczestnikom rozdano ubrania i ofiarowano arati 

Bhagawanowi.  

 

Letni kurs indyjskiej kultury i duchowości 

Instytut Wyższej Wiedzy Sathya Sai zorganizował letni kurs indyjskiej kultury i 

duchowości, który odbył się w Prasanthi Nilayam w dniach 17-19 czerwca bieżącego roku z 

udziałem ponad 2,5 tysiąca uczniów i studentów, 200 nauczycieli i 75 naukowców przybyłych 

ze wszystkich czterech miasteczek uniwersyteckich tegoż uniwersytetu, jak również Wyższej 

Uczelni Muzycznej Sathya Sai Mirpuri, Wyższej Szkoły Średniej Sathya Sai  z Prasanthi 

Nilayam (z klas 11 i 12) oraz Angielskiej Szkoły Średniej Sathya Sai Gurukulam z 

Radźamahendrawaram. Wydarzenie to służy ukazaniu bogatej spuścizny kulturalno-duchowej 

Indii, zapoznaniu studentów z edukacyjną filozofią Bhagawana Baby i daje im głęboki 

osobisty wgląd w to, jak mogą bezpośrednio korzystać z tej wyjątkowej instytucji. Głównym 

tematem tegorocznego spotkania był „Bhadża Gowindam”- słynny utwór Adi Śankary.    

Kurs rozpoczął się w hali Purnaczandra - 17 czerwca o 8.30 rano - śpiewem wedyjskim, po 

którym kilka słów powitalnych wygłosiła prof. Madhu Kapani, dyrektor miasteczka 

uniwersyteckiego z Anantapur. Przypomniała ona studentom i uczniom, że Bhagawan chce, 

aby stosowali w swoim życiu wartości i zasady kultury bharatijów po to, by stać się przyszłymi 

przywódcami Bharatu (Indii), którzy wywołają w społeczeństwie pozytywną przemianę. 

Następnie z uroczystą mową inauguracyjną wystąpił prof. K.B.R. Warma, zastępca rektora 

Instytutu. Powiedział, że letni kurs zwłaszcza dla świeżo upieczonych studentów jest 
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wyjątkową sposobnością do uzyskania wglądu w prawdziwą kulturę indyjską. Zalecił uczniom 

i studentom, żeby zastanawiali się nad minioną chwałą Bharatu i rozwijali w sobie szlachetne 

myśli, które uszlachetnią ich charakter oraz poprowadzą ku szlachetnym czynom w życiu. 

Następnie wyświetlono krótki film wideo z boskim orędziem Bhagawana, w którym wezwał 

uczniów do kroczenia ścieżką prawdy, przywrócenia chlubnych tradycji Bharatu i do tego, by 

zostali posłańcami pokoju. Później nastąpiło szczere przemówienie jednego z wychowanków 

Instytutu, dyrektora firmy Landmark Worldwide – India Operations Gopala Rao, który 

omawiał temat: „Pewność siebie podstawą wszystkiego w życiu”. Podkreślił, iż człowiek musi 

siebie kształcić, żeby być tym, kim naprawdę jest. Powiedział, że najlepsze wyjaśnienie słowa 

kultura, jakie otrzymał od Bhagawana, jest takie, że kultura to troska o innych i opieka nad 

innymi. Spotkanie poranne zakończył quiz pod nazwą „Tęcza mądrości Sai”, w którym 

uczestniczyli studenci z uniwersytetu i uczniowie. Na spotkaniu poobiednim odbyło się kółko 

studyjne, podczas którego skupiono się na lekcjach otrzymanych z dwóch boskich orędzi 

Bhagawana, mianowicie „Od nieświadomości do wyzwolenia” i „Szukaj towarzystwa dobrych 

ludzi”.  

Na spotkaniu wieczornym, które odbyło się w hali Sai Kulwant, przed zgromadzeniem 

wystąpiło trzech mówców. Pierwszym był R. Śrikanth, student z miasteczka uniwersyteckiego 

w Brindawan, który mówił na temat „Lekcje z Ramajany”. Objaśniając pięć zaleceń, często 

naświetlanych przez Bhagawana - obowiązek, dyscyplina, poświęcenie, rozróżnianie i 

stanowczość - zobrazował swoją mowę przytoczeniem kilku krótkich opowieści z Ramajany. 

Drugim mówcą był Saiśjam Sunder, student z miasteczka uniwersyteckiego w Muddenahalli, 

który mówił w przedmiocie „SAI - patrz zawsze do wnętrza”. Opowiadając szczegółowo o 

wewnętrznym znaczeniu i potędze SAI, mówca ten dowiódł potrzeby skupienia się na owej 

istnej kopalni prawdziwego szczęścia we wnętrzu człowieka. Jako ostatni wystąpił 

wykładowca Instytutu dr Sandźaj Mahalingam, który szeroko poruszył temat: „Adi 

Śankaraczarja - jego życie i ideały”. Mówiąc o naukach Adi Śankary, dr Mahalingam zauważył, 

że człowiek może zaznać błogości przez otwieranie własnego serca i połączenie się z Bogiem. 

Po krótkich bhadżanach, uroczystość zakończyło ofiarowanie arati, co nastąpiło o godz. 6.30 

wieczorem. W ramach parajany, jaka odbyła się po kolacji, zaproszeni mówcy i starsi 

nauczyciele podzielili się ze wszystkimi swoimi boskimi przeżyciami związanymi z 

Bhagawanem. 

Wydarzenia drugiego dnia letniego kursu rozpoczęła rozmowa w grupie na temat 

‘Prawdziwa edukacja to życie z Bogiem’, podczas której nauczyciele i uczeni przywoływali 

swoje piękne wspomnienia i lekcje otrzymane u lotosowych stóp Bhagawana, kiedy 

pobłogosławił on przedstawienie teatralne o nazwie ‘Bhadża Gowindam’, które odegrano 

dziesięciokrotnie w różnych okolicznościach. Później odbyło się przedstawienie ‘Bhadża 

Gowindam’ w wykonaniu studentów i studentek z miasteczek uniwersyteckich z 

Muddenahalli, Anantapur i Brindawan oraz Wyższej Szkoły Średniej Sathya Sai. Ukazało ono 

lekcje życiowe ze słynnej rozprawy Adi Śankary, takie jak: człowiek rodzi się po to, aby nauczył 

się nie rodzić ponownie, nic nie trwa wiecznie, uświadom sobie własną prawdziwą, 

wewnętrzną rzeczywistość i tożsamość, jedyną drogą do pozbycia się pragnień jest pragnienie 

Boga.   

Następnie miało miejsce bardzo kształcące i wnikliwe przemówienie „Umysł i jego 

tajemnice”. Wystąpił z nim Dźajndra Puri Mahaswamiji z Kailash Ashram Mahasamsthana w 

Bengaluru. Uczony mówca powiedział, że zmartwienia dotykają ponad 99 % ludzi na świecie i 



Sanathana Sarathi   Lipiec 2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
12 

większość z nich przeżywa jakiś rodzaj lęku. Jedyne pojęcie, które jest wolne od strachu, to 

pojęcie wajragji (nieprzywiązania). Zakończył mówiąc, że jeśli człowiek zapanuje nad 

umysłem, wówczas może zmienić cały świat.   

Na posiedzeniu wieczornym, jakie odbyło się w Sai Kulwant, przemówienia wygłosiło 

dwoje studentów. Pierwszą mówczynią była Praczi Bulbul z miasteczka uniwersyteckiego w 

Anantapur, która mówiła o mądrości Śrimad Bhagawatam. Opowiadając szczegółowo o 

źródłach tej opowieści, o bohaterskich czynach, stwierdziła, że bhakti prowadzi do wirakti, 

które z kolei wiedzie do mukti. Drugi mówca, Debdżit Auddy z miasteczka uniwersyteckiego 

Prasanthi Nilayam mówił o „Miłości – podstawie kultury indyjskiej”. Wygłaszając swoją 

mowę z pewnością siebie i przekonaniem, szczegółowo opowiedział o tym, jak wzbudzić w 

sobie czystą miłość do najwyższej boskości. Następnie odbyła się część bhadżanowo-nabożna, 

podczas której studenci przedstawili podróż przez słynne indyjskie ośrodki pielgrzymkowe 

kraju, powtarzając przesłanie braterstwa człowieka i ojcostwa Boga, które zilustrował 

ukochany Bhagawan. Później zaśpiewano urozmaiconą wiązankę bhadżanów Sai. Uroczystość 

zakończyło o godz. 7 wieczorem odprawienie arati.   

Program ostatniego dnia letniego kursu objął też rozmowę grupową na temat „Kochajcie 

wszystkich, wszystkim służcie” oraz dwie prezentacje, mianowicie „Bhawa raga tala – ocena 

indyjskiej muzyki klasycznej” w wykonaniu Wyższej Uczelni Muzycznej Sathya Sai Mirpuri 

oraz spektakl „Bhadźa Gowindam” w wykonaniu uczniów Sathya Sai Gurukulam z 

Radźamahendrawaram, Wyższej Szkoły Średniej Sathya Sai i studentów miasteczka 

uniwersyteckiego w Prasanthi Nilayam. 

 

 

 

Z naszych archiwów  

 

Oczyszczaj umysł, aby rozpoznać Boga 

 

Wjasa wypełnił wielkie zadanie zakomunikowania narze (człowiekowi) Narajanatattwę 

(podstawową naturę Boga). Dał człowiekowi klucz do tajemnicy Boga. Może to uczynić 

jedynie ten, kto rodzi się przygotowany przez Boga do tego, by to uczynić. Dlatego o Wjasie 

mówi się: Wjaso Narajano Harihi – Wjasa to sam Narajana albo Hari. Opisał chwałę Boga 

przy pomocy Bhagawaty, Mahabharaty i puran. Opowiedział szczegółowo o tajemnicy 

boskich wcieleń. Tak jak odbiornik radiowy umożliwia nam uchwycenie melodii w powietrzu, 

Wjasa umożliwia nam uchwycenie wspaniałości Boga, który znajduje się wszędzie.   

Przyjmij schronienie w boskiej zasadzie 

Życie jest długą girlandą z kwiatów, dość dorodnych i zwiędniętych, pachnących i jałowych. 
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Można powiedzieć, że są one tym, co dobre i złe w życiu. Człowiek jedynie rozpoznaje kwiaty i 

przy niektórych jest szczęśliwy, a przy większości jest nieszczęśliwy; nie widzi jednak sznurka, 

na który wszystkie są nanizane - owej Brahmasutry, wiecznej, niewiędnącej zasady Brahmy, 

która daje stabilność tym krótkotrwałym kwiatom. Tak jak wróble podczas burzy lecą ku 

ciepłemu schronieniu, człowiek także musi schronić się w boskiej zasadzie, aby uciec przed 

burzami życia. Zostanie mile przywitany przez Boga tylko wówczas, gdy, jak powiedział Jezus, 

będzie jak dziecko. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie – powiedział. Dzieci nie mają 

silnych pragnień, za którymi by goniły; nie mają przemożnej namiętności, jaką jest nienawiść 

czy chciwość, są więc ucieleśnieniem pokoju. 

Bez premy serce nie połączy się z Bogiem 

Jeśli za pomocą anapekszy (braku pragnień) staniesz się dakszą (rozwiniętą osobą), wówczas 

możesz połączyć się z Śiwa tattwą (zasadą Śiwy), inaczej niż Daksza z Jadźnia Dakszy, który 

miał apekszę (pragnienie owoców), więc utracił Śiwa tattwę, z którą wcześniej się zjednoczył. 

Prema, która jest sednem bhakti, zbudowana jest na anapekszy; jeśli jest apekszą, staje się to 

targowaniem się, a nie miłością.   

Możesz stać się znawcą wszystkich tekstów ułożonych przez Wjasę - Mahabharaty, 

Bhagawaty, 18 puran, Brahmasutr itd., ale jeśli w sercu nie wzbiera ci prema, nie możesz mieć 

nadziei na zjednoczenie z Premaswarupą (ucieleśnioną miłością) - Panem. Tak jak radio niesie 

wszędzie przez przestrzeń dźwięk programów, nawet głosy nienawiści, zawiści, złośliwości, 

skandali i warcholstwa, które zanieczyszczają przestrzeń na całym świecie; tak głosy miłości, 

współczucia, wzajemnego zrozumienia, uznania i podziwu napełniają ją harmonią. 

Obowiązkiem jest utrzymywać czystą i zdrową atmosferę przy pomocy dobrych myśli i 

dobrych słów. Człowiek nie posiadający tego podstawowego wyposażenia, koniecznego do 

wyzwolenia, jest niczym koło bez piasty, serwatka bez masła, nocne niebo bez księżyca albo 

grahini (mężatka) bez znaku sidura (kropki na czole).   

Aby dać człowiekowi tę dżnianę oddania się, Bóg w swojej bezkresnej łasce schodzi na 

ziemię jako człowiek, gdyż bez tego człowiek zniża się do poziomu zwierząt. Jeśli nie nauczy się 

poddawać Panu swojego ego z pełną szczerością i bezwarunkowo, to nie może Go sobie 

uświadomić, choć mieszka On w jego sercu. Udręka, przepełniająca skruszonego poszukiwacza 

Boga, skłania Pana do przejawienia się. W radosnym upojeniu owej chwili człowiek zazna 

jedności: „Ja jestem Tobą, Ty jesteś mną”.  

Uczyń umysł narzędziem wyzwolenia   

Wjasa podzielił Wedy na cztery części. Kwiatem drzewa wedyjskiego jest wedanta, jej 

owocem zaś ananda. Aby rozpoznać ten owoc, aby pragnąć jego smaku i odkryć sposób na jego 

zdobycie, trzeba wyszkolić i zdyscyplinować umysł. Umysł jest narzędziem ekstrawertycznym - 

kiedy ucieka w sidła zewnętrznego świata, nie dotrzymuj mu towarzystwa, niech idzie sam. 

Patrz, jak walczy i cierpi. Później na pewno wróci, ukarany i oczyszczony. Ta dyscyplina 

duchowa na pewno będzie kontrolowała umysł i uczyni z niego narzędzie, nie do niewoli, ale 

do wyzwolenia.  

Triśula (trójząb) Śiwy przedstawia sobą wajragję (nieprzywiązanie), bhakti (oddanie) i 

dżnianę (uświadomienie sobie ostatecznej rzeczywistości). Rozwijaj dżnianę przez wajragję i 

bhakti, potem możesz sam stać się Śiwa Swarupą (ucieleśnieniem Śiwy). Umysł musi stopić się 

w ogniu dżniany, aby przejawić Śiwatattwę (zasadniczą istotę Śiwy). Właśnie to osiągnął 

Ramakriszna w Dakszineśwar. Przez pilną sadhanę przekształcił siebie w doskonały klejnot. 
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Raidas stał się nieśmiertelny, ponieważ szył sandały, powtarzając przy każdym szwie imię 

Pana Kriszny.  

Człowiek musi połączyć swoją wolę z boską  

Siła mięśni, siła mechaniczna, siła wojskowa, siła nauki – wszystkie te siły są błahe w 

porównaniu z siłą łaski. Nie proście Boga o błahe podarki. Proście Boga, aby dał wam to, czego 

najbardziej potrzebujecie. Naturę podarku pozostawcie Jemu; może to być dobry, bądź zły los; 

może to być ból, bądź radość; może to być hańba lub klęska. Pozostawcie to Jemu; On wie 

najlepiej. Poświęćcie się Jemu. Takie znaczenie ma zalecenie Pana w Gicie: Mam ekam 

szaranam wradża – przyjmujcie schronienie we Mnie. Jeśli to zrobicie, On zapewnia was, że nie 

spotka was żadna szkoda. Mówi: Ma suczah – nie martwcie się.   

Nie znaczy to, że Bóg pragnie, aby ludzkość padała Mu do stóp. Człowiek powinien oczyścić 

umysł; musi czcić Wielkiego i Wspaniałego, Ostatecznego i Powszechnego, musi połączyć 

swoją wolę z wolą boską - to właśnie oznacza poddanie się. Ta powszechna wspaniałość to 

Narajana; Wjasa poprzez swoją Bhagawatę odsłonił Narajana tattwę (zasadę Narajany) w 

całej jej chwale, tak więc świat musi zawsze być mu wdzięczny.   

Bóg to Premaswarupa; Bóg jest w każdej istocie, zatem owoc każdego życia jest pełen 

słodyczy tej premy. Tak samo jak gorzka skórka owocu okrywa słodki sok w jego środku, 

gorzka skórka zawiści, egoizmu, nienawiści, złośliwości, chciwości, żądzy i próżności nie 

pozwala na to, aby ta słodycz była oczywista dla wszystkich. Spożywać tę premę ma prawo 

każda istota, bez względu na narodowość, kolor skóry, wyznanie czy pozycję w społeczeństwie. 

Kiedy Bóg i Jego prema ożywiają każdy atom, kto śmie komukolwiek powiedzieć: „Trzymaj się 

z dala”?  

Światła, które zapalił Wjasa dla ujawnienia tej wspaniałej rzeczywistości, stały się 

przyćmione; nikt nie dolewa oleju do tej lampy; wszyscy zainteresowani są dążeniem do 

fałszywych ideałów i pogonią za przemijającymi przyjemnościami. W Mahabharacie Wjasa 

uczył dharmy, w Bhagawacie - bhakti, a śanti i premy w 18 puranach; w Brahmasutrze uczył 

zasady „wiedzy tego, który wie i tego, co jest wiadome”. Podkreślił, że nasieniem grzechu jest 

szkodzenie innym, a nasieniem zasługi - służenie innym. To lekcja premy, czysta i prosta. 

Osoba, która sięgnęła we własne głębie i odkryła swoją wewnętrzną rzeczywistość, jest 

ucieleśnieniem śanti.   

Kłopoty i cierpienia są darami Boga 

Prema to amritarasa (esencja nektaru), jaką wypełnione są Upaniszady. Kiedy człowiek 

uświadamia sobie nieskuteczność zmysłów, umysłu i intelektu w mocowaniu się z 

rzeczywistością i poznawaniu wewnętrznego rdzenia prawdy, wówczas odkrywa, że jest atmą, 

która jest satją, dharmą, śanti i premą. Uświadamia sobie, że jest Bóg, podstawa całej tej 

superstruktury, który zaprojektował i obmyślił to wszystko i poddaje Mu swoje ego. „Niech 

górę weźmie Twoja wola” - oświadcza i poddaje się całkowicie Jego planom. Ta chwila jest 

doskonałą chwilą radości, anandy. Kłopoty, cierpienia, przeszkody, smutek i ból, które dotąd 

były przyczynami cierpienia, nagle przyjmują nową i wspaniałą rolę - są „Jego dziełem, Jego 

darami, Jego łaską”. Nie są już przykre; są mile widziane, tak jak mile wita się powodzenie, 

przyjemności, szczęście... I te, i tamte są Jego wolą.  

Udajecie się w jakieś nowe miejsce, znajdujecie jakiegoś przyjaciela i wręczacie mu 

wszystkie pieniądze, jakie macie, aby je bezpiecznie przechował. Ale jeśli później zaczniecie go 

podejrzewać, nie będziecie mieć spokoju. Miejcie wiarę w niego; jesteście wolni; nie macie 
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żadnych zmartwień. Zatem również oddajcie Bogu wszystkie swoje działania, kierowane 

pragnieniami; miejcie wiarę w Niego i bądźcie zawsze beztroscy.  

Jedynie oczyszczony umysł może rozpoznać Boga   

Prema jest źródłem, które zasila korzenie wszystkich pozytywnych cech. Mogliście widzieć 

pola ryżowe, gdzie wysycha plon, chociaż ziemia jest mokra i pod roślinami wciąż znajduje się 

cienka warstwa wody. Mogliście widzieć także duże drzewa, stojące na twardej, suchej ziemi, 

ale ozdobione bujną koroną zielonych liści. Czy przystaliście kiedyś, aby dowiedzieć się, jaka 

jest przyczyna tego kontrastu? Korzenie roślin ryżowych nie zapuszczają się głęboko, korzenie 

drzew schodzą do samych źródeł podziemnej wody, które nie wysychają.  

Podobnie więc, kiedy słowa wypowiadane przez was, myśli kształtujące wasze pragnienia 

oraz czyny dokonywane przez was - kiedy wszystkie one czerpią soki żywotne z korzeni, 

schodzących głęboko do wewnętrznych źródeł miłości, wówczas będziecie szczęśliwi. Możecie 

dać schronienie i cień niejednemu zmęczonemu śmiertelnikowi. Dżapa (powtarzanie imienia 

Pana), tapa (pokuta), pudża (nabożeństwo) i wrata (surowość, dotrzymywania ślubów) - 

wszystkie one szkolą i ujarzmiają zmysły. Oczyszczają umysł, po to, aby mógł odzwierciedlić 

się w nim Bóg. Tak jak cukier, który widzą oczy, a ręce mogą wsypać do wody, rozpuszcza się w 

niej tak, że ani oko ani ręka nie mogą go ponownie dostrzec, tak zmysły i rozum nie mogą 

poznać tego istniejącego we wszystkim Boga. Jedynie czitta śuddhi (oczyszczanie umysłu) 

może prowadzić do poznania Boga, podobnie tylko język może rozpoznać cukier, który 

rozpuścił się w wodzie. 

– Z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas świąt Guru Purnima. 

 

 

 

Blask boskiej chwały 

Bezgraniczne współczucie Baby   
 

Trwały wrześniowe egzaminy prowadzone przez Uniwersytet w Mysore, którego 

oddziałem była moja wyższa uczelnia. W Puttaparthi zaś obchodzono święto Daśara! 

Jako dyrektor owej wyższej uczelni musiałem przeprowadzić te egzaminy, otworzyć 

zapieczętowane pliki pytań egzaminacyjnych i rozdać je zdającym egzamin studentom, 

postarać się o osoby nadzorujące, spakować arkusze z odpowiedziami i wysłać je 

egzaminatorom. Jako wielbiciel tęskniłem do wzięcia udziału - wraz z żoną i matką - w 

święcie Daśara, przynajmniej przez ostatnie trzy dni. Na szczęście te trzy dni były 

dniami wolnymi dla mojej wyższej uczelni i wszystkich wyższych uczelni. Dlatego też 

zatelegrafowałem do żony, by następnego dnia wieczorem była na dworcu kolejowym 

w Bangalore (obecnie Bengaluru) i oczekiwała tam mojego przyjazdu z Dawangere. 

Razem mogliśmy udać się pociągiem z Bengaluru do Puttaparthi. Plan był bez skazy, aż 
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do tamtego nacechowanego grubą niezręcznością poranka.   

Przystępujący do egzaminu zajęli miejsca. Zapieczętowane pliki były już przede mną. 

Wyjąłem pytania egzaminacyjne i poszedłem na pierwszą salę. Wręczyłem pytania 

każdemu z około 25 studentów. Naraz podniosła się wrzawa. Tych dwudziestu pięcioro 

powstało w proteście. Pytania nie miały żadnego związku z przedmiotem, z którego 

mieli być sprawdzani tamtego poranka! Dotyczyły dziejów Indii, podczas gdy z planu 

sesji egzaminacyjnej wynikało, że mają być gotowi na sprawdzian z dziejów Wielkiej 

Brytanii!     

Mieli słuszność. Pomyliłem się. Wyrwałem im z rąk pytania egzaminacyjne, 

pobiegłem z powrotem do gabinetu, otworzyłem żelazny sejf, wyjąłem prawidłowy 

plik; drżącymi palcami złamałem pieczęcie. Rozdałem prawidłowe pytania 

egzaminacyjne i usiadłem markotnie na krześle w swoim gabinecie, rozmyślając nad tą 

szkodą. Stanąłem przed portretem Baby i zapłakałem.   

Co mnie dotknęło? Dlaczego, dlaczego pozwolił mi popełnić taki błąd?! Sprawdzian z 

dziejów Indii był za sześć dni! Teraz Rada Egzaminatorów z historii musi się spotkać, 

porozmawiać i postanowić, jakie będą nowe pytania egzaminacyjne. Trzeba je 

wydrukować i wysłać do około 15 ośrodków, gdzie studenci czekają na sprawdzian! 

Zadanie niemalże niemożliwe do wykonania w sześć dni. Ci, co mnie nie lubią, ci, 

którym się naraziłem, ci, co nie mają do mnie sympatii, połączą się teraz wszyscy w 

jedną szajkę. Studentom zdającym egzaminy - około 400 osobom - powinno się 

powiedzieć, aby przybyli do ośrodków co najmniej za dwa tygodnie. To z pewnością 

wzbudziłoby falę gniewu, gdyż pociągałoby ciężkie wydatki dla każdego studenta i 

wielką niedogodność dla wszystkich zainteresowanych. Powiedziałem to Babie 

płacząc. Posłałem do żony telegram, iż muszę w pilnej sprawie udać się do Mysore i że 

może zgodnie z planem pojechać z matką z Bengaluru do Puttaparthi. Ja dotrę tam 

dopiero później.  

Wsiadłem do nocnego pociągu do Mysore i dotarłem tam o 7 rano. Poszedłem 

prosto do sekretarza głównego, mojego drogiego przyjaciela. Uśmierzył moje lęki. 

Powiedział mi, że w Mysore przebywa dwoje innych członków Rady Egzaminatorów z 

historii i można nawiązać z nimi kontakt. Zadzwonił do drukarni rządowej, gdzie 

powiedziano mu, że jeśli otrzymają pytania egzaminacyjne najpóźniej do godziny 2 po 

południu, to mogą je wydrukować i dostarczyć przed nocą; dowiedział się też, że 

jedyny wolny dzień na poczcie z powodu Daśary wypada dopiero za dwa dni. Chciał, 

żebym czekał w domu zastępcy rektora do około godz. 10.30, gdyż bierze on udział w 

historycznym spotkaniu na Sali Crawford, gdzie premier Hanumanthaija ogłasza 

rewolucyjny program nauki szkolnej i przemiany administracyjne. Podsunął myśl, że 

śmiało mogę uczestniczyć w tej uroczystości jako dyrektor wyższej uczelni, a potem 

pójść po nieuchronne słowa ‘wyrzutu’ i ‘potępienia’ od Wielkiego Mogoła [tj. 

przełożonego]. Wiedziałem, że jego dom jest całkiem blisko.  

Zająłem więc miejsce na sali Crawford. Wielu wyraziło uznanie dla mojego zapału 

bycia obecnym przy uruchomieniu projektu oświatowego, który miał dotyczyć 
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milionów osób; zapału, który mnie sprowadził w całonocnej podróży z Dawangere do 

Mysore! Uśmiechałem się do każdego z nich szerokim, ale udawanym uśmiechem.   

Uroczystość rozpoczęła się z hukiem. Przy donośnym głosie trąbek i bębnów 

premiera wprowadzono na salę. Kiedy wstał, aby przemówić, sala uciszyła się i 

zapadła gęsta cisza. Pierwsze jego słowa były po angielsku. Na to studenci, tłoczący się 

w drzwiach i usadowieni na oknach zaczęli wznosić wrogie hasła, antyangielskie. Ten 

chór złorzeczący był ogłuszający. Premier ponownie usiadł. Policja wyczuła, iż ma zająć 

się tą sytuacją. Na młodych ludzi, obecnych poza salą i w środku, spadły lathi (kije) jak 

deszcz. Bili wszystkich, którzy próbowali unikać ciosów. Premier skierował parę ostrych 

słów pod adresem siedzącego przy nim zastępcy rektora. Zobaczyłem, jak ów popada w 

przygnębienie. Rozpoznałem, że do rozpędzenia tamtych ludzi użyto gazu łzawiącego, 

abyśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do domu.  

Kiedy w końcu zdołałem przebiec przez gaz, pospieszyłem do domu zastępcy rektora 

i zająłem miejsce na ganku, aby nie przeoczył mnie, kiedy wejdzie. Sekretarz był już w 

środku, gotów wmieszać się, kiedy będzie potrzebny. Nadszedł zastępca rektora, 

powłócząc nogami, rozmyślając nad nieszczęsnymi wydarzeniami i dawką obelg, jaką 

otrzymał, kiedy studenci jego wyższych uczelni przemienili się w zapalonych 

bojowników o swój tłumiony język ojczysty. Oczy, jak i ja, miał czerwone od oparów 

gazu łzawiącego. „Co nowego?” - zapytał chłodno, opadłszy ciężko na krzesło 

naprzeciwko. „Mam kłopot” - odpowiedziałem. „Ze studentami?” - zapytał drżącym 

głosem. „Nie, proszę pana. Tym razem to mój własny, wywołany tylko przeze mnie” - 

powiedziałem. To przyniosło mu ulgę. Wstał i uścisnął mi rękę. Powiedział. „Jestem 

rad. Przez wszystkie te lata utrzymuje pan spokój wśród studentów Dawangere. Niech 

pan spojrzy na te jatki tutaj, dziś rano!” - biadał, zapalając cygaro. Opowiedziałem mu 

o błędzie, jaki popełniłem i pilnej potrzebie naprawienia tej sytuacji. Podniósł się 

ponownie. „Niech się pan nie martwi, Kasturi! Takie błędy zdarzają się nawet w 

najbardziej uporządkowanych instytucjach. Jak długo trzyma pan w garści swoich 

studentów, jestem gotów patrzeć przez palce na każdy pana błąd”. Potem wezwał 

sekretarza głównego.   

Poszedłem do pokoju, aby napisać nowe pytania egzaminacyjne z dziejów Indii. W 

przeciągu godziny przybyło dwoje innych członków Rady i złożyło podpisy 

zatwierdzające ułożone pytania. W południe wysłano je do drukarni rządowej. Jedna 

ze wspomnianych członków, kobieta, która wcześniej studiowała u mnie dzieje Indii, 

zgłosiła się ochotniczo do poprawienia odbitki kliszy. Poczta potwierdziła, że pliki 

dotrą do ośrodków na czas. Zastępca rektora klepnął mnie potężnie w plecy: „Działaj 

dalej, Kasturi, tak szczęśliwie jak dotąd. Nie trać poczucia humoru. Niebo się nie 

zawaliło. Studenci są cicho. Wszystko jest w porządku. Teraz możesz pojechać do 

swojego Puttaparthi”. O 3 po południu wyjechałem i przybyłem na dworzec kolejowy, 

gdzie czekały na mnie żona i matka, żeby zobaczyć mnie wysiadającego z pociągu z 

Dawangere. Nie otrzymały mojego telegramu, chociaż go wysłałem jako pilny, 

uiszczając dodatkową opłatę. Baba nie zakłócił naszego planu.  
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Baba wezwał mnie do swojego pokoju w ostatniej minucie mojego pobytu. 

Zacząłem go błagać: „Swami! Nie chcę być już dyrektorem tamtej wyższej uczelni. To za 

dużo...”. Swami przerwał: „Co się stało tak naprawdę? Wiem, że otworzyłeś jeden plik 

zamiast innego. Płakałeś przede mną. I to w gabinecie! Cóż, twój przełożony wysłał cię 

z klepnięciem w plecy, czyż nie wiem? Nie po raz pierwszy przytrafiło ci się potknięcie. 

Jestem zawsze z tobą. Potykaj się dalej! Będę podążał za tobą, ratując cię przed 

zranieniem”. 

Odszedłem, zdumiony bezgranicznym współczuciem Baby. Jego świadomość 

każdego czynu i zaniedbania tych, których on kocha... Nie śmiem dodać: „I tych, którzy 

jego kochają”. Czy bowiem z ręką na sercu mogę oświadczyć: ‘Kocham go’? Boję się go, 

jestem nim urzeczony, uwielbiam go, tęsknię za tym, by słyszeć jego słowa pocieszenia 

dla mnie i dla innych. Nie wiem jednak, czy ja go kocham tak, jak on mnie.   

– Wybrane z [książki] “Loving God” prof. N. Kasturiego. 

 

 

 

Swami w moim życiu – droga z Sai 

P. Dźagannath Prasad Rao 

 

 

Każde słowo w opowieści o moim życiu jest napisane przez Babę. Nie żałuję wcale, 

iż nie dostąpiłem sposobności bycia przy nim blisko fizycznie, czuję bowiem, że i tak 

dał mi w tym życiu więcej, niż na to zasługuję. Cudem jest dla mnie każde zdarzenie 

w moim życiu, bo kiedy sobie wyobrażę, co nastąpiłoby, gdyby stało się inaczej, 

uświadamiam sobie, jak łaskawie opiekował się mną na każdym kroku.  

 

Moja droga z Sai to podróż od szesnastego roku życia do sześćdziesiątego. Oczywiście, w 

pewnym znaczeniu droga ta zaczęła się dużo wcześniej, nawet kiedy nie zdawałem sobie 

sprawy z jego fizycznej obecności i będzie trwała w życiu pozagrobowym, kiedy nie ma go już 

wśród nas.   

Nasza wiara w Swamiego głęboko zapuszcza korzenie  

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem imię Bhagawana Sathya Sai Baby byłem zaledwie 

szesnastolatkiem. Było lato 1966 roku, a ja właśnie pojawiłem się na swoim egzaminie 

maturalnym. Po egzaminie pojechałem w odwiedziny do wujka od strony matki, 

mieszkającego w okręgu Zachodniej Godawari stanu Andhra Pradesz. We wszystkich 
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odwiedzanych przeze mnie miejscach widziałem zdjęcie jakiejś osoby przypominającej 

świętego, tuż po czterdziestce, niskiego wzrostu, noszącego długą sutannę. Jego najbardziej 

rzucającą się w oczy cechą była potężna gęstwina włosów. Powodowany ciekawością 

zapytałem o to, kim on jest; powiedziano mi, że to Bhagawan Sathya Sai Baba, czczony przez 

swoich zwolenników jako awatar kalijugi.  

Usłyszałem też od nich o jego cudownych mocach. Byłem wówczas za młody, aby 

wydawać jakąkolwiek ocenę w tej mierze, stąd też nie wyszedłem poza słuchanie tego, co 

mówili jego wielbiciele. Kiedy wróciłem do Berhampur (obecnie Brahmapur), ojciec 

powiedział mi, że przez parę czwartków chodził do domu jednego miejscowego adwokata, aby 

brać udział w bhadżanach Sai, a ich melodyjne dźwięki głęboko poruszyły jego serce. W 

następny czwartek ja również uczestniczyłem w tych bhadżanach i wywarły na mnie wielkie 

wrażenie. Ojciec, który sam był dobrym śpiewakiem, kupił książkę z bhadżanami i zaczął je 

śpiewać w domu.  

Właśnie w tym czasie w „Ilustrowanym Tygodniku Indii” pojawił się artykuł o Bhagawanie 

Sathya Sai Babie, dający bezstronne sprawozdanie o jego życiu, naukach oraz jego cudach, 

będących przedmiotem wielu rozmów. Po przeczytaniu tego artykułu, ciekawość mojego ojca 

jeszcze wzrosła. Po tym artykule wyszukał adres aszramu Bhagawana i napisał do redaktora 

Santahana Sarathi, żeby wysłał mu wszystkie książki, jakie dotychczas wydano po angielsku o 

Babie. Cicho patrzyłem na to, jak w sercu ojca powoli zapuszcza korzenie wiara w Bhagawana. 

Z powodu naszego podziwu i szacunku dla ojca, każdy z nas w rodzinie miał silną wiarę, iż 

nigdy nie pomyli się on w osądzie, stąd też wraz z jego wiarą w Swamiego, wzrastała również 

nasza wiara.  

Niewidzialna ochronna ręka Swamiego   

Śpiewanie bhadżanów Sai i czytanie książek o Sai stało się dla ojca zdrową rozrywką, gdyż 

do tego czasu dumał ciągle o swoim złym zdrowiu. Jego wiara w Bhagawana nie ograniczała 

się tylko do jego życia i nauk, ale bardziej niż wszystko inne żywił silną wiarę w cudowne 

moce wibhuti Swamiego, które uważał za jedyne bezpieczne i pewne lekarstwo na wszystkie 

sprzeczności życia. Bardzo szybko wibhuti stało się najcenniejszą rzeczą w naszym domu i 

wszyscy nabraliśmy nawyku nacierania nim sobie czoła i umieszczania szczypty na języku, 

wierząc, że chroni nas przed nieszczęściami wszelkiego rodzaju.   

Wierzę mocno, że na każdym odcinku życia i za każdym krokiem, jaki w nim 

podejmowałem, była niewidzialna ręka Swamiego, która przez cały czas mną kierowała. 

Miałem swoje wzloty i upadki, swoje chwile powodzenia i porażki, ale wszystko, co on mi dał 

w życiu, jest jedynie dla mojego dobra. Ocalił mojego najstarszego syna od poważnego 

wypadku samochodowego, ochronił mnie i moją rodzinę przed groźnymi nieszczęściami i dał 

mojemu synowi szczęście odbycia studiów magisterskich w Instytucie Wyższej Wiedzy Sathya 

Sai. Nie żałuję wcale, iż nie dostąpiłem sposobności bycia przy nim blisko fizycznie, czuję 

bowiem, że i tak dał mi w tym życiu więcej, niż na to zasługuję. Cudem jest dla mnie każde 

zdarzenie w moim życiu, bo kiedy sobie wyobrażę, co nastąpiłoby, gdyby stało się inaczej, 

uświadamiam sobie, jak łaskawie opiekował się mną na każdym kroku.  

Jest to opowieść o moim wejściu do owczarni Sai. Nasiona wiary w Bhagawana zasiali we 

mnie rodzice. Większy wpływ na moje życie miał Sai we mnie, aniżeli ów Sai na zewnątrz 

mnie. Był moim jedynym przyjacielem, filozofem i przewodnikiem. Nauczył mnie abecadła 

duchowości, sprawił, że przekładałem jego nauki na praktykę, rozwinął we mnie pęd do życia 
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zgodnego z podanymi przez niego wzorcami  i dał mi sposobność służenia jego organizacji. 

Czy to w Maldzie,  w Zachodnim Bengalu, czy w Guwahati w stanie Assam - Swami był mi 

stałym towarzyszem, prowadzącym mnie na każdym kroku. W głębi serca miałem poczucie, iż 

kształtuje moje życie, chroniąc mnie jak powieki chronią oczy. Z nim, życie było radosnym 

przeżyciem, bez niego byłoby wielką próżnią.   

Nagły koniec snu  

Kiedy w 2010 roku w wieku 60 lat przeszedłem na emeryturę, nie miałem żadnych planów 

na życie emeryta, gdyż pozostawiłem boskiej woli Swamiego postanowienie o tym, jaką drogą 

ma w przyszłości biec moje życie. Kiedy Swami w grudniu 2010 roku okrył moje ramiona 

opończą Organizacji Sai w Odiszy, przez chwilę byłem żywo poruszony otwierającymi się dla 

mnie możliwościami cieszenia się boską bliskością, do której tak bardzo tęskniłem. Jednak Bóg 

chciał inaczej.  

15 lutego 2011 roku, kiedy Swami pobłogosławił mnie wraz z pracownikami Sewa Dal z 

mojego stanu, uderzył mnie w głowę pączkiem róży, którą mu ofiarowałem. Kiedy poprosiłem 

go o pobłogosławienie mojego stanu swoimi boskimi odwiedzinami, był we łzach i być może 

mówił: „Tak, Bangaru! To jest jedna moja niespełniona obietnica, którą ogromnie chciałbym 

spełnić, gdyż Odisza jest stanem najdroższym mojemu sercu, ale…”. W tamtym czasie mój 

mały umysł nie potrafił pojąć znaczenia tego ‘ale’. Był to mój pierwszy bliski kontakt z 

Wszechmogącym. Czułem, że nagle urzeczywistniło się marzenie mojego życia. Jednak nigdy, 

nawet przez chwilę, nie pomyślałbym, że będzie on ostatni. Był to dla mnie krótki słodki sen, 

nieoczekiwanie dobiegający nagłego końca.   

Tak, wydarzenia 24 kwietnia 2011 roku rozdzierały serce, jednak Sai we mnie sprawił, że 

uświadomiłem sobie, iż pozostaje on nadal, jak poprzednio, stałym moim towarzyszem i dalej 

będzie mnie na każdym kroku prowadził przez pozostałą część mojej drogi. Życzę braciom z 

tego stanu, podobnie jak ja poszukującym, aby poznawali ten dreszcz doświadczania 

Swamiego w głębi samego siebie. Razem czynimy swoją drogę z Sai niezapomnianą przygodą. 

– Autor jest przewodniczącym stanowym Organizacji Sewy Sathya Sai z Orisy.   

 

 

 

 

Czym jest dla mnie Swami  

W. Dżanaki Ram Pai 

 

Co zyskałem, będąc wielbicielem Swamiego przez wszystkie te lata? Odpowiedź 

brzmi - samego siebie. Pokazał mi ‘prawdziwą wartość’ tego materialnego życia, 

które jest jedynie środkiem, za pomocą którego można dojść do świadomości 

istnienia Boga. Wszystkie te pokusy, czy dotyczą one pieniędzy, władzy czy 

stanowiska, przynoszą nam - nie trzeba nawet tego mówić - wszelkiego rodzaju 

trudności.  
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Nie będzie sprawiedliwe, jeśli powiem, że urodziłem się w religijnej rodzinie. 

Chociaż miałam bogobojnych rodziców, nie wierzyli w obrzędy, ani nie nalegali aby 

regularnie odwiedzać świątynie. Jednak jako wyznawcy hinduizmu zostaliśmy 

nauczeni szanowania wszystkich religii. Od samego dzieciństwa, dzięki kierownictwu 

ze strony mojej starszej siostry i jej ciągłemu przekonywaniu, umysł mój skierował się 

ku temu, by wieść pobożne, uporządkowane i pokorne życie. To może być przyczyną 

tego, że łatwiej mi było - w owym rozstrzygającym wieku lat dwudziestu - przyjąć 

Bhagawana Sathya Sai Babę jako boską siłę. 

Do tego czasu byłem kimś w rodzaju schizofrenika, wsysanego w jakiś kokon 

opuszczenia, winy i smutku, bez jakiejkolwiek przyczyny. Życie stało się ciągłym 

łańcuchem przygnębiających myśli i pesymistycznej postawy. Noce stały się 

koszmarami. Bardzo często budziły mnie negatywne myśli i krzyczałem w jawnej 

męczarni, nie wiedząc, co robić. Miałem uczucie, że jestem największym grzesznikiem, 

skazanym na najgorsze z piekieł! 

Najbardziej błogosławiony dzień mojego życia 

I właśnie wtedy moja ciotka, wielbicielka Sai Baby, zupełnie nieświadoma mojego 

stanu psychicznego, zdawkowo wspomniała o Swamim i Prasanthi Nilayam. 

Usłyszałem, że Swami samą swoją wolą wyleczył niejednego pacjenta i tak jak Jezus 

Chrystus dokonuje niewiarygodnych cudów! To mogła być szansa dla mnie i wkrótce, 

mocą jego łaski, dostąpiliśmy sposobności wizyty w Puttaparthi. Widzieliśmy wielu 

wyznawców ze wszystkich grup społecznych, majątkowych i etnicznych - ubogich, 

bogatych, wysokich i niskich, niepiśmiennych i wykształconych, a wszyscy oni czekali 

bez szemrania na jego wezwanie. A na osobiste spotkanie wzywano tylko kilku 

wybranych. Niewątpliwie, było bardzo nieprawdopodobne, aby wybrał mnie na takie 

spotkanie. Ból tej świadomości był nie do zniesienia. Płakałem więc jak małe dziecko, 

zupełnie bezradne i zagubione.   

Ów lutowy dzień 1971 roku był najbardziej błogosławionym w moim życiu. Tak, 

tego dnia uświadomiłem sobie, jakie mam szczęście i jak jestem pobłogosławiony! 

„Nikt nie może przybyć do mnie - jakkolwiek przypadkowe może się to wydawać - bez 

mojego wezwania”. Jakże prawdziwe są te słowa Swamiego! W bezpośredniej 

obecności Boga umysł znieruchomiał, a wszystkie zakłócające myśli, głupio kłócące się 

ze sobą, jakie zadręczały mnie przez cały czas, po prostu zniknęły. Moje osobiste 

problemy były niczym w obecności Bhagawana. Płakałem jak małe dziecko, po 

policzkach płynęły mi łzy (tamte chwile wywołują łzy nawet dziś). Nie bardzo 

wiedziałem, co robić. Potem Bhagawan stworzył wibhuti i potarł nim moje czoło. 

Poprosił mnie: „Regularnie śpiewaj imię Paramatmy. Jedynie ciągłe kontemplowanie 

imienia Pana daje ten niezachwiany spokój, niewzruszony przez wzloty i upadki życia”.  

Później Pan – Karunasagara, Dinadajala (ocean współczucia, schronienie dla nie 

mających środków do życia) wziął mnie w ramiona, a moja głowa spoczęła na 

najbardziej współczującym sercu Matki Sai! Swami trzymał mnie tak przez pewien 

czas. Uwolniwszy mnie, obficie dał mi paczuszki wibhuti do rozdania. Później odszedł 
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do przyległego pokoju.   

Żadnych ograniczeń czasu i przestrzeni 

Raz, kiedy wszyscy czekaliśmy na darszan Swamiego podczas wieczornych 

bhadżanów, wyszedł on powoli ze swojego pokoju i poszedł na stronę kobiet. Radża 

Reddy śpiewał „Hej Brahma hej Wisznu”. Swami zatrzymał się. Słodki głos śpiewaka, 

zanoszącego pieśń „Mahaśakti Śiwa Sai Shankara”, połączony z obecnością 

Bhagawana, Najwyższej Istoty wśród nas, poruszył nas do łez. Straciłem panowanie 

nad sobą i bardzo płakałem. W owej chwili wydało mi się, patrzącemu mokrymi 

oczyma, że najbardziej współczujący Pan idzie ku mnie. Stanął i miękkimi palcami 

nacisnął mi ramię, przywracając mi pewność siebie, tak abym był spokojny. Po co się 

bać, kiedy on jest wszędzie? Nagle przestałem płakać i śpiewałem dalej bhadżany. 

Dziwne - jak powiedzieli mi później członkowie rodziny, Bhagawan ani razu tamtego 

wieczora nie przeszedł na stronę mężczyzn! Słyszałem, że Swami potrafi pojawiać się w 

różnych miejscach w tym samym czasie; nigdy nie marzyłem, że będę świadkiem tego 

nadprzyrodzonego zjawiska.   

Problemy są wielkimi nauczycielami  

Podczas moich następnych odwiedzin w Puttaparthi, poprosiłem Swamiego o to, 

aby za wszelką cenę nie pozwolił mi zapomnieć o Sai, czym obdarzył mnie w tejże 

samej chwili. Życie nigdy nie było łatwe. Po skończeniu szkoły z polecenia Swamiego 

wybrałem zupełnie nowy kierunek studiów, który zabrał mi ponad dziewięć lat, 

zamiast zwyczajowych czterech lub pięciu. Co ciekawe, na koniec mojego egzaminu 

zawodowego zdarzył się cud. Kiedy ogłoszono wyniki, oznajmiono, że - jak zwykle - 

nie zdałem. Przegrałem i była mała szansa, by zdać na kolejnym egzaminie, o który 

wcześniej nie wystąpiłem. Co zdumiewające, organizacja zawodowa, do której 

przynależę, przysłała mi (beż żadnego wniosku z mojej strony) poprawioną listę 

punktów, oznajmiając, że zdałem! Nie mogłem w to uwierzyć. Po „tłuczeniu” mnie 

przez te wszystkie lata, czyż trzeba było oświadczać w ten dziwny sposób, iż zdałem? 

Powstaje pytanie, dlaczego Swami milczał przez tyle lat? Wówczas nie potrafiłem 

znaleźć odpowiedzi, ale dzisiaj uświadamiam sobie, że przez te próby i cierpienia 

stałem się silniejszy mentalnie, a zarazem pokorny i łagodny. Inną sprawą jest to, że 

choć możemy sobie tego życzyć, nn nie wymaże skutków naszej własnej karmy. Jakże 

to prawdziwe! Nie może łamać praw, które sam ustanowił dla całego wszechświata.   

Co zyskałem przez te wszystkie lata jako wielbiciel Swamiego? Odpowiedź brzmi - 

samego siebie. Pokazał mi ‘prawdziwą wartość’ tego materialnego życia, które jest 

jedynie środkiem, za pomocą jakiego można dojść do świadomości istnienia Boga. Nie 

trzeba dodawać, że wszystkie pokusy - czy są to pieniądze, władza czy stanowisko - 

wprowadzają nas ostatecznie we wszelkiego rodzaju trudności. Jednak urodziwszy się 

jako człowiek, trzeba przejść przez wszystkie te naturalne sytuacje. To tutaj, rzekłbym, 

Bhagawan mnie pobłogosławił i to nie gromadzeniem majątku czy zdobyciem władzy. 

Czasem przychodzi taki czas, że człowiek czuje się zupełnie zagubiony i właśnie 

wówczas Bhagawan mówi, żebyśmy uważali na te potężne negatywne myśli. Z jego 
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błogosławieństwem łatwo można rozwiązać wszystkie trudności; nie trzeba się nimi 

martwić. Należy mieć wiarę w siebie, a resztę pozostawić jemu.   

– Autor jest wieloletnim wielbicielem Bhagawana z Koći w stanie Kerala.   

 

 

 

Kącik studencki 

Droga od ‘ja’ do ‘my’ 

Parwati Prakasz 

 

Swami, ów Boski Ogrodnik, podjął się przed laty zadania uprawiania pięknego 

ogrodu. Łagodnie dbał o wszystkie młode drzewka, utrzymywał je i żywił, 

przyglądając się z dumą i zachwytem, jak rosną. Swami stworzył świeży i pachnący 

żłobek... Nazwał go Sathya Sai Bal Wikas! 

Byłam jeszcze brzdącem, idąc na swoje pierwsze zajęcia Bal Wikas. Potem te 

sobotnio-niedzielne zajęcia stały się dla mnie bardzo ważne. Były przyjemne, pełne 

urzekających opowieści, melodyjnych bhadżanów i radosnych gier na koniec każdych 

zajęć. Przyjęcie zasad satji, dharmy, śanti, premy i ahimsy przyszło nam po prostu 

naturalnie. Choć nawet nie byliśmy tego świadomi, pochłaniała nas głęboka wiedza, 

tkwiąca w starannie przygotowanych tekstach Bal Wikas oraz wartości, jakie miały 

one przekazywać. Zabrano nas na boską ścieżkę!!! 

Dzieci Bal Wikas miały znakomitą sposobność uczestniczenia w tanecznych 

przedstawieniach teatralnych i innych występach, jakie odbywały się w boskiej 

obecności Swamiego. Jedna taka sposobność przydarzyła się, kiedy otrzymałam rolę 

młodej Sawitri w przedstawieniu teatralnym o nazwie ‘Satjawan Sawitri’, które moja 

babcia z największą miłością przygotowała dla swojego najdroższego Swamiego. Na 

początku występu moja przyjaciółka i ja ofiarowałyśmy czerwoną różę naszemu 

kochanemu Bhagawanowi. Swami w swojej nieskończonej dobroci przyjął ją, klepnął 

nas po policzkach, zapytał jak mamy na imię, a na koniec przedstawienia ustawił się z 

całym naszym gronem do zdjęcia z moja małą rączką w swojej boskiej, miękkiej dłoni.  

Byłam jego na zawsze!   

Wzrastałam pod zdolnym kierownictwem i czułą opieką mojego kochanego guru. W 

naszych młodych sercach pielęgnowane były uczucia ukierunkowane na służbę, tak 

ważne w dzisiejszym świecie. Młode drzewka pod kierownictwem Swamiego wyrosły 

na silne, nigdy nie współzawodniczące ze sobą, nigdy nie zawistne, zawsze skore do 

cieszenia się z radością innych. Różnice kasty, wyznania, religii zostały usunięte.  

Tak oto Bal Wikas jest piękną podróżą od ‘ja’ do ‘my’ i za to składam wyrazy 
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wdzięczności u stóp mojego guru oraz u boskich, świętych stóp guru wszystkich guru... 

- Swamiego!   

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

 

 

 

Wskazówki Swamiego dla uczniów i studentów 
 

Studenci nie powinni być opętani zarabianiem dhany (pieniędzy). Muszą palić się 

do tego, aby zdobyć guny (dobre cechy). Wykształcenie bez etyki to żadne 

wykształcenie. Oświata musi uczyć człowieka szczerości w myśli, słowie i czynie jako 

znaku człowieczeństwa. Oświata indyjska jest w takim stanie, że rodzi w studentach 

wszelkiego rodzaju złe skłonności. Zachęca do oszukiwania i nieuczciwości. 

Wykształcenie powinno skutkować oczyszczeniem serca. Studenci nie powinni 

nadmiernie pragnąć zdobywania wysokich ocen. Ważniejsze jest rozwijanie dobrego 

serca. Czcijcie swoich rodziców. Krzewcie poprawę społeczeństwa. Współpracujcie z 

bliźnimi. Tego musicie się uczyć. 

 

 

 

Ćinna katha /Przypowieść/ 

Popraw siebie, zanim będziesz poprawiał  innych 

 

W podróży, której celem było nauczanie, Gautama Budda dotarł raz do pewnej wsi. Był w 

kwiecie młodości i twarz jego promieniała boską jasnością. Ludzie z wioski zaczęli rozmawiać 

między sobą: „Chociaż jest przystojnym, młodym mężczyzną, został mimo to osobą 

wyrzeczoną”. Jedna z kobiet zapytała: „Jesteś młodym mężczyzną i wyglądasz jak książę o 

jaśniejącej twarzy. Po co zostałeś w tak młodym wieku osobą wyrzeczoną?”. Budda odrzekł: 

„Matko! Człowiekiem wyrzeczonym zostałem po to, by poznać przyczynę starości, chorób i 

śmierci człowieka. Dlaczego moja piękna postać ma marnieć w starczym wieku? Dlaczego to 

przystojne i lśniące ciało ma dotknąć choroba? Dlaczego moje tak zdrowe ciało ostatecznie ma 

spotkać śmierć? Na ścieżkę wyrzeczenia wszedłem po to, żeby poznać te trzy tajemnice”.  

Wtedy kobieta powiedziała do Buddy: „Swami! Jesteś wielkim człowiekiem, który 

poświęcił życie poszukiwaniu prawdy. Przyjdź, proszę, jutro do mojego domu, by się posilić”.  

Wieść o tym rozeszła się wkrótce po całej wiosce. Ludzie na wsi jeden po drugim 

przychodzili do Buddy i powiedzieli: „Swami, nie wiesz, że to jest zła kobieta. Pójście do domu 
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tej kobiety i spożywanie tam posiłku nie jest honorowe ani nie przynosi czci naszej wsi”. 

Wszyscy skarżyli się na nią.  

Budda słuchał tego wszystkiego uśmiechnięty, z zamkniętymi oczyma. Później zapytał: 

„Ludzie, czy wasze skargi się zakończyły?”. Oznajmili: „Swami! Do powiedzenia jest dużo 

więcej. Skargom na nią nie ma końca. W tej wiosce nie ma nikogo gorszego od niej”. Wtedy 

Budda wezwał starszego wioski i zapytał go: „Mój drogi! Czy ty także przyjmujesz, że ona jest 

złą kobietą”? Przywódca wioski rzekł: „Nie tylko raz, ale tysiąc razy mogę powiedzieć, że to jest 

kobieta o złej sławie”. Budda wezwał go bliżej, chwycił go za prawą rękę i poprosił, aby 

zaklaskał. Przywódca wioski rzekł: „Swami, złapałeś mnie za jedną rękę. Jak mogę zaklaskać 

jedną ręką?”. 

Wówczas Budda powiedział ludziom: „Tak samo nie jest możliwe, aby ta kobieta była zła 

sama z siebie. Stała się zła, gdyż jest wiele innych osób w tej wiosce, które są złe. Gdyby nie 

było w tej wsi złych ludzi, ona także nie stałaby się zła. Jeżeli wśród was jest ktoś, kto nie 

nigdy nie zgrzeszył, niech wystąpi naprzód; pójdę do jego domu, żeby zjeść”. Gdy nikt z ludzi 

wsi nie wystąpił, Budda rzekł: „Mówienie, iż tylko ona jest zła, to wielki błąd. Stała się zła z 

powodu obcowania ze złymi ludźmi z tej wioski”. 

Rozumiejąc wskazaną przez Buddę prawdę, mieszkańcy wioski poznali swój błąd i upadli 

mu do stóp. Wszyscy udali się za Buddą, gdy poszedł do domu tamtej kobiety. Na skutek 

oddziaływania nauk Buddy, ona także uświadomiła sobie swój błąd, stała się osobą 

wyrzeczoną i prowadziła później święte życie.  

 

 

 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 
 

Grecja  

Wskutek konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Afganistanie na przestrzeni dwóch lat, kraje 

europejskie doznały napływu uchodźców i imigrantów. Ocenia się, że przez Grecję i Włochy 

przeszło około 2 milionów ludzi szukających schronienia w Europie. W latach 2015-16 do Grecji 

przybywało miesięcznie 6 tysięcy ludzi, dołączając do około 50 tysięcy ludzi, mieszkających w 

obozach tymczasowych w 45 miejscach na lądzie stałym i wyspach Grecji. Mimo własnych 

trudności, Grecy przyjęli uchodźców z miłością i współczuciem. Od lata ubiegłego roku 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai rozdaje jedzenie i podstawowe rzeczy w kilku 

obozach dla uchodźców na obszarze całego kraju. Na przykład na Skwerze Wiktorii w 

śródmieściu Aten członkowie tejże Organizacji zapewnili sześć namiotów, dających schronienie 

od czterech do sześciu osobom każdy, cztery śpiwory, trzydzieści par butów, ok. 15 kg suchego 

jedzenia, przedmioty toaletowe, plecaki, 40 samochodzików-zabawek. Organizacja założyła też 
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schronisko dla matek i dziewcząt-uchodźców oraz dwa dodatkowe schroniska dla chłopców 

poniżej 13 roku życia i starszych. W schroniskach tych niesie pomoc medyczną pediatra 

wspomagany przez wolontariuszy. 

Od kwietnia bieżącego roku Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Grecji skupiła swoje 

wysiłki na obozie dla uchodźców w porcie Pireus, znanym jako Wrota 7, gdzie uchodźcy 

mieszkają w namiotach. Wolontariusze Sathya Sai regularnie dostarczają mieszkańcom tego 

obozu wodę, odzież, buty, zestawy do higieny osobistej i inne rzeczy. Zespół siedmiorga 

przedstawicieli młodzieży Sathya Sai, wraz z dwiema innymi osobami, odwiedza ten obóz w 

weekendy, aby pomóc w przyrządzeniu około 2 tysięcy posiłków dziennie. Pomagają też przy 

wielojęzykowych tłumaczeniach i rozładowywaniu ciężarówek z żywnością przechowywaną w 

magazynach w porcie. Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai z Grecji założyła stronę 

internetową do przekazywania cotygodniowych bieżących wiadomości o sytuacji imigrantów. 

Ochotnicy Sathya Sai prowadzą regularnie zbiórkę butów, koców i lekarstw do dalszego 

rozdawania.  

Włochy 

24 kwietnia obecnego roku, dla uczczenia Sathya Sai Aradhana Mahotsawam, 30 

ochotników z różnych ośrodków i grup Sathya Sai w regionach Emilia 

Romagna-Marche-Toscana podało gorące posiłki ponad 120 potrzebującym. W miejscowości 

Faenza w prowincji Rawenna (Emilia Romagna), w taniej jadłodajni dobroczynnej podano 

zarówno obiad, jak i kolację - w kuchni tej wolontariusze Sai podają gorące posiłki od ponad 17 

lat. Ponadto rodzinom wybranym przez samorządową agencję do spraw usług społecznych 

rozdano 150 podwójnych paczek żywności i 108 zestawów higienicznych. 25 dodatkowych 

paczek jedzenia rozdano dużym rodzinom. Burmistrz Faenzy osobiście wezwał 

przewodniczącego miejscowego Ośrodka Sathya Sai, aby podziękować za tę bezinteresowną 

służbę.   

W dniach 9-10 kwietnia obecnego roku Instytuty Edukacji Sathya Sai z Europy Południowej 

i Europy Północnej były wspólnie gospodarzami drugiego Europejskiego Zjazdu Liderów. 

Pomimo strajków trwających w Grecji i we Włoszech, 35 liderów z dziedziny biznesu oraz 

zainteresowane strony z Grecji, Włoch, Norwegii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Chorwacji 

zebrały się w Mediolanie w ośrodku konferencyjnym „Matka Sai” - Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai z Włoch. Dołączyli do nich: przedstawiciel rządu z Rzymu oraz burmistrz 

Varallo Pombia, miasta w prowincji Nowara. Zjazd, którego tematem było „Zarządzanie 

zmianami i rozwojem poprzez wartości ludzkie i duchowe przywództwo” obejmował wykłady 

i warsztaty na trzy główne tematy: (1) uświadamianie ludziom potrzeby zarządzania opartego 

na wartościach, (2) dzielenie się doświadczeniami wdrażania zarządzania opartego na 

wartościach (3) ustanowienie platformy do zarządzania opartego na duchowości.  

Swoje doświadczenia z wprowadzania we własnych firmach systemów zarządzania, 

zbudowanych na pięciu ludzkich wartościach - prawdzie, prawym postępowaniu, pokoju, 

miłości i niekrzywdzeniu - przedstawiło trzech liderów: Manfred Müller-Gransee z Niemiec, 

Markos Lyras z Wielkiej Brytanii i Thomas Rohland z Holandii. Dołączyli do nich George 

Bebedelis i Vassiliki Stephanides z Grecji, nauczyciele z Instytutu Edukacji Sathya Sai z Europy 

Południowej, którzy mówili szczegółowo o wielkiej wadze prawdy i prawego postępowania w 

działaniach biznesowych. W warsztatach, jakie odbyły się później, uczestnicy podzielili się 

pomysłami i przedstawili nowy wgląd w to, jak wartości ludzkie i przywództwo duchowe 
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mogą stać się głównymi zasadami w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi. 

Przeprowadzono rozmowy zespołowe, aby rozwinąć te pomysły poprzez stworzenie wizji 

stymulowania wzrostu gospodarczego, opartego na wartościach ludzkich. Uczestnicy zjazdu 

zostali natchnieni pomysłami tworzenia planowego wzrostu gospodarczego i z wdzięcznością 

wyrazili uznanie dla pełnej poświęcenia służby pełnionej przez wolontariuszy Sathya Sai, 

którzy przygotowali zjazd.  

Laos 

W dniach 8-10 kwietnia bieżącego roku wolontariusze Sathya Sai zorganizowali obozy 

medyczne i przeprowadzili przedsięwzięcia usprawniania wsi. Odbyły się one w trzech 

wioskach odległego okręgu Dakchung. Zespół złożony z 6 lekarzy, 3 dentystów, 2 aptekarzy i 5 

wolontariuszy z Laosu, Malezji, Singapuru i Indii niestrudzenie pracował, wykonując 800 

badań medycznych, 300 zabiegów dentystycznych i rozdając lekarstwa. W ramach 

przedsięwzięcia usuwania ubóstwa zbudowano 150 toalet, aby zapewnić mieszkańcom wsi 

lepsze warunki życia. W każdej wiosce wolontariusze wygłosili przemówienia do ludu, aby 

uświadomić wagę dbania o czystość dla zapobiegania chorobom, w tym przenoszonych przez 

wodę. W uznaniu dla tych działań, gubernator Dakchung wystosował pochwałę za wybitną 

pracę społeczną dla Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z Laosu.   

Hiszpania 

16 lutego bieżącego roku ponad 60 osób uczestniczyło w Madrycie w spotkaniu otwartym 

pod nazwą „Sathya Sai Baba i jego przesłanie powszechnej miłości”, przygotowanym przez 

Międzynarodową Organizację Sathya Sai z Hiszpanii. Przeprowadzono je w odpowiedzi na 

zaproszenie madryckiej Fundacji na rzecz Światowego Pokoju, w ramach kilku kolejnych 

zjazdów poświęconych wybitnym  postaciom na świecie w dziedzinie duchowości i oświaty. 

Spotkanie objęło przemówienie przewodniczącego Rady Krajowej Organizacji Sai w Hiszpanii, 

który opisał nauki i misję Sathya Sai, opowiadając o jego życiu. Następnie przyszedł czas na 

pytania i odpowiedzi. Uczestnicy obejrzeli film o naukach Bhagawana Baby i omawiali 

zagadnienia duchowe, takie jak znaczenie życia, powszechna miłość, bezinteresowna służba, 

wartości ludzkie, jedność wyznań oraz to, jak ważne jest rozwijanie dobrego charakteru.  

Rosja i kraje sąsiednie 

Dwa razy w roku członkowie Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z Rosji, Ukrainy, 

Białorusi, Mołdawii, Kirgistanu, Kazachstanu i Azerbejdżanu przygotowują posiłki dla ludzi, 

którzy są pozbawieni pieniędzy i znaczenia w społeczeństwie. Dokonują tego wspólnym 

wysiłkiem i w ten sam dzień. 12 marca tego roku 327 wielbicieli Sathya Sai zgromadziło się, by 

z troską przygotować jedzenie i nakarmić ponad 1300 ludzi w 63 miastach w Rosji i w krajach 

sąsiednich. W tym potężnym przedsięwzięciu wzięli udział członkowie Międzynarodowej 

Organizacji Sathya Sai z 38 ośrodków oraz 42 grup. Oprócz gorących posiłków rozdano też 

maści medyczne, wodę utlenioną, bandaże, jak również mydło i skarpety. Ochotnicy 

rozmawiali też z miłością i życzliwie z obdarowywanymi potrzebującymi, ogrzewając im serca. 

W kilku miastach wolontariusze Sathya Sai nakarmili zwierzęta i ptaki. Był to wzruszający 

widok, kiedy koty, psy i ptaki z miłością pozdrawiały na swój sposób tych wolontariuszy, 

odpowiadając na ich dobroć.  

Kanada 

10 i 17 października oraz 19 i 26 grudnia ubiegłego roku młodzież Sathya Sai przygotowała i 

podała posiłki osobom wywodzącym się z plemion indiańskich w Toronto Council Fire Native 



Sanathana Sarathi   Lipiec 2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
28 

Community Centre w śródmieściu Toronto. Ośrodki Sathya Sai z tego obszaru zwykle co 

tydzień prowadzą służbę na rzecz potrzebujących ze wszystkich grup etnicznych, narodowości, 

religii i wyznań. 

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  

 

BHARAT 

Gudżarat: 17 kwietnia obecnego roku w Bilimora w okręgu Nawsari odbył się Strefowy 

Zjazd Młodzieży (Południowego Gudżaratu). Zorganizowała go Organizacja Sathya Sai Sewa. 

Przybyło prawie 700 osób: młodzieży i starszych wielbicieli Sai. Myślą przewodnią tego zjazdu 

było hasło: „Młodzież dla przemiany społecznej”.  

W mowie wprowadzającej Manohar Trikannad w jasny sposób przedstawił cel tego Zjazdu 

Młodzieży. Przemawiając do uczestników dr Dipak Anand, profesor nadzwyczajny Instytutu 

Wyższej Wiedzy Sathya Sai z Prasanthi Nilayam oświadczył, iż Swami założył Organizację 

Sathya Sai po to, aby wielbiciele doświadczali jego boskości. Powiedział, że w 1999 roku Swami 

poprosił studentów, aby wstępowali do Organizacji Sai i służyli. Wezwał ich do podążania za 

przesłaniem i naukami Swamiego i do osiągnięcia najwyższej błogości.   

Później młodzieżowa koordynatorka stanowa (dziewcząt), dr Shilpa S. Popat przedstawiła 

zebranym Narodowe Przedsięwzięcie Młodzieżowe - Sathya Sai Widja Dżjoti. Pokaz ten miał 

na celu zaznajomienie zgromadzonych z tym zadaniem wzięcia pod opiekę szkół i rozpoczęcia 

pracy w boskiej misji.  

Po obiedzie koordynator młodzieżowy Radźiw Gosai przeprowadził quiz wiedzy o życiu, 

przesłaniu, misji i dziele Bhagawana. Na koniec był czas na pytania i odpowiedzi ze strony 

uczestników. Oodpowiadał na nie dr Dipak Anand, przytaczając nie tylko różne zdarzenia z 

życia Swamiego, lecz także z Ramajany i Mahabharaty. Zjazd zamknął zastępca 

przewodniczącego stanowego Hemantbhai Patel, wskazując ważne nauki ze zjazdu oraz 

kierunek na ścieżce przemiany społecznej dla młodzieży z tego obszaru.   

Częścią zjazdu był obóz krwiodawstwa, gdzie zebrano 25 butelek krwi. W zorganizowanej 

Narajana sewie 38 osób rozdawało paczki z ugotowanym jedzeniem dla 60. rodzin w wiosce 

Bhaat, znajdującej się pod opieką Organizacji Sai z Gudżaratu, dbając o jej wszechstronny 

rozwój.   

Dżammu i Kaszmir: Zespół z Organizacji Sathya Sai Sewa odwiedził Srinagar w celu 

rozszerzania działań służebnych w stanie Dżammu i Kaszmir. Zespół pilotażowy z Pendżabu 

oraz członkowie trustu oświatowego „Pączki Wiosny”, służący wspólnie w działalności 

podejmowanej przez Organizację Sai, przyjęli te działania z wielką miłością. Zespół odwiedził 

instytucje oświatowe trustu i obejrzał prezentację (w programie PowerPoint) poświęconą 

różnym działaniom  podejmowanym przez nie w około 25 wioskach w Srinagar i Ompura, na 

przedmieściu Srinagar. 

10 kwietnia grupa z Organizacji Sathya Sai Sewy ze stanu Dżammu i Kaszmir rozdała z 

pomocą wspomnianego trustu 2500 teczek szkolnych. Przewodniczącemu stanowemu Siwie 

Kumarowi Śarmie oraz założycielowi trustu nazwiskiem Qureshi przekazano w darze od stanu 

Maharasztra półciężarówkę medyczną, z której będą wspólnie korzystały Organizacja Sathya 

Sai Sewa z Dżammu i Kaszmiru oraz wspomniany trust. Wydarzenie to zaszczycił swoją 

obecnością jako gość honorowy komisarz Kaszmiru, dr Asgar Hassan Samun oraz wielka liczba 
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osobistości. Zdawało się, że Bhagawan podpowiada mówcom, bo każdy z przemawiających 

odtwarzał pojęcia Bhagawana dotyczące sewy, zdrowia, oświaty, jakości życia, wartości, 

jedności, czystości i boskości. Przewodniczący Ogólnoindyjskiej Organizacji Sathya Sai Sewa 

Nimisz Pandja bardzo wszechstronnie przedstawił w swoim przemówieniu wspaniałość 

wcielenia się boskości w postaci Bhagawana Sathya Sai Baby i niezrównanych przedsięwzięć 

służebnych, podjętych przez Sri Sathya Sai Central Trust oraz Organizację Sathya Sai Sewa.  

Dwoje dziewcząt i dwóch chłopców wybranych losowo spośród uczniów także wygłosiło 

przemówienia ujawniające prawdziwe pragnienie każdego dziecka z Kaszmiru - pragnienie 

pokoju, szczęścia, jedności, oświaty, zdrowia i powszechnego braterstwa. Bardzo mocno i 

wielokrotnie powtarzali, że nigdy nie zapragną rozlewu krwi. Była to bardzo wzruszająca 

opowieść, która powinna zmienić bieg życia w Srinagar. Później wystąpił Satjadżit, aby 

wyjaśnić pojęcie Sathya Sai Widja Wahini i skupić się na nim. Przedsięwzięcie to zmienia 

oświatę w Indiach, zwłaszcza na obszarach wiejskich. 

Dwóch sławnych artystów ze Srinagar: słynny kaszmirski skrzypek klasyczny Mohammad 

Amin Lala oraz sławny śpiewak z Dżammu i Kaszmiru Munir Ahmad Mir, dało znakomity 

pokaz dotyczący kaszmirskiej kultury, dziedzictwa, muzyki, liryki, sztuki ludowej i klasycznej.   

Manipur: Przewodniczący Ogólnoindyjskiej Organizacji Sathya Sai Sewa Nimisz Pandja 

przybył w maju tego roku z dwudniową wizytą do Manipur. Towarzyszyła mu 10-osobowa 

grupa starszych osób funkcyjnych z Organizacji Sai. W trakcie tej wizyty wygłosił otwarte 

przemówienie na w sali Gandhiego, położył kamień węgielny pod nowy ośrodek Sai w 

Thirungei oraz złożył hołd Netadżiemu Subaszowi Czandrze Bose'mu w Indyjskim Narodowym 

Budynku w Moirang.   

 

 

 

Forum wychowanków 

Życie u boskości w moich wczesnych latach studenckich    
 

Dr Kiran Patel  

 

Kiedy byłem bardzo młody, moje pojęcie związku pomiędzy Bogiem, a wyznawcą 

było takie, że Bóg jest wszechmocny, pełen mocy, ma swoją siedzibę gdzieś na niebie i 

przebywając w bardzo dużej odległości jest nieosiągalny. Nie uświadamiałem sobie, że 

moje częściowo fałszywe wyobrażenie zmieni Bhagawan Sathya Sai Baba. Oczywiście, 

to wszechmocny, wszechwiedzący Pan. Równocześnie pracuje, mówi i wiele czyni na 

naszym poziomie, abyśmy mogli z nim iść i wznieść się na wielkie wysokości. 

Bliskość Swamiego  

jak oświadczył, jego misją jest wywołanie przemiany ludzkości przez przemianę 

jednostki. Moją pierwszą lekcją od Swamiego - wiodącą ku temu celowi - była moja 



Sanathana Sarathi   Lipiec 2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
30 

własna przemiana.  

Kiedy w roku 1971 wstąpiłem do koledżu Swamiego, była tam jedynie garstka 

chłopców. W tamtym czasie Brindawan był zupełnie jak gurukula, porównywalny do 

pustelni. Swami był całkiem jak guru, mając z każdym chłopcem osobistą więź, którą 

wykorzystywał jako podstawę dla przemiany jednostkowej. Będąc samą ucieleśnioną 

boską miłością, Swami używał miłości jako swojego narzędzia oddziaływania na tę 

przemianę. Mieszkaliśmy w internacie, który był po prostu salą sypialną. Wygoda była 

tam obcym słowem. Spaliśmy na podłodze na cienkim kocu albo na prześcieradle. W 

dachu było pełno dziur, skutkiem czego w porze monsunowej chłopcy budzili się 

‘pływając’ w kałużach wody! Ponieważ dach był zrobiony z fałdowanych arkuszy 

blachy, w porze lata w akademiku było jak w piecu, zimą zaś niczym w chłodni. 

Studenci musieli brać kąpiel w zimnej wodzie (w tamtych latach zimy były surowsze - 

przez większą część dnia zalegała mgła). Gorąca woda nie istniała. Jeśli chodzi o 

gotowanie jedzenia, musieliśmy w tym celu rąbać drewno na opał. Brak wygód 

rekompensowało przebywanie fizycznie blisko Swamiego.   

Swami jako rodzic  

Swami zwykł chodzić do akademika i spędzać codziennie całe godziny w naszym 

towarzystwie rozmawiając, żartując, śmiejąc się i śpiewając. Więź ta bardzo 

przypominała więź z rodzicem; na przykład prosił, abyśmy pokazali swoje walizki, 

kazał je otwierać i patrzył, co tam mamy. Kiedy indziej szedł do kuchni, sprawdzał co 

się gotuje, próbował czegoś i podsuwał jakieś wskazówki. Działo się tak, mimo iż 

próbowaliśmy powstrzymywać Swamiego przed chodzeniem do kuchni, z uwagi na jej 

lichy stan. Regularnie jedliśmy ze Swamim obiad lub kolację. Swami dzielił się z nami 

przekąskami lub innymi potrawami przyrządzonymi dla niego danego dnia. 

Przebywanie w jego obecności zawsze było źródłem wielkiej wiedzy.  

W jego boskiej obecności musieliśmy być zawsze czujni, aby otrzymać jego 

objawienia. Na  przykład, pewnego razu zapytał jednego chłopca o to, co robił owego 

dnia. Chłopak odrzekł coś bardzo nieśmiało i zaprzeczał temu, aby popełnił jakieś 

wykroczenie. Swami zatem stworzył zdjęcie jako dowód tego, co tamten robił! Jasne 

było, iż nie ma żadnej ucieczki przed wszechwiedzącym i wszechobecnym Panem, choć 

zwykle stwarzał takie przedmioty jak pierścienie i naszyjniki.  

Innym razem poprosił, aby jeden z chłopców wyciągnął rękę. Kiedy ten to uczynił, 

Swami położył swoją dłoń na jego i ku zaskoczeniu wszystkich, po paru sekundach na 

twarzy chłopca pojawił się uśmiech. Na dłoni chłopca pojawiło się coś słodkiego, 

gorącego do jedzenia, jakby właśnie zostało ugotowane i wszyscy mieliśmy szczęście to 

spożywać. Niekiedy Swami stwarzał amritę - nieśmiertelny nektar. W porównaniu z 

jego chwałą i dostojeństwem, te cuda są mało znaczące. Niestety, wśród radości i 

szczęścia, jakimi obficie obdarzał nas Swami, zapominaliśmy o swoim wyjątkowym 

szczęściu i o tym, kim on jest naprawdę. Tak jak w przypadku gopik i gopalów w 

czasach Pana Kriszny, nasze życie kręciło się wokół Swamiego, jego fizycznej postaci i 

wokół radości jaką dawał.   
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Swami bardzo często przewodniczył modlitwom na wyższej uczelni w Brindawanie, 

chodził na zajęcia, zajmował miejsce i czynił uwagi odnośnie wykładów. Niekiedy 

rozprawiał na temat nauczania i rzeczywistej prawdy, ukazując swoją najwyższą 

mądrość.    

Ucieleśnienie współczucia 

Innym rzadkim przywilejem, jakim cieszyli się chłopcy, było chodzenie do aszramu 

Swamiego za każdym razem, kiedy chcieli przebywać w jego obecności. 

Otrzymywaliśmy obficie matczyną miłość Swamiego, ale bywały również gorzkie 

doświadczenia, zwłaszcza kiedy Swami był niezadowolony z naszego postępowania. 

Przykładowo jeden ze złych nawyków, jakim przeciwny był Swami, stanowiło próżne 

gadanie. Dla ukazania tego wyraźnie, Swami zwykł przez parę dni nie zwracać uwagi 

na chłopców. Kiedy wszystkie nasze wysiłki na rzecz uzyskania przebaczenia 

Swamiego zawodziły, czyniliśmy strategiczne plany stania przed wszystkimi wejściami 

wiodącymi na górę do sypialni Swamiego. Oczywiście Swami także miał swój plan. Na 

przykład, niespodziewanie prosił jednego z wielbicieli, aby mu towarzyszył, bądź 

przechodził, korzystając z tylnych schodów, które były w opłakanym stanie.   

 Jako samo ucieleśnienie współczucia, Swami ostatecznie miękł, kiedy poczuł, że 

chłopcy dostali już dość tego ‘gorzkiego lekarstwa’. Szedł wtedy do wejścia, by ujrzeć 

naszą reakcję; w takim przypadku chłopcy natychmiast padali do boskich stóp 

Swamiego i nie puszczali, aż uzyskali przebaczenie. Gdy przebaczenie ostatecznie 

następowało, powracały dni wielkiej radości. Dopiero później uświadamialiśmy sobie, 

że gdy chłopcy tracili smak jedzenia podczas ciężkiej próby rozłąki z Sai, Swami, 

przebywając daleko od swoich chłopców, sam przestawał jeść.   

– Autor studiował w latach 1971-74 na wyższej uczelni Swamiego w Brindawanie, a później w latach 

1975-1981 uczył chemii w Brindawanie i w Prasanthi Nilayam.   

  

 

 
 

Dziewięć zasad postępowania  

oraz ich stosowanie w życiu codziennym 
 

Recenzja książki  
Ravinder Grover 

   

‘Dziewięć zasad postępowania’, jakie podał Bhagawan Baba, wydaje się przy 

pobieżnym spojrzeniu bardzo proste, jednak ich głęboki wpływ na pojedynczego 

człowieka, rodzinę czy społeczeństwo pojąć można dopiero po dogłębnym zbadaniu 
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każdego z tych aspektów, w świetle wezwań napomnień udzielanych przy różnych 

okazjach przez Swamiego i w świetle tego, do czego wzywali Budda, Adi Śankara, 

Wiwekananda i Ramana Mahariszi.   

Wyczerpująca praca Rawindera Grovera, której zwieńczeniem jest ta książki, jest 

wielce godna polecenia pod różnymi względami. Każda z „Dziewięciu zasad” jest 

dokładnie rozpatrzona, a ich uderzające cechy i skuteczność zostały dogłębnie 

wyjaśnione, z wykorzystaniem wyjaśnień Baby.  

Książka służy jako dobry przewodnik do zrozumienia subtelnych pojęć jak dżapa, 

dhjana i modlitwa, do zrozumienia znaczenia uniwersalnych modlitw zawartych w 

Upaniszadach oraz mantry Gajatri. Bardzo dobrze wyjaśnia, czym jest prawdziwa 

oświata, bezinteresowna służba, samodociekanie, stawianie granic pragnieniom, 

ochrona środowiska, ćwiczenie się w spokoju ducha, widzenie jedności w 

różnorodności itd.   

Jak wskazała Madeleine Guillemin, niewielu ludzi jest świadomych znaczenia tych 

„Dziewięciu zasad”. Dlatego istnieje paląca potrzeba upowszechniania tych wartości, 

po to, by w życiu wszystkich ludzi ustanowić trwałą harmonię. Tę przemianę trzeba 

rozpocząć na poziomie jednostki i rozszerzyć na rodzinę oraz społeczeństwo, jak mówi 

Bhagawan Baba.   

– PPS Sarma 

 

 
 

 

 

 

Tłum.: Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk  


