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AVATAR VANI 

 

 

Uwolnij się od samolubstwa i krocz ścieżką boskości 
 

Wszystkie imiona i kształty są przejawieniem Najwyższego Bytu, ucieleśnienia 

pokoju i pomyślności. On jest istnieniem, wiedzą, absolutną błogością i jest niedwoisty. 

Jest satjam, siwam, sundaram (prawdą, dobrocią, pięknem).  

 

Ucieleśnienia boskiej atmy!  

Cały wszechświat jest postacią Boga. Iśwara sarwa bhutanam (Bóg jest 

mieszkańcem wszystkich istot), Isawasjam idam sarwam (Bóg przenika cały 

wszechświat). W nas i na zewnątrz nas jest powietrze. Jednak nie widzimy go ani nie 

potrafimy utrzymać go w ręce. Czy z tego powodu możemy zaprzeczyć istnieniu 

powietrza? Jeśli nie ma powietrza, to jak moglibyśmy żyć? Zaprzeczanie istnieniu 

powietrza jest równoznaczne z zaprzeczaniem naszego własnego istnienia. Tak jak 

powietrze, Bóg jest wszechprzenikający. Boskość znajduje się w świętym sercu 

człowieka. Twierdzenie, że Bóg obecny jest jedynie w jakimś określonym miejscu, jest 

niezrozumieniem prawdy. Sarwatah panipadam tat sarwathokszi siromukham, 

sarwatah srutimalloke sarwamawruthja tisztati (przenikając wszystko rękami, nogami, 

oczami, głową i uszami, Bóg wypełnia cały wszechświat).  

Uświęcajcie swoje widzenie  

Wszechświat jest postacią Wisznu. Patrzycie na wszechświat spojrzeniem 

doczesnym, a nie z uczuciami boskimi. Jeśli spojrzycie nań z boskimi uczuciami, 

pojmiecie wszechprzenikającą zasadę Wisznu. Jeśli pamiętacie boską postać Wisznu, 

nie myślicie o wszechświecie. Kiedy zaś patrzycie na wszechświat z uczuciami 

doczesnymi, nie możecie myśleć o Wisznu, Panu. Dlatego rozumienie boskości tkwi w 

świętości widzenia. Netra (oko) jest zaprawdę śastrą (pismem świętym). Kiedy 

zmieniasz swoje widzenie, zmienia się całe stworzenie. Jeśli włożysz okulary jakiejś 

barwy, w tej samej barwie będziesz widział świat. Dlatego przede wszystkim zmień 

swoje widzenie. Stawiasz pytanie: „Gdzie jest Bóg”? Gdziekolwiek mieszka umysł i 

gdziekolwiek krąży, tam jest Bóg. Na tym świecie nie ma żadnego miejsca, do którego 

umysł nie może pójść. Dlatego mówi się: Mano mulam idam dźagat (umysł jest 

podstawą całego świata). Cały świat jest jedynie wytworem umysłu. Człowiek widzi 

wszechświat, ale mówi, iż nie widział Wisznu, Pana. Paśjannapića na paśjati mudho 

(Głupcem jest ten, kto widzi, a jednak nie rozpoznaje rzeczywistości). Wszechświat jest 
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postacią Boga. Zatem zmień swoje bhawa (uczucia).  

Mamy tu posąg Kriszny. Są dwa aspekty tego posągu. Jednym jest swarupa (postać, 

kształt), a drugim swabhawa (istota, natura). Kiedy macie na uwadze postać Kriszny, 

nie myślicie o metalu, z którego jest zrobiona. Kiedy myślicie o metalu, nie możecie 

wyobrazić sobie postaci Kriszny.  

Kiedy skupicie swoje uczucia na tym świecie, pojawia się smutek. Kiedy będziecie 

myśleli o Wisznu, o Panu, będziecie szczęśliwi. Za przyjemność czy ból odpowiedzialne 

są wasze uczucia. Manah ewa manuśjanam karanam bandhamokśajo (Umysł jest 

przyczyną niewoli i wyzwolenia człowieka). Umysł człowieka odpowiada za jego 

niewolę i wyzwolenie. Tak więc kieruj umysł na prawą ścieżkę. Jeśli umysł skieruje się 

na prawą ścieżkę, to sam umysł zmieni się w boską zasadę. Jeżeli umysł skupiony jest 

na samolubstwie, to kroczycie wąską ścieżką. Używajcie umysłu do tego, aby mieć 

szerokie uczucia miłości. Powinno następować rozprzestrzenianie się miłości, a nie 

kurczenie się miłości. Dzisiaj jednak człowiek prowadzi życie, w którym miłość się 

kurczy. Egoizm, wszędzie egoizm. Cokolwiek robicie, stoi za tym egoizm. Kogokolwiek 

kochacie, kochacie tę osobę nie przez wzgląd na nią - kochacie ją dla samych siebie. 

Podobnie, jakąkolwiek rzecz kochacie, nie kochacie jej przez wzgląd na nią samą - 

kochacie ją dla samych siebie. Człowiek dziś stał się zabawką w rękach egoizmu. Nie 

robi nawet jednego kroku naprzód bez samolubstwa. Boską, atmiczną zasadę pojmiecie 

dopiero wtedy, gdy pozbędziecie się samolubstwa i pójdziecie ścieżką boskości.  

Ziemskie związki są tymczasowe 

Związki ziemskie, takie jak z ojcem, matką, synem, córką, opierają się jedynie na 

uczuciach. Człowiek przywiązuje się do nich, mając na uwadze ich imiona i postaci. 

Przed narodzinami któż jest ojcem, a kto synem? Przed ślubem kto jest mężem, a kto 

żoną? Związki te są tymczasowe jak przelatujące chmury. Jedynie atma jest prawdziwa, 

wieczna i niezmienna. Wedy również głoszą: Nirgunam, nirandźanam, sanathana 

niketanam, nitja, suddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam (Bez cech, bez skazy, 

ostateczna siedziba, wieczna, czysta, oświecona, wolna, ucieleśnienie świętości). To jest 

atma.  

Pewnego razu syn mędrca Wjasy, Śukadewa, chciał odejść, opuszczając ojca i dom, 

żeby podjąć pokutę. Ojciec nie potrafił znieść męczarni rozłąki z synem i pobiegł za 

nim, mówiąc: „Nie odchodź do lasu. Zostań w domu i prowadź życie rodzinne”. Śuka 

rzekł do ojca: „Ty nie jesteś ojcem, a ja nie jestem synem. Zarówno ty, jak i ja 

wyszliśmy z tej samej błogości. Naszym źródłem jest błogość”.  

 Każdy dąży do osiągniecia błogości. Nikt na tym świecie nie chce ani przez 

chwilę żyć bez błogości. Chociaż człowiek dąży do błogości, nie praktykuje tego, co 

może doprowadzić go do niej. Powinien czynić szczere wysiłki na rzecz osiągnięcia 

tego, do czego dąży.  

Punjasja phalamiććanthi,  

Punjam neććanthi Manawa,  
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Na papa phalamiććanthi, 

Papam kurwanthu jathnatha. 

 (Ludzie nie podejmują chwalebnych czynów, ale chcą czerpać ich owoce; oddają się 

grzesznym działaniom, a mimo to chcą uciec od ich następstw).  

Człowiek chce skutków czynów dających zasługi, ale idzie ścieżką przeciwną. Nie 

chce następstw grzesznych czynów, ale oddaje się grzechom. Dlatego, jeśli pragniecie 

dobrych następstw, dokonujcie dobrych czynów. Dążycie do jednej rzeczy, 

praktykujecie inną, a mówicie coś jeszcze innego. To nie jest prawdziwy cel ludzkiego 

życia.  

Właściwym przedmiotem dociekań ludzkości jest człowiek. Prawdziwie ludzkie jest 

życie w jedności myśli, słów i czynów. Człowiek jest ucieleśnieniem miłości, ale 

zmienia swoją miłość na różne sposoby. W chwili kiedy się rodzi, mocno kocha matkę. 

Jako dziecko nie może ani chwili żyć bez matki. Całe życie chce spędzić na kolanach 

matki. Z upływem czasu, kiedy idzie do szkoły, aby się uczyć, jego miłość do matki 

stopniowo się zmniejsza, a zwiększa się miłość do przyjaciół - wskutek zmiany 

pożywienia i środowiska. Przyjaciół uważa za swoje własne ja, za istotę swojego życia. 

Jak długo są z tobą ci przyjaciele? Są z tobą, póki masz pieniądze w kieszeni, a twój 

ojciec - wysokie stanowisko. Z tych dwóch względów otaczać cię będą setki przyjaciół, 

ale kiedy twoja kieszeń zaświeci pustką, a ojciec przejdzie na emeryturę, pozostawią 

cię, nie mówiąc nawet "do widzenia". Dopóki w zbiorniku wodnym jest woda, zbierają 

się w nim tysiące żab. Kiedy zbiornik wyschnie, nie będzie tam ani jednej żaby. Oto 

czym jest ziemska przyjaźń.  

Jednak przyjaźń z Bogiem nie jest taka. Bóg to twój prawdziwy przyjaciel, który 

zawsze będzie z tobą, nad tobą, pod tobą i wszędzie dokoła ciebie. Zaprzyjaźnij się z 

takim przyjacielem. Studenci, którzy są niezdolni, by pojąć tę prawdę, są dzisiaj 

rozmiłowani w swoich doczesnych przyjaciołach, będących ich przyjaciółmi jedynie 

podczas pięknej pogody'. Nie oznacza to, iż masz nienawidzić przyjaciół. Jak dalece 

powinieneś cieszyć się tą przyjaźnią? Powinna się ona ograniczać do "cześć", "cześć", "jak 

się masz?", "do widzenia". Adweszta sarwa bhutanam (nie żyw nienawiści do nikogo). 

Nie masz nikogo nienawidzić, zarazem jednak nie powinieneś mieć nazbyt wiele 

przywiązania, gdyż ziemscy przyjaciele zmieniają się nieustannie.  

Ukończywszy naukę studenci żenią się i przyjaźnie znikają. Ich życiem staje się 

wówczas żona. Wytężają siły i ofiarowują różne podarki, aby sprawić przyjemność 

żonie. Jak długo trwa ta miłość? Szybko zaczyna zanikać. Przypuśćmy, że wkrótce po 

ślubie mąż i żona idą na przechadzkę do ogrodu. Kiedy mąż widzi na drodze cierń, 

chwyta ją za rękę z niepokojem, żeby nań nie nadepnęła. Krzyczy: "cierń, cierń!". Po pół 

roku gdy widzi cierń, mówi: "Bądź ostrożna". Siła miłości się zmniejsza. Po roku, 

krzyczy na nią: "Nie widzisz, że na drodze jest cierń? Cofnij się!”! W ciągu roku nastąpiła 

tak duża zmiana w jego miłości.  

Ziemska miłość na pewno przeminie. Kiedy spłodzą jedno lub dwoje dzieci, ojciec 

kieruje swoją miłość ku dzieciom. Wytęża siły, aby je karmić i kształcić. One jednak 
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zapominają, że wszystko jest darem od rodziców. Potem pomiędzy ojcem a dzieckiem 

pojawiają się różnice. Zatem miłość ta nigdy nie jest trwała. Dlatego człowiek 

powinien czynić wysiłki na rzecz rozwinięcia w sobie miłości do Boga.  

We wszystkich jest obecne to samo źródło miłości  

Życie człowieka jest pełne zmartwień. To, że ma pieniądze, nie oznacza, iż nie ma 

zmartwień. Człowiek, pomimo swojego bogactwa i ludzi wokół siebie, nie może uciec 

od zmartwień. Człowieka wiąże 12 pragnień.  

Urodzić się jest zmartwieniem, bycie na świecie jest zmartwieniem; świat jest 

przyczyną zmartwienia i śmierć także; całe dzieciństwo jest zmartwieniem i starość; 

życie jest zmartwieniem, niepowodzenie to zmartwienie; wszystkie czyny i trudności 

powodują zmartwienie; nawet szczęście jest również pewnym tajemniczym 

zmartwieniem. Tylko oddanie Swamiemu położy kres wszystkim waszym 

zmartwieniom. O ludzie! Rozwijajcie takie oddanie i miłość.      

Żyjemy pod drzewem zmartwień i niepokojów. Złotym lekarstwem na wszystkie 

zmartwienia jest miłość do Boga. Dlatego człowiek, aby uwolnić się od wszelkich 

zmartwień, powinien rozwijać miłość do Boga.  

Na każdą chorobę przypisane jest jakieś lekarstwo. Miłość do Boga wyleczy 

wszystkie choroby człowieka. W różnych kształtach, jakie widzimy na tym świecie, 

obecna jest ta sama boska zasada. Kiedy rozpoznajemy wszechprzenikającą jedność w 

tej całej różnorodności, możemy uświadomić sobie boskość. Sporządzamy wiele 

słodyczy, takich jak maisor pak, gulab dźamun, barfi, laddu, dźilebi itd. Wszystkie te 

słodycze mają różny smak, ale cukier w nich wszystkich jest jeden i ten sam. Podobnie, 

w każdym jest obecna ta sama boskość. Różne mogą być imiona i postaci, myśli i 

dążenia, jednak cel jest jeden. Nie postrzegajcie różnorodności w jedności.  

Klejnotów jest wiele, złoto jest jedno. Klejnoty mają różne nazwy, ale zrobione są z 

tego samego złota. Jest wiele istot, ale oddech w nich wszystkich jest ten sam. Nie jest 

tak, że wy macie jeden oddech, a ja mam inny oddech. Narodów jest wiele, jednak 

ziemia jest jedna. Powinniśmy czynić szczere wysiłki na rzecz uświadomienia sobie tej 

jedności w różnorodności. Chociaż imiona i postaci są różne, we wszystkich obecne jest 

to samo podstawowe, boskie źródło miłości.  

Pojmijcie znaczenie mowy  

Mowa jest bardzo ważna w życiu człowieka. Może zmieniać umysł i stopić serce. 

Zatem mówcie przyjemnie i słodko. Nie zawsze możecie świadczyć uprzejmości, ale 

zawsze możecie grzecznie mówić. Miejcie święte uczucia, święte myśli i mówcie to, co 

dobre. Uświadomcie sobie wagę mowy.  

Pewnego razu w gurukuli nauczyciel uczył studentów wykładni wedyjskich. 

Powiedział studentom, żeby rozpoznali boskość, która jest wszechprzenikająca. Szkołę 

tę odwiedził inspektor. Spytał on: „Jak może pan samymi słowami przemienić 

studentów? W słowach tych nie ma żadnego sensu”. Nauczyciel powiedział: 

„Tajemnica zawarta w tych słowach nie jest obecna nigdzie indziej. W słowie jest 
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wszystko. Może ono spalić świat na popiół. Może uczynić pana władcą królestwa; 

może też sprawić, że poniecha pan rządzenia tym królestwem. Słowo jest 

najpotężniejsze”. Inspektor zapytał: „Umysł zmieni się dzięki temu słowu?”. 

„Oczywiście, że tak!” - powiedział nauczyciel. Jednak urzędnik rzekł: „Nie wierzę”.. 

Nauczyciel rzekł: „Ja mam pełna wiarę. Jeśli pan nie ma wiary, pozostawmy to. Moja 

wiara to moja wiara. Pańskie wierzenie jest pańskim wierzeniem”. Kiedy nauczyciel to 

powiedział, inspektor bardzo się rozgniewał. Powiedział: „Niech pan to wyjaśni”. 

Nauczyciel zażądał od najmłodszego ucznia z klasy, aby wstał i powiedział 

inspektorowi, żeby wyszedł! Chłopczyk powiedział: „Wyjdź”! Urzędnik zagotował się 

z wściekłości i gniewu. „Co?! Ten chłopczyk żądał, żebym wyszedł!” Wówczas 

nauczyciel powiedział: „Proszę pana, ten chłopczyk pana nie pobił. Wyrzekł tylko 

jedno zdanie: ‘Wyjdź’. Dlaczego jest pan taki zły? Czyż nie zmienił się pana umysł? 

Jedno słowo tak pana poruszyło”. 

Nawet jedno słowo może zmienić człowieka. Tak więc doceniajcie wartość słów i 

żyjcie z pokorą i posłuszeństwem. Wykształcenie daje pokorę. Z pokory wynika 

zasługa. Zasługa daje bogactwo. Bogactwo pomaga człowiekowi prowadzić prawe 

życie. Pokora wzbogaci twoje życie i życie pozagrobowe. Stąd też pokora jest 

najważniejsza. Bez tego życie ludzkie nigdy nie zajaśnieje w społeczeństwie. Dlatego 

mów miękko i słodko. Słowa topią serce, zmieniają umysł i dodają otuchy. Zatem 

powinniśmy znać wartość słowa. Dlatego Dźajadewa powiedział:  

O języku, znawco smaku! Jesteś bardzo święty. Mów prawdę w najmilszy sposób. 

Bezustannie śpiewaj boskie imiona Gowindy, Madhawy i Damodary. To twój 

najważniejszy obowiązek.  

O języku, nikt inny nie ma posiadanych przez ciebie cech dobrego wychowania, 

poświęcenia, idealizmu i tolerancji. Kiedy jesz jakiś dobry owoc, nie jesz go sam - 

posyłasz go do żołądka, aby móc podzielić się nim ze wszystkimi członkami ciała. Jeżeli 

będzie miał gorzki smak, wyplujesz go.  

Czy wiecie, jak tolerancyjny jest język? Trzydzieści dwa zęby kierują się nań jak 

miecze. Jeśli będzie nieuważny, wszystkie te zęby go pogryzą. Zęby są twarde, podczas 

gdy język jest miękki. Porusza się zatem bardzo ostrożnie między nimi. Pomimo 

wszelkich kłopotów, przeszkód i niepokojów, pozostaje w ustach i nigdy z nich nie 

wychodzi. Pomaga nawet tym, którzy czynią mu krzywdę. Gdy zęby go ugryzą - nie 

ukarze ich, uważa bowiem, że są z nim jednością.  

Kiedy spotkacie jakiegoś szlachetnego człowieka, chwalicie go, nazywając go 

dobrym lub pobożnym. Jeśli jest nikczemny, używacie słów szorstkich, mówiąc, jaką 

podłą jest osobą. Oskarżacie go. Ten sam język jedną osobę nazywa boską, inną zaś 

nikczemną. To tylko słowa. Słowa zatem są bardzo ważne. Słowa wypływają z siły 

ludzkiej mowy.  

Źródłem siły mowy jest siła woli. Jest ona nie tylko źródłem siły mowy, ale i siły 

rozróżniania, siły rozumu i siły świadomości - wszystkie siły mają swój początek w sile 
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woli. Owa siła woli jest główną energią w człowieku. Powinniśmy chronić tę energię. 

Nie powinniśmy używać jej do spełniania swoich głupich pragnień. Potrzebne jest 

poświęcenie. Jeśli nie ma tjagi, poświęcenia, nie możemy radować się jogą. 

Powinniśmy wyrzec się swoich mało ważnych pragnień. Bez wyrzeczenia nie ma 

spotkania z boskością.  

Kiedy nie wyrzekacie się swoich złych nawyków w codziennym życiu, jak będziecie 

praktykowali "odwiązanie"? Nie wyzbywacie się swoich nawyków picia kawy, 

herbaty, grania w karty. Dobrze wiecie, że nie są to dobre nawyki. Mimo to nie 

wyzbywacie się ich. Jak więc możecie oczekiwać wyrzeczenia się przywiązania i 

nienawiści? Na karmana na pradźaja dhanena tjagenajke amrutatthwa manasu (Do 

nieśmiertelności nie dochodzi się poprzez czyn, potomstwo ani bogactwo; zdobywa się 

ją jedynie poświeceniem).  

Dążcie do trwałej błogości  

Nieśmiertelność osiąga się przez poświęcenie. Zatem powinniście rozwijać w sobie 

ducha poświęcenia. Jeśli chcecie pływać, wodę powinniście pchać do tyłu, aby 

poruszać się naprzód. Musicie poświęcić wszystko. Przeszłość jest przeszłością. 

Zapomnijcie o przeszłości, ona już nigdy nie wróci. Macie olbrzymie nadzieje na 

przyszłość. Ale przyszłość nie jest pewna. Dlaczego zawracacie sobie głowę tymi 

rzeczami? Żyjcie w teraźniejszości. Nie jest to zwykła teraźniejszość - jest ona 

wszechobecna. Przeszłość obecna jest w teraźniejszości. W teraźniejszości jest również 

przyszłość.  

Przeszłość i przyszłość są jak drzewa. Z drzewa przeszłości pochodzi nasiono 

teraźniejszości, a z tego nasienia wyrasta drzewo przyszłości. Dlatego też w 

teraźniejszości są zarówno skutki przeszłe, jak i przyszłe. Zatem żyjcie w teraźniejszości i 

bądźcie szczęśliwi. Nigdy nie martwcie się przeszłością ani przyszłością. Teraźniejszość 

jest bardzo, bardzo ważna. Jeśli jesteście szczęśliwi w teraźniejszości, przyszłość również 

będzie szczęśliwa.  

Co jest błędem dzisiejszego człowieka? Zapomina o teraźniejszości, a martwi się 

przeszłością i o przyszłość. Nigdy nie poddawajcie się zmartwieniom. Jaki kształt 

posiada zmartwienie? Jest ono jedynie strachem wytworzonym przez umysł. Zatem 

bądźcie zawsze szczęśliwi. Szczęście to jedność z Bogiem, a nie ze światem. Na świecie 

nie ma prawdziwego szczęścia. Ziemskie szczęście jest tymczasowe. Błogość jednak jest 

trwała. Oto różnica pomiędzy błogością a szczęściem.   

Podczas gdy szczęście odnosi się do głowy, błogość związana jest z sercem. Zatem 

powinniście podążać za sercem. Nie podążajcie za głową i wszystkimi myślami, jakie z 

niej wychodzą. Szczęście, jakie otrzymujecie z tych myśli, jest jedynie tymczasowe, 

jednak błogość która wychodzi z serca, jest trwała.  

Jesteście głodni. Idziecie do hotelu i jecie dwa naleśniki - czapati. Wtedy jesteście 

szczęśliwi. Ale jak długo trwa to szczęście? Tylko dwie lub trzy godziny. Po trzech 

godzinach będziecie znów głodni. Szczęście to jest tymczasowe. Tak więc nazywa się je 



Sanathana Sarathi   sierpień  2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
10 

santosza. Co znaczy santosza? Tosza to drobne szczęście. Nie starajcie się o to drobne 

szczęście. Starajcie się o trwałą błogość. Ona nigdy się nie zmieni, w żadnym czasie. 

Nigdy nie zapominajcie o tej prawdzie.  

Ucieleśnienia miłości! 

Poznajcie duchową ścieżkę. Ważne jest, abyście oczyszczali swoje serce. Żyjcie 

pamiętając o trzech zasadach: o miłości do Boga, o strachu przed grzechem i o 

moralności w społeczeństwie. Przede wszystkim rozwijajcie miłość do Boga. Kiedy 

będzie miłość do Boga, pojawi się też strach przed grzechem. Kiedy będzie strach przed 

grzechem, będzie też moralność w społeczeństwie, gdyż staniecie się dobrzy i nigdy nie 

będziecie robić nic złego.  

Jeśli nie będzie w was strachu przed grzechem, zapomnicie o obyczajności 

moralności. W wyniku tego nigdy nie zdobędziecie szacunku w społeczeństwie. 

Społeczeństwo jest bardzo ważne. Rodzicie się w społeczeństwie, wzrastacie w 

społeczeństwie i umieracie w społeczeństwie. Nie możecie nigdy, ani przez chwilę, być 

z dala od społeczeństwa. Zdobywajcie dobre imię w społeczeństwie. Kiedy jesteście 

jednym ze społeczeństwem, jest to prawdziwa jedność. Jedność poprowadzi was do 

czystości. Czystość z kolei zabierze was do boskości. Jedność, czystość i boskość. Gdzie 

nie ma jedności, tam wchodzi wrogość. Dzisiaj w społeczeństwie nie ma jedności, 

czystości i boskości. Jest tylko wrogość, a potrzebna jest jedność. Wszyscy są jednym, 

bądźcie jednacy dla wszystkich.  

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

tylko jeden język, język serca. Rozwijajcie takie prawdziwe uczucie. Trzymajcie wszelkie 

różnice z dala. Rozwijajcie miłość. Rozwijajcie sahanę (tolerancję). Żyjcie w jedności.  

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Sruti w Kodaikanal 9 kwietnia 1993.  

 

 

 

Światowe Święto Młodzieży Sathya Sai 
 

Ponad 3 000 młodych osób z ponad 70 krajów spotkało się 12-14 lipca w Prasanthi 

Nilayam podczas Światowego Święta Młodzieży Sathya Sai zorganizowanego przez 

Międzynarodową Organizację Sathya Sai. Młodzi przybyli, aby świętować radość z 

faktu przynależności do Młodzieży Sathya Sai i zastanawiać się nad myślą przewodnią 

tego święta „Miłość jest źródłem, miłość jest ścieżką, miłość jest celem”. Ponadto owo 

nadzwyczajne wydarzenie przyciągnęło wielu wielbicieli z Indii. Zaszczyciło je również 
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wiele osobistości. Gościem głównym uroczystości był Pijush Gojal z rządu Indii, 

będący ministrem stanu do spraw energii, węgla, odnawialnej energii oraz kopalń. 

Oprócz rozważań nad myślą przewodnią, delegaci pokazali istny gwiazdozbiór 

występów nabożno-muzyczno-kulturalnych. Święto objęło też skierowane do 

młodzieży pouczające przemówienia i boskie przesłania Bhagawana. W szczególnym 

przesłaniu na tę okoliczność, swoje szczęście z powodu obchodów tego 

międzynarodowego wydarzenia wyraził premier Indii Narendra Modi. Zalecił on 

uczestnikom podejmowanie dalszych przedsięwzięć na rzecz Indii.  

Światowe Święto Młodzieży Sathya Sai - dzień 1  

Wydarzenia rozpoczął o poranku 12 lipca barwny pochód delegatów młodzieży, 

niosących flagi swoich krajów. Pochód ten wyglądał wspaniale – po dwie kobiety z 

każdego z owych krajów wkroczyły do hali Sai Kulwant od strony Bramy Gopuram, 

odziane w strój swojego kraju, witając Bhagawana zwyczajowym przywitaniem swego 

kraju. Po tym uroczystym pochodzie z flagami nastąpiły wieloreligijne modlitwy.  

Uroczyste przemówienie inauguracyjne wygłosił dr Siwendra Kumar, 

międzynarodowy koordynator młodzieży Międzynarodowej Organizacji Sai. 

Przypomniał w nim wszystkim delegatom, iż przynależność do Młodzieży Sathya Sai 

jest zaiste szczęściem. Przedstawił cztery cele tego święta, mianowicie: wyrażanie 

radości z tego powodu, że w młodym wieku zna się Sathya Sai Babę, uczczenie Jego 

życia i nauk; kontynuowanie Jego przesłania poprzez nowe przedsięwzięcia, kontakt z 

doświadczonymi członkami Organizacji Sai, żeby uczyć się i wzrastać. Później 

zaśpiewano okolicznościową pieśń tego święta „Świętuj miłość, świętuj życie”.  

W przemówieniu do delegatów dr Narendranath Reddy, przewodniczący Rady 

Prasanthi, pochwalił Młodzież Sai za przygotowanie wspaniałego programu. 

Szczegółowo mówił o wyjątkowości tego święta i wspomniał o mieście Sai Ram w 

Kazachstanie oraz działaniach Sai na całym świecie. Powtórzył boskie pouczenia 

Sathya Sai Baby dla młodzieży, a mianowicie, żeby stosowała cztery podstawowe 

rzeczy z abecadła życia: zawsze bądź odważny, zawsze bądź współczujący, zawsze bądź 

spokojny i zawsze bądź radosny. Nimisz Pandja, ogólnoindyjski przewodniczący 

Organizacji Sewy Sathya Sai, szczegółowo mówił o temacie tego święta i stwierdził, że 

prawdziwe cechy Młodzieży Sathya Sai to pewność siebie i wiedza o tym, że jedynym 

przyjacielem jest Sathya Sai Baba. Przypomniał całej Młodzieży Sathya Sai, że 

największą przygodą, na jaką powinni się wybrać, jest pokonanie umysłu poprzez 

miłość i służbę. Później Młodzież Sathya Sai z Wenezueli ofiarowała piękny, 

melodyjny strumień miłości nową pieśnią o nazwie Mi Destino, co znaczy mój cel.  

Następnie do zgromadzenia przemówił gość główny, Pijush Gojal. Zwrócił on uwagę 

na podstawowe przesłanie Sathya Sai Baby, mówiące, że podczas gdy umysł widzi 

oddzielność, miłość widzi jedność. Nie ma większego szczęścia niż skuteczne 

wspomożenie kogoś, kto ma w życiu mniej szczęścia niż my - zauważył. Podzielił się 

swoją wiarą, że te ideały mogą zmienić świat. Pochwalił ścieżkę miłości i służby, 

wybieraną przez Młodzież Sathya Sai na całym świecie i podkreślił, że jeśli chodzi o 
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objaśnianie społeczeństwu roli i znaczenia służenia, nie ma lepszego nauczyciela niż 

Bhagawan Baba.  

Następnie wyświetlono fragment filmowy z orędzia Bhagawana Baby, 

przypominający wszystkim, że prawda jest jedna i ta sama dla całego świata. 

Najlepszym sposobem na kochanie Boga jest kochanie wszystkich i służenie wszystkim 

poprzez przekształcenie miłości w służbę - powiedział Bhagawan. Poranne spotkanie 

zakończyły bhadźany i arati.  

Później rano, w obecności starszych przywódców Organizacji Sai oraz przybyłych 

osobistości, otwarto uroczyście wystawę o nazwie „Ready, Steady… Goal” [gra slów od 

angielskiego "Ready, Steady, Go" (Do biegu, gotowi, start!)]. Po błogich uroczystościach 

porannych w hali Purnaćandra rozpoczęło się pierwsze popołudniowe posiedzenie 

Światowego Święta Młodzieży Sathya Sai. Podkreślono na nim łączenie się z 

"elektrownią we własnym wnętrzu" dla uzyskiwania dostępu do miłości. Interaktywne 

i zajmujące przedstawienie zachęciło młodzież do odświeżenia swojej wiedzy o życiu, 

dziele i naukach Sathya Sai Baby.  

Na uroczystości wieczorne w hali Sai Kulwant złożyły się wystąpienia trójki 

mówców i muzyczny, wielokulturowy balet. Najpierw Olga Baranowa z Rosji 

podzieliła się swoimi przeżyciami związanymi ze stosowaniem się do nauk Sathya Sai 

Baby i niezachwianą wiarą w Niego.  

Hari Randźan Rao, młodzieniec indyjski, natchnął młodzież z całego świata 

oznajmiając, że zawsze istnieje dla niej jakaś sposobność do wniesienia swojego 

wkładu w społeczeństwo i własny kraj. Zachęcił młodzież do tego, aby oświadczyła, iż 

jest narzędziem Sai i stała się częścią jego boskiej misji. Trzecim mówcą był W.W.S. 

Lakszman, legendarny krykiecista indyjski, żarliwy wielbiciel Bhagawana. Objaśnił on 

nauki Bhagawadgity, kładąc szczególny nacisk na niezrozumienie skutków swoich 

czynów oraz na kierowanie się własnym głosem wewnętrznym. Doradził młodzieży, 

aby posługując się mocą Swamiego trwała w swojej dobroci, pomimo wszelkich 

ujemnych wpływów, jakie ją wszędzie otaczają. Jego osobiste, pełne miłości, opowieści 

o jego spotkaniach ze Swamim poruszyły serca słuchaczy.  

Pierwszy dzień Światowego Święta Młodzieży Sathya Sai zakończył się żywym 

występem artystyczno-kulturalnym o nazwie „Tańcząc do boskiego rytmu - Droga Sai”. 

Młodzież ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Nepalu, Mauritiusa, Indonezji, Fidżi 

oraz wielu stanów Indii, w tym Radżasthanu, Manipuru, Gudżaratu, Andhry Pradesz i 

Pendżabu, przejęła do glębi widzów żywymi tańcami i akrobatyką, ukazując różne 

kultury świata.   

Światowe Święto Mlodzieży Sathya Sai - dzień 2  

Podczas porannego posiedzenia w hali Sai Kulwant, 13 lipca, trzy mówczynie 

podzieliły się osobistymi opowieściami o ich przemianie dzięki łasce Sai. Były to 

Saiusza Haridas, koordynatorka młodzieży Obszaru 4 (Azja Południowo-Wschodnia), 

dr Ćandinie ze skrzydła Młodzieży Sathya Sai z Indii oraz Alida Parkes, przewodnicząca 
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Strefy 6 (Południowa Europa).  

Saiusza Haridas opowiedziała o swoich osobistych przeżyciach związanych z 

Bhagawanem. Stwierdziła, że z jego miłością można osiągnąć wielkie wyżyny 

duchowe. Wzywając młodzież do tego, aby zawsze była z Sai, zauważyła, że kiedy Sai 

jest z nimi, droga życia może stać się uroczystością i świętem. Przemawiająca jako 

następna dr Ćandinie uwypukliła to, że kobiety są ucieleśnieniami Śakti (boskiej 

mocy), są bowiem potomkiniami Boskiej Matki. Podkreśliła, że, idąc za przykładem 

Matki Sity, powinny żyć z miłością i poświęceniem. Ostatnia mówczyni tego poranka, 

Alida Parkes, podzieliła się opowieścią o swojej drodze ze Swamim i zaleciła młodzieży 

żyć zgodnie z jego oczekiwaniami, poświęcając mu w swoim życiu szczególną uwagę. 

Przypomniała młodzieży, że w swoim zachowaniu powinni mieć świadomość, że Pan 

patrzy, a skutki wszystkich swoich czynów powinni ofiarowywać Jemu.  

Na koniec porannych uroczystości wykonano pieśń okolicznościową Światowego 

Święta Młodzieży Sathya Sai w języku telugu, a potem zaśpiewano bhadźany i arati.  

Dalszy ciąg uroczystości odbywał się później w audytorium Purnaćandra, gdzie gość, 

dr Ćandrasekhar Narajan, z IBM w USA, podzielił się swoimi nowatorskimi 

odkryciami z dziedziny zrównoważonego rozwoju środowiska. Dr Narajan 

przypomniał delegatom o naukach Sathya Sai Baby odnośnie do szanowania przyrody 

i troszczenia się o Matkę Ziemię. Ponadto młodzież przedstawiła prezentację Miłość Jest 

ścieżką oraz odbyły się warsztaty.  

Posiedzenie wieczorne w hali Sai Kulwant rozpoczęło przemówienie Lorenzo 

Casadio z Włoch, który wezwał słuchaczy do przyjaźni z Bogiem. Obrazując swoją 

mowę własnymi przeżyciami związanymi z Bhagawanem, mówca zauważył, że Bóg to 

nasz najlepszy przyjaciel, który przyjdzie nam na pomoc, kiedy wszyscy inni odwrócą 

się od nas. Przemawiający następnie R. Wenkataramanan z Fundacji Tata i 

wychowanek Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai, przypomniał młodzieży, żeby 

przyjmowała - dla własnego dobra - przeciwności losu. Zwrócił uwagę młodzieży na 

nauki i wzorowe życie Bhagawana, spędzone na służeniu i inspirowaniu ludzi.  

Następnie z koncertem pod tytułem „Co to znaczy być młodym człowiekiem Sai”, 

wystąpił Światowy Zespół Muzyczny Sathya Sai. Złożyło się nań sześć oryginalnych 

pieśni, opartych na przeżyciach młodzieży - tych z prawdziwego życia - w różnych 

okresach życia.   

Wieczorne posiedzenie w hali Sai Kulwant zakończyło przedstawienie pod nazwą 

„Miłość jest ścieżką do przekształcenia świata”, w wykonaniu Światowego Zespołu 

Teatralnego Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Ukazało ono, jak jedność 

pomiędzy przywódcami różnych religii i ideologii politycznych jest kluczem do 

przemiany świata. Podkreśliło wartość miłości w przekształcaniu poszczególnych ludzi, 

społeczności i narodów. Prosta opowieść, znakomite dialogi oraz gra aktorska sprawiły, 

że przedstawienie robiło duże wrażenie.   

Światowe Święto Młodzieży Sathya Sai - dzięń 3   
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Posiedzenie poranne 14 lipca, w ostatni dzień święta młodzieży, rozpoczęła 

podnosząca na duchu przemowa Bridźeśa Bamalwy z Indii. Mówiąc do owego 

zgromadzenia około 3 tysięcy młodych ludzi z 70 krajów świata, mówca stwierdził, że 

jedności nie zobaczy się nigdzie indziej, jedynie u lotosowych stóp Bhagawana Baby. 

Poruszył serca młodzieży boskimi opowieściami Bhagawana i zachęcił ją do 

wstąpienia na ścieżkę przekształcania miłości w służbę.  

Julio Vivenes Villavicencio, strefowy koordynator młodzieży z Ameryki 

Południowej, podkreślił w budzącym natchnienie przemówieniu, iż najważniejszą 

cechą bhakty jest silna wiara w Boga. Przedstawił krótkie, osobiste opowieści o łasce 

Bhagawana, żeby podkreślić wszechwiedzę, wszechobecność i wszechmoc Boga.  

W swoim przemówieniu plenarnym, dr Ćandrasekhar z IBM doradził młodym 

ludziom, aby nie osądzali innych, osiągali swoje krótkofalowe cele i czynili najszczersze 

wysiłki, aby ich życie było udane, ponieważ na drodze życiowej nie ma żadnego 

"obszaru wygody". Wyjaśnił, jak poprzez stosowanie wartości ludzkich można odnieść 

powodzenie zawodowe. Swoje kształcące przemówienie zakończył wezwaniem 

młodzieży do tego, aby doskonałość uczyniła swoim nawykiem.  

Na koniec porannego posiedzenia wykonano w języku hindi pieśń okolicznościową 

Światowego Święta Młodzieży Sathya Sai.  

Później uroczystość przeniosła się do hali Purnaćandra, gdzie z budzącą natchnienie 

przemową do młodzieży wystąpił R. Dź. Ratnakar, członek zarządu Śri Sathya Sai 

Central Trust. Wezwał młodych ludzi do łączenia się z Sai zamiast z Internetem, gdyż 

jeśli zawsze będą mieli w sercach Sai, ich życie stanie się istnym świętem. Przypomniał 

im, że dla każdej trudności istnieje jakieś rozwiązanie i powodzenie możliwe jest 

jedynie przy właściwym podejściu. Ratnakar opowiedział kilka spośród swoich 

najskrytszych, osobistych przeżyć związanych z Bhagawanem i podzielił się z 

młodzieżą bezcennymi perłami Jego mądrości. 

Na koniec porannych uroczystości młodzież z Międzynarodowej Organizacji Sathya 

Sai podzieliła się na grupy, zgodnie ze swoimi geograficznymi obszarami zamieszkania, 

aby porozmawiać o zagadnieniach związanych ze swoim obszarem i opracować plany 

działania, by zaktywizować światowy ruch Młodzieży Sathya Sai. Na równoległym 

posiedzeniu młodzież z indyjskiej Organizacji Sewy Sathya Sai uczestniczyła w 

podnoszącej na duchu prezentacji, poświęconej przedsięwzięciu oświatowemu Widia 

Dżjoti Sathya Sai.  

Ostatnie spotkanie Światowego Święta Młodzieży Sathya Sai odbyło się po 

południu 14 lipca w hali Sai Kulwant. Do zgromadzonych przemówił dr Siwendra 

Kumar, międzynarodowy koordynator młodzieży. Podziękował młodym delegatom, 

ochotnikom świadczącym bezinteresowną służbę, osobom prowadzącym program, 

starszym członkom Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai oraz zespołowi Radia Sai 

za sprawienie, iż owo młodzieżowe święto wspaniale się udało. Przedstawił też 

postanowienia Światowego Święta Młodzieży Sathya Sai, tworzące plan dla 
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przyszłych działań młodzieży.  

Nimisz Pandja poradził młodzieży w swojej mowie, aby wszystkie swoje czyny 

ofiarowywała Bhagawanowi, nie uważając swoich dokonań za własne. Posłużywszy 

się piękną opowieścią, wezwał młodych ludzi do kroczenia - jak lwy - ścieżką służby i 

oddania.  

Dr Narendranath Reddy, który przemawiał jako następny, wyraził uznanie dla 

młodzieży za jej cudowny wysiłek, zapał, przywództwo i zdolności organizacyjne, które 

sprawiły, że to święto okazało się doniosłym wydarzeniem. Doradził młodym ludziom, 

aby rozwijali pełen miłości związek z Bhagawanem Babą, wcielali w życie jego nauki i 

zdobyli jego miłość i łaski. Przypomniał im, iż najwyższym błogosławieństwem 

Swamiego jest jego miłość, której powinni strzec w sercu jak skarbu.  

Następnie odtworzono krótki urywek wideo z orędzia Bhagawana Baby, w którym 

poradził on młodym ludziom, aby panowali nad zmysłami, rozwijali w sobie miłość i 

uwolnili się od cech zwierzęcych oraz złych nawyków. Swoje orędzie Bhagawan 

zakończył bhadźanem „Hari bhadźana bina sukha śanti nahin” (Bez rozmyślania o 

Bogu nie może być pokoju ani szczęścia).  

Doskonałym zakończeniem święta młodzieży była fantazja muzyczna pod nazwą 

„Symfonia dla Sai – nasze serca biją dla ciebie”. Rozpisana na 65 młodych ludzi, owa 

poruszająca duszę nabożna ofiara muzyczna młodzieży, przeniosła słuchaczy na jakąś 

wyższą płaszczyznę doskonałym współdziałaniem rytmu, melodii i pobożnego 

wykonania.  

Następnie odbyły się bhadźany, zakończone pieśnią „Love is my form, truth is my 

breath” [Miłość mym kształtem, prawda mym tchnieniem] w wykonaniu Bhagawana.  

Znakiem szczęśliwego zakończenia znakomitego Światowego Święta Młodzieży stało 

się arati. 

 

Uroczystość zakończenia szkolenia Młodzieży Sathya Sai 

Wcześniej, 11 lipca, urządzono uroczystość zakończenia szkolenia w zakresie 

Międzynarodowego Programu Przywódczego Sathya Sai. Wzięło w niej udział 200 

młodych ludzi Sathya Sai z 49 krajów. Wspomniany program opracowano w 2014 roku, 

by zapewnić Młodzieży Sathya Sai uporządkowane szkolenie w dziedzinie 

przywództwa, oparte na naukach Bhagawana. Kurs obejmuje zarówno wiedzę 

podstawową, jak i praktyczne zastosowanie w społeczeństwie, poprzez dziewięć 

modułów - sześć sesji online oraz trzy sesje z pobytem w Instytucie Wyższej Wiedzy 

Sathya Sai w Prasanthi  Nilayam. Obejmuje życie Bhagawana Sathya Sai Baby i Jego 

nauki, zadania Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, nauki Bhagawana odnośnie 

do przywództwa, wyzwania w obliczu których stoi młodzież, porozumiewanie się 

nacechowane miłością, dynamika zespołowa i zarządzanie przedsięwzięciami.  
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Uroczystość w hali Sai Kulwant rozpoczęła się o 5 po południu. Pierwszym mówcą 

był Dewiesh Tankaria z Wielkiej Brytanii, który jest przewodniczącym komitetu 

omawianego Programu. Mówił o tym, jak program ten dał młodzieży na całym 

świecie natchnienie do wdrażania nauk Swamiego i przyjmowania wiodących ról w 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Drugą mówczynią była Selene Ricart, 

reprezentantka młodzieżowa Argentyny, która ukończyła ów program w 2015 roku. 

Mówiąc o lekcjach i przeżyciach z okresu tego programu, opowiedziała o tym, jak z 

zacięciem stosowała w życiu to, czego się uczyła. Następnie wyświetlono krótki film 

wideo o tym programie.  

Później nastąpił wzruszający program muzyczny „Sevaks to Nayaks” (Od sług do 

przywódców), ukazujący drogę młodzieży od "ja" do "my" i od sewaków do najaków. 

Rozpocząwszy pieśnią „Sathya aur dharma ke raah pe” (Pójdziemy ścieżką prawdy i 

prawości), przekazującą młodzieżowe postanowienie pójścia w życiu za satją i dharmą, 

śpiewacy wykonali trzy inne pieśni, brzemienne w głębokie prawdy duchowe. Były to: 

„Waćanamrutam premamrutam” (Słodkie słowa zabarwione samą istotą miłości), 

„Jestem Bogiem” oraz „Doskonała młodzież”.  

 

 

 

Występy muzyczno-kulturalne 
W przededniu Światowego Święta Młodzieży Sathya Sai, odbyły się 7, 8, 9 i 10 lipca 

nabożne występy muzyczno-kulturalne w wykonaniu Młodzieży Sathya Sai z 

Mauritiusa, Republiki Południowej Afryki [RPA] i Australii.  

Pierwszy z nich pt. „Sai ćaranam pranamamjaham” wykonali wielbiciele z RPA 7 

lipca. Otworzywszy stotrą „Sajiśwara śatakam”, oczarowali widownię pełnym uczucia 

wykonaniem pieśni nabożnych, które objęły: „Kja kare sansar tera pjar to hamara hai” 

(Cóż może zrobić świat, kiedy mamy Twoją miłość?), „Bho sambho Śiwa sambho 

swajambho” (Samonarodzony Pan Śiwa), „Hamko tumse pjar kitna” (Jak bardzo Cię 

kochamy), zakończyli zaś ów znakomity występ wiązanką różnorodnych bhadźanów.   

Następną ofiarę muzyczną złożyli 8 lipca wyznawcy z Republiki Południowej Afryki. 

Zaśpiewali z zapałem i mocą nabożne pieśni i bhadźany, wśród których znalazły 

się:”Manasa bhadźare guru ćaranam” (O umyśle, czcij lotosowe stopy guru), „Bhola 

Śankara bhola” (Siwa, ten który jest szczery), „Tu pjar ka sagar hai” (Jesteś oceanem 

miłości), kończąc swoją ofiarę wiązanką różnorodnych bhadźanów w duchu prostoty i 

szczerości.  
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9 lipca około 200 osób z Mauritiusa wystapiło z muzyka nabożną w koncercie pod 

nazwą „Mana Bangaru Sai”. Rozpocząwszy pieśnią modlitewną poświęconą Panu 

Ganeszy, śpiewacy i muzycy przez blisko godzinę trzymali słuchaczy w urzeczeniu 

wspaniale wykonaną muzyką, obejmującą utwory: „Wonderful is your unfailing love” 

[Twoja niezawodna miłość jest cudowna], „Madhura mohana ghana śjama”, „O Sai 

Baba hamaar”, na koniec wykonując „Sai medley” [wiązankę różnych utworów], 

nasycając miłością i oddaniem całe otoczenie.  

10 lipca 80-osobowe grono Młodzieży Sai z Australii wykonało koncert muzyki 

nabożnej "Wezwanie nadeszło". Rozpocząwszy o godz. 5 po południu pieśnią 

powitalną „Swagatam suswagatam”, zakończyli swój znakomity występ lubianym 

kawali „Adhuri hai jeh zindagi” (Życie jest bezużyteczne bez Ciebie). Innymi ich 

pieśniami były: „Otwórz swoje serce”, „Madhura mohana ghana śjama”, po których 

nastąpiła wiązanka różnorodnych bhadźanów.  

  

 

Z naszych archiwów 

 

Wiara to pierwszy warunek rozpoznania boskości 
 

IMIĘ PANA PACHNIE BOSKĄ CHWALĄ 

 

Jest to święty dzień, kiedy wielbiciele rozwodzą się nad dostojeństwem i 

wspaniałością Pana i smakują słodycz Jego Imienia, które jest im tak drogie, gdyż mieści 

w sobie całą Bhagawatę. Awatar Kriszna był pełnym wcieleniem Boga, z wszystkimi 

szesnastoma cechami chwały. W awatarze Ramy, spośród tych szesnastu cech, trzej 

bracia Ramy mieli po jednej każdy i jedną miał Parasurama, współczesny im, dopóki 

Rama go nie spotkał i nie wciągnął w siebie owego ułamka boskiej mocy, jaką tamten 

miał. Inne wcielenia Boga były dla jakiegoś jednego celu - usunięcia zła, które wyrażało 

się poprzez jedną osobę bądź grono osób. Wcielenia Ramy i Kriszny były jednak dla 

celów bardziej ogólnych - misji odnowienia dharmy i popierania prawego życia, poza tym 

karania nikczemnych i przekazania światu, iż występek nie odniesie sukcesu.  

Człowiek jest połączeniem człowieczeństwa, zwierzęcości i boskości. Nieszczęściem 

jest, jeśli nie potrafi uwolnić się od zwierzęcości; nieszczęściem większym jest, 

jeżeli nie potrafi rozwinąć swojej boskości. Najpewniejszym sposobem na 

rozwijanie boskości w człowieku jest rozmyślanie o awatarach Ramie i Krisznie 
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oraz ich lilach (boskich grach) i mahimach (boskich chwałach).  

Śpiewaj boskie imię z miłością 

Przed każdym boskim wcieleniem pojawia się także dwoje współpracowników do 

zadania, dla wykonania którego przybywa dane wcielenie - Majaśakti (moc ułudy) i 

Jogaśakti (moc jedności z boskością). Maja przychodzi jako starsza siostra, aby ostrzegać 

podłych; Joga przybywa jako starszy brat, aby dodawać zapału i dotrzymywać stale 

towarzystwa. Maja pchała Kamsę coraz to głębiej w zatracenie, tak aby jego 

upadek był straszniejszy i bardziej wychowawczy. Jednak w tych czasach kali 

nikczemni muszą być poprawieni i "odbudowani" poprzez miłość i współczucie. 

Stąd też ten awatar przyszedł nieuzbrojony. Przyszedł z przesłaniem miłości. Jedyną 

bronią mogącą przekształcić podłych i rozpustnych jest Imię Pana, wypowiadane z 

miłością.  

Zdarzenie z Kaliją - wielka lekcja dla człowieka  

Boskie Imię pachnie boską chwałą, kiedy więc rozważa się je w myślach, 

przekształca się w narzędzie do wyzwolenia z ułudy. Weźmy imię Nawanitaćora 

(złodziej masła), jakim nazywa się Krisznę. Nie oznacza ono osoby, która ucieka z 

masłem, które przechowują ludzie. Nie kradł On masła, uzyskiwanego poprzez ubijanie 

kwaśnego mleka. Kradł masło wiary, zdobywane przez czynność ubijania zwaną 

'tęsknotą', z kwaśnego mleka zwanego 'ziemskimi doświadczeniami'. On pożąda jedynie 

tego 'masła'. Kiedy Jaśoda skarciła Krisznę za tę 'kradzież', odrzekł: „Ależ, matko, oni 

lubią mnie za jego podkradanie; jest im przykro, jeśli nie podkradam. Ubijają je w 

nadziei, że je ukradnę; gdy kradnę, ich serca zostają oświecone i budzą się”. 

Spośród wszystkich cudów, które zdumiewały ludzi podczas jego dzieciństwa, które 

odsłaniały im boskość, co przyszła  pomiędzy nich, zdarzenie z Kaliją było najbardziej 

znaczące. Wąż Kalija zatruwał oddechem wody Jamuny i powietrze nad nią; wszyscy, co 

zbliżyli się do tamtego obszaru - ludzie czy bydło - padali martwi. Ale Kriszna, boski 

chłopiec, skoczył w owe głębiny, zmusił tego okropnego węża, żeby podniósł się ponad 

poziom rzeki i skacząc po jego jadowitym rzędzie kapturów, tańczył na nich swoimi 

delikatnymi, lotosowymi stopami. Nacisk tych miękkich, jedwabistych stóp wystarczył, 

aby wypchnąć z kłów owej potwornej kobry śmiertelną truciznę i uczynić ją na zawsze 

nieszkodliwą.  

Pozwól, aby boskość w tobie panowała nad umysłem  

Jest to wielka lekcja dla człowieka. Lila ta zupełnie nie przypomina wcześniejszych 

zdarzeń, które dowodziły nadludzkiej siły i mądrości Kriszny. Porwał go diabeł-burza, 

uderzył go diabeł-cielę, został powalony przez diabła-wóz. Podziobał go diabeł-bocian, 

truła go diablica-niańka, ale ci, co powątpiewają, mogą cuda te przypisać zbiegowi 

okoliczności bądź wyolbrzymianiu. Wszakże zdarzenie z Kaliją jest wartościową lekcją 

odnośnie do duchowej sadhany.  

W Manasarowar (głębokim, spokojnym jeziorze-umyśle) każdego człowieka czai się 

jadowita kobra o sześciu kapturach. Są nimi: żądza, gniew, chciwość, przywiązanie, 
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pycha i nienawiść - niszcząca wszystkich, którzy się do niej zbliżą. Imię Pana, kiedy 

nurkuje ono w te głębie, zmusza ją do wypłynięcia na powierzchnię, tak aby mogła być 

zniszczona. Zatem pozwól boskości w sobie, Krisznie, panować nad tym umysłem; niech 

depcze te syczące kaptury i obłaskawi występnego węża; niech ów wyrzyga truciznę i 

stanie się sattwiczny (pobożny) i słodki. Oto sadhana, jakiej uczy to zdarzenie, 

obowiązek, jaki gorąco zaleca.  

Wszyscy awatarzy uczą pozbywania się przywiązań, co jest pierwszym krokiem na 

długiej drodze sadhany. W treta judze jogin Wasisztha uczył tej samej zasady. W judze 

dwapara, Kriszna uczył Ardźunę zaniechania wiśaja wasany (przywiązania do świata 

przedmiotowego).  

Lile Kriszny przekazują głębokie lekcje  

Ludzie mówią z pozorną wiarą Kriszna, Kriszna, Kriszna, jednak nigdy nie rezygnują z 

triszna (pożądania doczesnych dóbr albo sławy). W każdej judze przybywa  awatar 

Pana, aby zbawić, ożywić i odbudować. W obecnym czasie przybyły razem: Maha Śakti 

(moc najwyższa), Maja Śakti (moc ułudy) i Joga Śakti (moc jedności z Bogiem), w jednej 

ludzkiej postaci; powinniście starać się o to, aby zbliżyć się i zdobyć ich łaskę.  

Awatarowie dają ludzkości lekcje, jak uświadomić sobie Boga. Ludzkość potrzebuje 

boskich nauczycieli, aby wyratowali ją z kłopotów. Jest to celem awatarów, 

zstępujących, aby pokazać ludzkości sposoby uświadomienia sobie boskości. Musicie 

rozpoznać tę prawdę. Boskość nie zstępuje jako awatar bez celu. Celem tym jest 

uszlachetnienie ludzkiej natury. Urodzenie się jako istota ludzka jest rzadkim 

błogosławieństwem. Awatar uczy ludzkość, jak wybawić ludzkie istnienie.  

Sednem życia Kriszny było to, że ogłosił on światu prawdę, szerzył wieczne prawdy i 

zachwycił świat swoimi lilami. Kiedy Balarama powiedział, że zastał Krisznę na jedzeniu 

gliny, Jaśoda zapytała go o to. Kriszna rzekł w odpowiedzi: ”Och, matko, czy jestem 

dzieckiem, niegodziwcem albo jakimś półgłówkiem, żeby jeść glinę? Sama zobacz, czy 

mam w ustach jakąś glinę”. A kiedy otworzył usta, Jaśoda osłupiała, widząc w tych 

boskich ustach czternaście światów. Nie mogła uwierzyć własnym oczom. Wykrzyknęła: 

„Czy to sen? Czy może to maja Wisznu? Czy to jakieś złudzenie, wytworzone przez kogoś? 

Jestem Jaśodą czy kimś innym? Jestem całkiem oszołomiona”. Jaśoda nie miała wiary w 

siebie i dlatego nie potrafiła rozpoznać boskosci Kriszny. Pewność siebie jest warunkiem 

wstępnym do rozpoznania boskości. W przypadku Jaśody przyczyną było to, że zawsze 

patrzyła na Krisznę jak na syna i matczyne przywiązanie zaciemniało jej rozumienie.  

Każde zdarzenie związane z Kriszną jest cudem. Dlatego Wjasa oznajmił, że wszystkie 

opowieści związane z awatarami Wisznu są pełne cudów i piękna.  

– Wybrane z orędzi Bhagawana, wygłoszonych w święta Kriszna Dźanmasztami.  
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NASZ WIECZNY TOWARZYSZ 

R.Dż. Rathnakar 

 

je jatha maam prapadjante 

taamstathaiwa bhadźamjaham, 

mama wartmanuwartante 

manuśjah partha sarwasah. 

(Bhagawadgita, w. 4.11) 

(Odpowiadam ludziom w sposób, w jaki mnie szukają. O Ardźuno!  

Każdy podąża moją ścieżką pod każdym względem.) 

Wielbiciele przypisują Bogu różne imiona i postaci i oddają Mu cześć na rożne 

sposoby, stosownie do własnych dążeń. Jad bhawam tad bhawati (jakie uczucia, taki 

skutek). Odpowiedź Boga dla aspirantów jest stosowna do ich uczuć. Jak wyjaśnia 

Bhagawan, Bóg przybiera postać, jaką dla Niego wybrali, aby obsypać ich swoją łaską. 

Każdy bhakta ma wyjątkowy sposób nawiązywania styczności z Bogiem  

Jeśli uważamy Boga za przyjaciela, On odpowie nam w ten sam sposób. Gopale 

(pasterze z Brindawan) uważali Krisznę za swojego drogiego przyjaciela, szli ścieżką 

sakhja bhakti (oddanie przyjacielowi) i zbawili swoje życia. Hanuman, wzór dasja 

bhakti (oddania w duchu posłuszeństwa), stał się nieśmiertelny poprzez swoją służbę 

Panu Ramie, świadczoną z pełnym oddaniem. Opowieść o Dhruwie-dziecku, który 

osiągnął wysoki poziom poprzez bezustanne śpiewanie imienia Pana Narajany, nadal, 

jeszcze dzisiaj, daje nam natchnienie. Wielu jest na tym świecie takich, co czczą Boga, 

wierząc, iż jest bezpostaciowy i wszechprzenikający. Doświadczają Go stosownie do 

tego. Jak śpiewał święty Thjagaradźa: ”Enthamaatramuna ewwaru thalacina 

anthamaatrame niiwu”. Bóg przejawia się stosownie do uczuć bhaktów.  

Setki tysięcy ludzi gromadzą się tłumnie w Prasanthi  Nilayam, aby zanieść 

modlitwy do Bhagawana, wyrazić Bhagawanowi swoje pragnienia i otrzymać Jego 

błogosławieństwa. Odpowiada On na uczucia bhaktów bez względu na ich 

narodowość, język, kastę, religię czy obszar. Możemy spytać dowolnego bhaktę - każdy 

ma jakiś wyjątkowy sposób łączenia się z nim i doświadczania go. Bhagawan staje się 

istotną i nierozdzielną częścią życia bhaktów w taki sposób, jakby każdy bhakta miał 

Swamiego wyłącznie dla siebie, troszczącego się o niego. Dlatego blask uniwersalnej, 

boskiej miłości Swamiego rozprzestrzenia się po świecie. Będąc ucieleśnieniem miłości, 

Bhagawan obsypuje swoją miłością i łaską nas wszystkich, swoje dzieci, zwracając się 

do nas słowami „ucieleśnienia miłości!”. Tutaj chciałbym podzielić się kilkoma ze 

swoich doświadczeń jego boskiej łaski.  

Studenci podczas pobytu w akademiku Sathya Sai mogą przyswoić sobie wiele 

lekcji. Jest on sam w sobie ośrodkiem wyższej wiedzy, kształcącym studentów - 
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pochodzących z różnych stanów Indii - w prowadzeniu zdyscyplinowanego życia, w 

którym jest jedność, zgodność i współpraca. Życie w tym akademiku jest znakomitym 

przykładem wedyjskiego powiedzenia:  

Saha nawawatu, 

saha nau bhunaktu, 

saha wirjam karawawahai, 

tedźas winawadhi tamastu, 

ma widwiszawahai. 

 (Oby Pan chronił nas i żywił!  

Obyśmy wzrastali w mądrości i dzielności, pracując razem!  

Obyśmy żyli w przyjaźni bez żadnej waśni!)  

Tajemnica niewidocznej ręki 

Jeden z moich kolegów z pokoju o imieniu Madan miał bardzo rzadki i osobliwy 

problem zdrowotny. Nocą, kiedy spał, nagle ustawał mu oddech. Dokładnie w owej 

chwili, kiedy walczył o złapanie oddechu, potrzebował naszej pomocy. Jednak w ogóle 

nie wiedzieliśmy, kiedy taki nagły wypadek zaistnieje. Nawet lekarze nie potrafili 

znaleźć przyczyny tego zjawiska. Pomaganie mu w środku nocy, kiedy miał taki atak, 

stało się dla nas swego rodzaju wyzwaniem. Nie sposób było dla nas przewidzieć takie 

sytuacje, gdyż w tym czasie twardo spaliśmy. Nie widząc innego środka na ulżenie 

cierpieniom tego chłopaka, pewnego dnia żarliwie pomodliłem się do Swamiego, aby 

pokazał drogę wyjścia. 

Tej samej nocy obudziła mnie jakaś niewidzialna ręka, na chwile przed tym, jak 

Madan stracił oddech. Zadziwiająco i niewytłumaczalnie to dość dziwne 

doświadczenie budzenia przez niewidzialną rękę trwało nadal przez kilka miesięcy i 

wskutek tego mogłem być przy Madanie za każdym razem, gdy rozpaczliwie 

potrzebował pomocy. Wszakże pozostało dla mnie tajemnicą, czyja to życzliwa ręka, 

noc po nocy, potrząsała mną, budząc w odpowiednim czasie ze snu.  

Będąc świadkami śmiertelnej udręki Madana i uświadamiając sobie, iż z dnia na 

dzień staje się coraz bardziej przybity i przygnębiony, niektórzy z nas, jego towarzyszy z 

pokoju, przedłożyliśmy błagalnie jego kłopot Swamiemu. Swami, powodowany 

swoim niezmiernym współczuciem, dał mu prasadam w postaci wibhuti, mówiąc: 

„Wiem, nie martwcie się, wszystko będzie z nim w porządku”.  

W cudowny sposób od tamtego dnia kłopot, który tak długo go nękał, zaczął się 

zmniejszać z dnia na dzień i do czasu ukończenia przezeń studiów i opuszczenia 

akademika zupełnie wyleczył się ze swojej dolegliwości.  

Jednak odpowiedź na pytanie dotyczące owej niewidocznej ręki nadal ukrywała się 

przede mną. Z jednej strony mocno wierzyłem, że to nikt inny jak Swami, ale z drugiej 

miałem silne pragnienie tego, aby uzyskać potwierdzenie tego od samego Swamiego. 

Dlatego wciąż modliłem się do Swamiego o odpowiedź.  
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Minęły trzy lata. Podczas wakacji letnich Swami pobłogosławił mnie tym, iż 

mogłem towarzyszyć mu do Kodaikanal, wraz z kilkoma studentami, nauczycielami i 

bhaktami. Pewnego ranka spojrzał na mnie i rzekł: „Bądź gotów wygłosić wieczorem 

przemówienie do studentów”.  

Rozkaz Swamiego sprawił, że po plecach przeszedł mi dreszcz, byłem bowiem 

przyzwyczajony jedynie do słuchania przemówień innych, nigdy zaś z żadnym nie 

wystąpiłem. Zacząłem się obficie pocić - nawet w chłodnym klimacie Kodaikanal. Cały 

dzień spędziłem w wielkim napięciu, myśląc o swoim przewidzianym na wieczór 

przemówieniu. Zauważywszy moje kłopotliwe położenie, Swami przyszedł do mnie 

wieczorem i rzekł: „Nie jesteś przygotowany na swoje przemówienie. Czyż nie tak? 

Przygotuj się dobrze dziś wieczorem i wygłoś przemówienie jutro rano".   

Kiedy zacząłem głęboko myśleć o temacie swojego przemówienia, przemknęło mi 

przez myśl pytanie, które od trzech lat pozostawało bez odpowiedzi. Pomyślałem, że to 

złota sposobność, aby postawić to pytanie Swamiemu i zdobyć odeń odpowiedź. 

Dlatego dołożyłem wszelkich starań, aby być gotowym do przemówienia.  

Następnego ranka, jak wskazano wcześniej, Swami powiedział mi, żebym 

przemawiał. Była to pierwsza moja przemowa przed Boskim Obliczem, dlatego byłem 

trochę nerwowy. Ale, ponieważ byłem do niej dobrze przygotowany, przemówienie 

poszło mi dość gładko. Wspomniałem w nim o swoim doświadczeniu z niewidoczną 

ręką i powiedziałem, że wciąż pozostaje dla mnie tajemnicą, czyja ręka budziła mnie za 

każdym razem dokładnie w porę, abym mógł pomóc tamtemu chłopcu. Kiedy 

skończyłem to zdanie, Swami spojrzał na mnie z uśmiechem i rzekł: „Czy nie wiesz, że 

to Ja budziłem cię za każdym razem”? 

Ucieleśnienie boskiej miłości! 

Kiedy usłyszałem potwierdzenie od Swamiego, iż rzeczywiście była to Jego 

niewidzialna ręka, usiadłem, nie wypowiadając ani słowa, ze łzami płynącymi mi 

strugą po policzkach. Swami dał mi, z miłością, wodę do picia i poprosił, abym mówił 

dalej. Nie wiem, co mówiłem później, ale szybko skończyłem to przemówienie.  

Po południu Swami zapytał któregoś z gości: „Jak wypadła poranna mowa 

Ratnakara? Każde słowo, jakie wypowiedział, płynęło z serca”. Pochwalna uwaga ze 

strony Bhagawana dała mi niezmierną pewność siebie i niezmierzoną siłę. Swami w 

swojej bezkresnej łasce zawsze przychodzi na ratunek bhaktom. Z ust Swamiego 

wielokrotnie słyszałem: „Co Bóg miałby do roboty, gdyby nie było bhaktów?".  

Dlaczego mielibyśmy się czegoś obawiać, kiedy mamy za swoje schronienie 

wszechpotężnego i wszech litościwego Pana, zawsze napełniającego nam serce odwagą 

i pewnością siebie? Jest naszym jedynym przyjacielem i wiecznym zbawicielem. 

Musimy pamiętać, że Swami jest z nami zawsze, kierując nami i ochraniając nas.  

Zdarzyło się, że udałem się kiedyś do Paryża. Po wyjściu z samolotu, modliłem się 

do Swamiego, aby był ze mną. Obok lotniska zauważyłem, że nadjeżdża jakiś 

samochód i staje zaledwie parę stóp ode mnie. Na tylnej szybie miał nalepione zdjęcie 
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Swamiego w białej szacie, z obiema dłońmi podniesionymi w błogosławieństwie. Nie 

potrafię opisać swojej radości, kiedy zobaczyłem to zdjęcie Bhagawana z Jego 

kochającym zapewnieniem: „Po co się bać, kiedy Ja tutaj jestem”?  

Na paryskie lotnisko wjeżdża codziennie - i wyjeżdża zeń - tysiące samochodów. 

Żaden nie zatrzyma się tam dłużej niż na dziesięć sekund. W tym stanie rzeczy, 

dokładnie w chwili, kiedy wyszedłem z lotniska, nadjechał ten samochód z obrazkiem 

Swamiego i stanął przede mną. Czyż nie było to znakiem Jego boskiej łaski?  

„Jestem zawsze w tobie, z tobą, dokoła ciebie, nad tobą i pod tobą" - oświadczył 

Bhagawan. Jakże prawdziwe jest to boskie zapewnienie. Słodyczy miłości Swamiego 

można jedynie zaznać.  

Nigdzie indziej nie możecie znaleźć bogactwa, mogącego równać się z bogactwem 

Sai. Jeśli zapytacie, co jest bogactwem Sai, jest nim bezinteresowna, czysta i wieczna 

miłość.  

Naszego pragnienia Jego miłości nie zaspokoi mówienie ani pisanie o niej na 

dowolnie wiele sposobów.  

Swami, Awatar Miłości, zabiera nas na wyżyny boskiej, upojnej radości i napełnia 

nam serca błogością poprzez darszan, sparszan i sambhaszan (widzenie, dotyk i 

rozmowę z nim). Poruszając się wśród nas w swojej cielesnej postaci, obrał za swoją 

boską siedzibę Prasanthi Mandir. Jest jednak zawsze mocno umiejscowiony w naszym 

mandirze hridaja (świątyni naszego serca). Modlę się do Swamiego o to, aby był 

naszym wiecznym towarzyszem i poprowadził nas do boskiego miejsca, trzymając nas 

za rękę w podróży życia.   

Samasta lokah sukhino bhavantu. 

– Autor, R.Dź. Rathnakar, jest członkiem zarządu Śri Sathya Sai Central Trust.  
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Forum absolwentów 

 

Znaczenie edukacji Sai dla biznesu 
Prof. S. Raghunath  

 

Edukacja Sai pociąga za sobą kształcenie na dwóch poziomach - pierwszy dotyczy 

wiedzy o materialnym świecie, drugi zaś skupia się na odkrywaniu bogactwa 

wewnętrznej istoty człowieka. Najbardziej widocznymi układami odniesienia w 

kształceniu są programy dyplomowe i podyplomowe, jednak podstawowym 

zagadnieniem edukacji jest kształtowanie nawyków umysłu i serca, ogniskujących się 

na życiu poświęconym świadomości Boga i pomagających człowiekowi połączyć 

własną wewnętrzną jaźń z miłością Boga podczas służenia innym. Student czy uczeń w 

szkołach Sai, prowadzi życie pełne surowości i sadhany. Kiedy uczniowie czy studenci 

spędzają czas na bhadźanach, siedząc cicho w oczekiwaniu na darszan Swamiego i na 

służbę, odsłaniają się w nich głębsze warstwy w wyniku rozmyślań i badania samych 

siebie.  

Studenci i uczniowie jako poszukiwacze prawdy  

W latach kształtowania się, studenci Instytutu mają sposobność trzymać się z dala 

od pobłażania samemu sobie i łatwego zadowolenia. Edukacja Sai przeprowadza 

studenta przez swoiste laboratorium doświadczeń fizycznych, umysłowych, 

rozumowych, uczuciowych i duchowych, na koniec którego młodzi studenci dążą do 

samodyscypliny, poświęcenia, odpowiedzialności i gotowości do przyjmowania 

zarówno łatwych, jak i trudnych wyzwań. Podejście do rozwiązywania trudności 

jest pozytywne, gdyż jest u nich mocna świadomość boskiej woli. Zawsze więc, w 

przypadku każdego wyzwania, jakie pojawia się w życiu, istnieje jakaś droga naprzód. 

Pobudką uczniów i studentów w edukacji Sai jest sprawienie przyjemności Swamiemu. 

Stąd też, aby sprawić mu przyjemność, zaczynają wdrażać w życie zasady: ‘Praca to 

nabożeństwo’, ‘Obowiązek jest Bogiem’. Kiedy są studentami, doktorantami czy robią 

specjalizację, ich nauka jest ofiarą dla Boga.  

Uczniowie i studenci, uczący się w systemie oświatowym Sai, rozwijają 

ukierunkowanie na codzienne życie - zdrową równowagę pomiędzy uczeniem się, 

ćwiczeniami duchowymi i służbą na rzecz społeczeństwa. Tak oto uczniowie i studenci 

w tym systemie uczą się obowiązkowości wobec samego siebie i innych oraz uczą się 

pojmować świat, w którym żyją. Niektórzy z nich mają cenny, osobisty cel 

doświadczania Swamiego w każdej chwili życia. Działają w sposób podziwiany przez 

resztę społeczeństwa; prowadzą studenckie życie jako dżidżniasu (poszukiwacze 

prawdy), pochłonięci uczeniem się nie tylko przedmiotów akademickich, ale także 

tajemnic życia. 

Uczniowie i studenci wiodą życie wypełnione nauką, kochaniem Boga i służeniem 
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innym. W tym układzie nie zaskakuje, iż szacunek do samego siebie u tych studentów i 

uczniów często staje się równy zdolności prowadzenia surowego życia, opartego na 

świadomości Boga i służeniu społeczeństwu, zamiast jedynie zdobywaniu dobrych 

ocen. Uczenie się w systemie oświatowym Sai jest procesem samodyscypliny. Edukacja 

taka skupia się na celach wewnętrznych. Ucznia wprowadza się na ścieżkę stawania się 

bardziej efektywnym jako człowiek. Kiedy uczeń czy student żyje w świadomości 

Boga, nauka staje się nagrodą samą w sobie. Innymi słowy, tok nauki nie tyle zależy 

od zewnętrznych pobudek takich jak oceny, co od zaspokajania potrzeby poszukiwania 

prawdy.  

Zarządzanie w świecie korporacji oparte na wartościach  

Rozwój moralny trwa nadal w życiu dorosłym. Szczególnie potężne zmiany 

zachodzą we wczesnym okresie dorosłości. Doktoranci bądź robiący specjalizację 

studenci znajdują się w wymagającym okresie rozwoju własnego postrzegania 

doskonałości organizacyjnej, celu korporacyjnego, przywództwa i odpowiedniego 

rozwiązywania etycznych problemów w biznesie. Potrzebują czasu, aby przekształcić 

się w ludzi o silnej woli, mających odwagę działać w obliczu niekiedy kłócących się ze 

sobą rodzajów odpowiedzialności. Ekonomia i etyka, trzeźwe trzymanie się ziemi oraz 

idealizm dostarczają oglądu, jakiego potrzebuje firma, aby z powodzeniem działać w 

dzisiejszym świecie. 

Edukacja Sai opiera się na zasadzie ‘Zwieńczeniem wykształcenia jest charakter’. 

Charakter grupy pojedynczych ludzi, rozpoznawanych jako przedstawiciele jakiejś 

organizacji biznesowej, ma wpływ na samą podstawę tego biznesu. Charakter 

jednostek, widzianych jako ludzie podejmujący kluczowe postanowienia, zwiększa 

zyskowność, może bowiem przyciągać, inwestorów oraz pracowników. 

W dziedzinie kierowania biznesem istnieje dziś silna potrzeba pomyślnego robienia 

interesów i równocześnie czynienia dobra społeczeństwu. Wymaga to podwójnego 

nacisku - na zysk oraz na cel społeczny - i silnego pragnienia ulepszania świata. Trzeba 

zmiany nastawienia właścicieli i kierowników firm, aby powodzenie mierzyli nie tym, 

jakie mają zyski, skuteczność i udział w rynku, ale również tym, jak ich firmy 

przyczyniają się do sprawiedliwości społecznej, trwałości środowiska przyrodniczego i 

przestrzegania wartości, według których chcemy żyć. Sektor korporacyjny ma potencjał 

do poprowadzenia rewolucji, co zmieni świat na lepsze - poprzez służenie ubogim, 

krzewienie wartości ludzkich i wytwarzanie działalności gospodarczej w miejscach, 

które jej najbardziej potrzebują. Zadaniem studentów Sai jest bycie swoistymi 

"świecami zapłonowymi" - działaczami, którzy będą budowali społeczeństwo, 

wprowadzali dzielenie się wiedzą, łączyli ze sobą ludzi, wzmacniali zdolność do 

łączenia się, dodawali ludziom energii i natchnienia.   

Studenci prowadzący życie poświęcone nauce i duchowości rozwijają rzadki stopień 

pewności siebie. Wiara w siebie jest wiarą w boskie wsparcie; przyczyny przyjęcia 

czynnej postawy opierają się na wartościach ludzkich i uczuciach – tym, co odczuwa się 

w związku z wykonywaniem określonego zadania, w oparciu o zasadę ‘Ręce w 
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społeczeństwie, a głowa w lesie'.  

Biznes na całym świecie oparty jest na współzawodnictwie i współpracy, aby 

zdobyć przewagę we współzawodnictwie. Wkład ludzki w biznes mierzy się 

przeważnie oceniając zdolność człowieka do osiągania dokonań w warunkach i drogą 

współzawodnictwa. Edukacja Sai wnosi nowe podejście do współzawodnictwa w celu 

osiągnięcia powodzenia. Każdy z nas jest jakąś jednostką; tożsamość naszą określa nasz 

związek z innymi i Bogiem. Zasadniczo kształcenie z dziedziny zarządzania kierunkuje 

studentów na wyostrzenie zdolności analitycznych i zdolności do podejmowania 

rozumnych decyzji. Studenci zarządzania w systemie oświatowym Sai oprócz swojej 

pracy akademickiej mają sposobność do uświadomienia sobie głębokiej więzi z 

Bogiem, z rodzicami, rodziną, firmą i społeczeństwem. Wówczas biznes jest rozumiany 

jako związki łączące udziałowców, właścicieli, kierowników, pracowników, klientów, 

dostawców, z których wszyscy są nawzajem zależni od siebie i służą razem 

dobroczynnym celom.  

– Autor, były student Wyższej Uczelni Swamiego, jest profesorem strategii i polityki korporacyjnej 

w Indyjskim Instytucie Zarządzania w Bangalore.  

 

 

 

Nauka służby na uniwersytecie Swamiego 
Prof. Peter Pruzan 

 

Mam trzy domy w trzech częściach świata. Pierwszy był w Stanach Zjednoczonych, 

gdzie się urodziłem (w 1936 roku) i wychowałem. Moim drugim domem stała się 

Dania. Początkowo odwiedziłem ten piękny kraj w północnej Europie, aby prowadzić 

badania naukowe, ale tak urzekła mnie jego kultura i szacunek dla wartości ludzkich, 

że w połowie lat 60-tych XX wieku osiadłem tam. Moim trzecim domem są Indie, 

które po raz pierwszy odwiedziłem w 1974 roku w związku z przedsięwzięciem, jakie 

prowadziłem dla Banku Światowego w Bangladeszu. Od 1989 roku, wraz z żoną 

jeździłem do Indii ponad 40 razy, głównie w związku z moim nauczaniem w Instytucie 
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Wyższej Wiedzy Sathya Sai. Podczas wielu z owych wyjazdów mieliśmy sposobność 

podróżowania po Indiach i często wygłaszałem wykłady na wiodących 

uniwersytetach indyjskich bądź wykłady główne na międzynarodowych 

konferencjach. Prawdziwie pokochaliśmy ten cudowny, dający natchnienie, 

wprawiający w pomieszanie i rzucający wyzwania kraj. Bhagawan Sathya Sai Baba 

wielokrotnie wskazywał wyraźnie, że Indie są naszym domem, a w 2003 roku, w 

związku z moim nauczaniem na Jego Uniwersytecie, zapewnił mojej żonie i mnie 

mieszkanie. 

Nauczanie studentów metodologii badawczej   

Z uwagi na moją przeszłość osoby nie wierzącej w Boga oraz karierę akademicką 

przesyconą rozumowym, naukowym myśleniem, nie przestaje mnie nigdy zdumiewać, 

iż od 27 lat, od swoich pierwszych odwiedzin w Praśanthi Nilajam, moje wartości, cele 

w życiu i codzienne postępowanie kształtowane są przez nauki Bhagawana; jest On 

zawsze ze mną. I gdyby ktoś powiedział mi przed moim pierwszym spotkaniem ze 

Swamim w 1989 roku, że później będę spędzał cały semestr - około 5 miesięcy rocznie 

na uczeniu i kierowaniu studentów przygotowujących się do doktoratu z filozofii na 

Uniwersytecie Swamiego, uznałbym, że cierpi na udar słoneczny bądź majaczy! A 

jednak jest to w rzeczy samej moim błogosławieństwem. Około półtora roku po 

odejściu na emeryturę w Kopenhaskiej Szkole Biznesu w Danii w 2003 roku, zacząłem 

uczyć metodologii badawczej w Instytucie Wyższej Wiedzy Sathya Sai w pełnym 

wymiarze i dopiero ostatnio zaprzestałem.  

Zawsze dawałem gościnne wykłady na tym Uniwersytecie podczas regularnych, 

jednomiesięcznych odwiedzin, gdy przybywaliśmy z żoną corocznie do Praśanthi 

Nilajam w okresie 1990-2002. Wszakże około roku 2000 sprawy zaczęły się naprawdę 

zmieniać. Stało się tak, że było czterech doktorantów prowadzących badania naukowe 

w dziedzinach zarządzania i ekonomii i zacząłem spotykać się z nimi nieformalnie, aby 

rozmawiać o ich projektach i służyć pomocą. Ówczesny zastępca rektora, S.W. Giri, 

kilkakrotnie podczas następnych lat rozmawiał ze mną o ich pracy i pytał, co sądzę o 

jakości ich badań. Niekiedy mówiłem o ich postępach nieco krytycznie i wspomniałem, 

że nie dostąpili wcześniej korzyści, płynących z kursu w zakresie metodologii badań 

naukowych.  

Mimo tych rozmów doznałem wielkiego zaskoczenia, kiedy po południu 9 czerwca 

2004 roku Swami poprosił zastępcę rektora o wygłoszenie przemówienia. W swoim 

wystąpieniu Giri mówił o planach Uniwersytetu co do otwarcia studiów magisterskich 

na kierunku filozofii, służącego jako etap wstępny do przyjmowania na studia 

doktorskie z filozofii. Nacisk miał być położony na metodologię badawczą - przedmiot 

o jakim rozmawiałem z nim od jakiegoś czasu. Około tygodnia później spotkałem 

przypadkowo tegoż zastępcę rektora, wyraziłem mu uznanie z powodu nowego 

kierunku studiów i zapytałem, kto będzie tam uczył. Zrobił przerwę, spojrzał na mnie z 

miłością, z uśmiechem na ustach i odrzekł: „Mamy nadzieję, że pan”. 

Kurs ten stał się dwoma kursami, gdyż poglądy na świat, słownictwo i zagadnienia 
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przedmiotowe nauk przyrodniczych i społecznych wielce się od siebie różnią. Jedną 

rzeczą jest prowadzić badania naukowe nad - na przykład - przywództwem w biznesie, 

związkiem między inflacją a wzrostem gospodarczym czy społeczną 

odpowiedzialnością korporacyjną, a zupełnie inną - badać na przykład mechanikę 

kwantową, tworzenie związków chemicznych czy biologię cząsteczkową.   

Tak więc w przeciągu kilku miesięcy spotkało mnie mocne wyzwanie. Oczywiście, 

nie mogłem odmówić prośbie opracowania i poprowadzenia tych kursów 

uniwersyteckich. Mimo to, chociaż miałem za sobą długą drogę nauczyciela 

akademickiego - jako że byłem profesorem na Uniwersytecie Technicznym Danii, na 

Uniwersytecie Kopenhaskim oraz w Kopenhaskiej szkole Biznesu oraz odegrałem 

wiodącą rolę w rozwinięciu kilku międzynarodowych organizacji zajmującymi się 

badaniami naukowymi - nigdy nie nauczałem metodologii badań naukowych. 

Poczułem się bardzo skromnie, pod brzemieniem wielkiego wyzwania.  

Ujmując rzecz krótko, uczyniłem poważny wysiłek, czerpiąc z tradycji i literatury w 

dziedzinie nauk przyrodniczych i społecznych oraz własnego doświadczenia, jak 

również porad kilku z moich międzynarodowych kolegów, aby opracować pierwszą 

wersję tego kursu. Do stycznia 2005 stworzyłem pierwsze uwagi nauczycielskie i 

wygłosiłem pierwszy ciąg wykładów. Uwagi były wciąż udoskonalane na przestrzeni 

lat, wzbogacone o przykłady oparte na osiągnięciach tych nauk z ostatniego czasu i 

uwagi nauczycielskie z zakresu nauk przyrodniczych oraz o zawsze obecną inspirację 

Swamiego i stworzyły podstawy mojej najnowszej książki: „Metodologia badań 

naukowych - cele, praktyki i etyka nauki”, wydanej na moje 80. urodziny w marcu 

bieżącego roku.  

Na przestrzeni lat 2005-2014 uczyłem prawie wszystkich studentów, którzy podjęli 

na tym Uniwersytecie kurs doktorancki z filozofii. Zaprzestałem uczenia, kiedy 

zbliżyłem się do 80 roku życia i uznałem, że trzeba, aby inni byli w stanie przejąć ów 

kurs.  

Czasami uśmiecham się, kiedy rozmyślam nad swoją przemianą - ową przemianą 

ścisłego mózgowca w prowadzącego duchowe poszukiwania wyznawcę Bhagawana, 

uczącego na jego uniwersytecie i prowadzącego jego najcenniejsze mienie, to jest jego 

studentów. Ma to często miejsce, kiedy siedzę wśród wykładowców w hali Sai 

Kulwant i uświadamiam sobie, że przez wiele lat ja, który przed przybyciem do 

Swamiego nic nie wiedziałem o jego misji ani o Jego Uniwersytecie, byłem jedynym 

wizytującym profesorem nieindyjskiego pochodzenia, który co roku uczył przez cały 

semestr. Ze swoją białą skórą i białymi włosami (tym co z nich zostało!) oraz białą 

brodą (Swami w rzeczy samej określił mnie raz, mówiąc do wielu doktorantów z 

kierunku filozofii, jako „Biała Broda”), raczej wyróżniałem się z tłumu.  

Podzielę się teraz kilkoma przemyśleniami człowieka Zachodu, uczącego w 

Instytucie Wyższej Wiedzy Sathya Sai, o swoich (jego) studentach i jego 

Uniwersytecie. W istocie to, że nazywam siebie 'człowiekiem Zachodu’, można 

postawić pod znakiem zapytania. Pewnego razu Swami pytał mnie przez dziewięć dni 
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pod rząd: „Skąd jesteś?” Za każdym razem odpowiadałem: „Z Danii”, ale On nie 

wydawał się zadowolony z mojej odpowiedzi. W rzeczy samej, później powiedział mi: 

„To jest twój dom”. Tak więc, być może, biała skóra i data na mojej  metryce 

urodzenia są zwodnicze - skoro Swami mówi, że Prasanthi  jest moim domem, to ono 

jest moim domem!  

Jego studenci 

Moi byli studenci filozofii ze studiów magisterskich i doktorskich pytali mnie często, 

jak wypadają w porównaniu z wieloma studentami, których uczę i prowadzę na 

Zachodzie. Odpowiadałem, iż odpowiedź jest bardziej złożona, niż im się wydaje, jako 

że jest wiele mierników, które można wybrać, aby ocenić studenta. Jak podkreślił 

Bhagawan Baba: „Nauczanie programów uniwersyteckich jest tylko środkiem do 

osiągnięcia celu, a mianowicie duchowego wzrostu, odkrycia samego siebie i służby 

społecznej poprzez miłość i bezstronność”. W zestawieniu z tym – stwierdziłem, w 

oparciu o swoje doświadczenie na wielu wiodących uniwersytetach w Stanach 

Zjednoczonych i Europie - studenci na tych uniwersytetach są napędzani głównie 

chęcią osiągnięć naukowych i widokami rozwinięcia wysokiego ekonomicznego 

poziomu życia. Jeżeli więc skupić się wyłącznie na miernikach dokonań akademickich i 

powodzenia finansowego, wówczas moi byli studenci na Zachodzie są bardziej 

ukierunkowani na te wskaźniki powodzenia niż studenci, prowadzeni przeze mnie w 

Instytucie Wyższej Wiedzy Sathya Sai. Jednak z szerszej i bardziej wszechstronnej 

perspektywy, jaka cechuje zasadniczy cel Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai - 

zapewnianie doskonałego wykształcenia, które może ukształtować studentów na 

doskonałych obywateli, całkowicie oddanych służbie społeczeństwu - moi (Jego) 

studenci przodują, w porównaniu z tymi, których uczę i prowadzę na Zachodzie. 

Skupianie się na opartym na wartościach całościowym kształceniu i rozwijaniu 

charakteru w Instytucie Wyższej Wiedzy Sathya Sai przyczynia się do tego, że studenci 

rozwijają w sobie połączenie wielu stron swojej osobowości - mentalnej, cielesnej, 

społecznej, kulturalnej, religijnej, dialogowej i nastawionej na służenie - i to połączenie 

jest lepsze od większości tego, co widziałem na Zachodzie.  

Jego Uniwersytet 

Tak jak moi studenci w Instytucie Wyższej Wiedzy Sathya Sai pytali mnie często o 

to, jak ich osiągnięcia mają się do tego, co widzę wśród studentów na Zachodzie, tak 

moi byli koledzy w Danii i za granicą często pytali mnie o Instytut. Dlaczego ja, w 

podeszłych latach, jeżdżę do odległych Indii, spędzam corocznie niemal pół roku na 

nauczaniu i prowadzeniu studentów, nie otrzymując żadnej zapłaty, i jeszcze muszę 

opłacać koszty transportu za siebie i żonę oraz nasze koszty utrzymania? I dlaczego 

cieszę się na życie z dala od własnych dzieci i wnucząt w jakimś malutkim mieszkaniu 

w aszramie, kiedy mam poza tym uroczy dom w mieście, jak również piękne małe, 

gospodarstwo jako dom wakacyjny w Danii? Dlaczego narażam się na ‘delhijski brzuch' 

(tj. biegunki) i wystawiam się na temperatury, mogące pod koniec naszego pobytu w 

marcu-kwietniu sięgnąć 400C? Oczywiście, przez wiele pierwszych lat wystarczyła 
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jedna odpowiedź: obecność nauczyciela nauczycieli, czcigodnego rektora założyciela 

owego Uniwersytetu, naszego kochanego Swamiego. Później jednak przyjaciele i 

dawni koledzy dociekali, dlaczego wracamy po tym, jak Swami opuścił swoje ciało? 

Odpowiedź jest podobna do tamtej, na temat przyczyny, dla której z wielkim zapałem i 

radością powracaliśmy do Puttaparthi, kiedy Swami był z nami fizycznie: jest to nadal 

obecność owego nauczyciela nauczycieli, choć teraz na płaszczyźnie nie-fizycznej. 

Prasanthi jest moim domem i nadal czuję miłość i odpowiedzialność za ten 

Uniwersytet i jego studentów, którzy umożliwili mi służenie i nauczanie tego, czego się 

nauczyłem.  

Mam stopnie naukowe  kilku spośród najbardziej szanowanych uniwersytetów 

świata: Princeton (licencjat nauk przyrodniczych), Harvard (magister zarządzania 

biznesem), Case-Western (doktora filozofii) oraz Uniwersytetu w Kopenhadze (doktor 

nauk przyrodniczych). Jestem głęboko wdzięczny za te wspaniałe szanse edukacyjne, 

jaki uzyskałem.  Nigdzie nie doświadczyłem takich możliwości uczenia, służenia i 

rozwijania się jako istota ludzka, jakich doświadczyłem na Uniwersytecie Sai.   

– Autor jest emerytowanym profesorem, doktorem nauk przyrodniczych i doktorem filozofii 

z Wydziału Zarządzania, Polityki i Filozofii Kopenhaskiej Szkoły Biznesu w Danii.  

 

 

 

UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAYAM 

 

ASZADI EKADASI 

Z wielkim oddaniem i zapałem obchodzono w Prasanthi Nilayam święto Aszadi 

Ekadasi. Uroczystości te, prowadzone przez dwa dni, rozpoczęły się 15 lipca, w święty 

dzień Ekadasi, w hali Sai Kulwant, która rozbrzmiała śpiewem „Dźai Dźai Rama 

Kriszna Hari”, kiedy wkroczyła na nią tradycyjna, prowadzona przez warkarich, 

procesja dindi - wśród śpiewów i tańców warkarich oraz młodzieży. Miało to miejsce o 

godz. 8 rano. Wcześniej około tysiąca warkarich przyniosło z Dharmawaram palankin z 

Wittalą, pokonując pieszo około 40 km, po to, aby ofiarować pozdrowienia przy 

samadhi Bhagawana. Potem do zgromadzenia przemówił Ramesz Sawant, 

przewodniczący stanowy Maharasztry i Goa. Opisując Maharasztrę jako kraj wielkich 

świętych, takich jak Namdew, Tukaram, Dźanabai, Eknath, wyjaśnił znaczenie tego 

wielkiego święta Maharasztry i wspomniał także o przedsięwzięciach sewy - takich jak 

ruchome szpitale oraz zbieranie wody w wioskach - podejmowanych przez Organizację 
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Sai ze stanów Maharasztra i Goa.  

Następnie odbył się nabożny występ muzyczny Kumari Mugdhy Waiszampajan, 

która wcześniej dwukrotnie miała wielkie szczęście śpiewać przed boskim obliczem 

Bhagawana. Śpiewaczka na blisko godzinę oczarowała bhaktów pięknym wykonaniem 

pieśni nabożnych w językach hindi i marati; znalazły się wśród nich utwory: „Badźe 

muralija badźe” (Kriszna gra na flecie), „Itni śakti hamen dena Baba” (O, Baba, daj nam 

siłę nie stracić wiary), „Swami kripa kabhi karna” (Swami, obsyp mnie łaską).  

Potem odbyły się bhadźany, zakończone wykonaniem arati.  

Wieczorem dzieci Bal Wikas z okręgu Jawatmal w stanie Maharasztra dały 

przedstawienie sceniczne, oparte na życiu i naukach Sawaty Mali'ego, słynnego 

świętego z Maharasztry. Opisując życie Sawaty, przedstawienie ukazało, jak zdobył on 

łaskę Pana Wittali, siłą swego prawdziwego oddania, tak że sam Pan przyszedł na 

spotkanie z pokornym bhaktą, który nie był w stanie udać się do Pandharpur z uwagi 

na swoje ubóstwo. Wciągająca opowieść oraz znakomita gra aktorska dzieci sprawiły, 

że było to wzruszające przedstawienie.  

Rankiem 16 lipca wystąpił z żywym koncertem skrzypcowym - w ramach obchodów 

Aszadi Ekadasi w Prasanthi Nilayam - znakomity skrzypek Milind Raikar. 

Rozpocząwszy o godz. 8.45, ów uzdolniony muzyk zagrał kilka wciągających utworów i 

bhadźanów, które objęły: „Pajodźi meine ram ratan dhana pajo” (znalazłem klejnot 

imienia Ramy), „Hej Śiwa śankara namami śankara” (pozdrawiam Pana Siwę). 

Wcześniej, o godz. 8.30,  uroczystość rozpoczęła się pięknym tańcem w wykonaniu 

Kaustuby Josziego z Naszik. 

Ostatnim świątecznym wydarzeniem Aszadi Ekadasi był znakomity, nabożny 

koncert muzyczny słynnej pieśniarki Padmadźi Talwalkar, która zaśpiewała cały 

wachlarz bhadźanów Kabira i Miry, kończąc żywym kirtanem „Dźai Dźai Ram Kriszna 

Hari”.  

GURU PURNIMA 

19 lipca 2016 roku odbyły się w Prasanthi Nilayam obchody święta Guru Purnima. 

Cechowały się głębokim oddaniem i czcią. Uroczystości poranne rozpoczęły studenckie 

zespoły nadaswaram i perkusyjny, grając nabożne utwory poświęcone Bhagawanowi 

Babie, sadguru milionów ludzi na całym świecie.  

Następnie w powietrze popłynęła muzyczna ofiara nabożna, na którą złożyły się 

stotry i pieśni w wykonaniu studentów. Oto niektóre z tych stotr i pieśni: „Sadguru Sai 

stotram”, „Sadguru asztakam”, „Daras dikhao Sai daras dikhao” (O Sai, udziel 

darszanu). Oprócz stotr i pieśni nabożnych, studenci wystąpili z tańcem, który 

wzbogacił świąteczne wydarzenia.  

Przemawiając na tę okoliczność, W. Sriniwasan, członek zarządu Śri Sathya Sai 

Central Trust, doradził wszystkim wznieść się ponad ziemską działalność świata i w 

ramach sadhany jednoczyć się z Bogiem. Wezwał bhaktów do tego, aby prowadzili 

wszelką sewę ze świadomością, iż mają Bhagawana w sercu i to on jest wykonawcą. 
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Wówczas służba przekształci się w nabożeństwo - dodał.   

Potem odtworzono fragment orędzia Bhagawana, w którym doradził On 

wielbicielom, aby rozwijali daiwa priti i papa bhiti (miłość do Boga i strach przed 

grzechem). Jedynie wówczas może być sangha niti (moralność w społeczeństwie). 

Kiedy tych dwóch nie ma w ludzkim sercu, w społeczeństwie nie może być moralności 

- dodał Bhagawan. Swoje orędzie zamknął bhadźanem „Prema mudita manase kaho 

Rama Rama Ram”. Potem odbyły się bhadźany, które zakończono wykonaniem arati.  

Wydarzenia popołudniowe rozpoczęła uczona przemowa George'a Bebedelisa z 

Grecji. Cytując modlitwę wedyjską „Asatoma sadgamaja, tamasoma dźjotirgamaja, 

mritjorma amritamgamaja” (Prowadź mnie z nie-rzeczywistości do rzeczywistości, z 

ciemności do światła, ze śmierci do nieśmiertelności), uczony mówca przypomniał 

wielbicielom, iż powinni rozpoznać swoją boskość, będącą prawdą ludzkiego życia. 

Opowiadając o swoich przeżyciach z Bhagawanem, George ofiarował mu pełne 

wdzięczności pozdrowienia - Jemu, który jako sadguru pokazuje drogę prawdy i 

rzeczywistości. Na koniec zaśpiewał bhadźan „Satjam dźnianam anantam Brahma”, 

który z wielkim oddaniem powtarzali zgromadzeni.  

Następnie odbył się radosny recital flecistki Śantali Subramanjam z Czennaju, która 

muzyką klasyczną zgotowała istną ucztę dla duszy, oczarowując słuchaczy przez 

przeszło półtorej godziny. Później odbywały się bhadźany, zakończone wykonaniem 

arati.  

Przedstawienie Sadguru Sandeśam  

W przeddzień święta Guru Purnima doktoranci Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya 

Sai w Prasanthi Nilayam wystąpili z przedstawieniem „Sadguru sandeśam” (przesłanie 

mistrza). Było to 17 lipca tego roku. Przedstawienie ukazało istotne wydarzenia z życia 

Sai Baby z Śirdi oraz Kakasahiba Dikszita, Swamiego Ramakriszny Paramahamsy i 

Narena (Swamiego Wiwekanandy), Jukteśwara Giri, Swamiego Joganandy, Buddy i 

Anandy, po to, aby przekazać przesłanie o wielkim znaczeniu duchowym, mówiące, iż 

uczeń powinien wyryć w sercu przesłanie Mistrza i wcielać jego nauki w życie. Dobry 

scenariusz, znakomita gra aktorska doktorantów, fantastyczne dekoracje i szybki ruch 

sceniczny sprawiły, że przedstawienie wywołało duże wrażenie.   
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Blask boskiej chwały 

 

Przyjście Sunderammy do owczarni Swamiego 

 

 Jak Sunderamma poznała Sathya Sai Babę? Powiada, iż pewnego dnia, dawno temu, jej 

matka oraz sześcioletnia córka Sućarita udały się do Puttaparthi w odwiedziny do krewnej, 

która nazywała się Karanam Subbamma. Niewiasta ta - Karanam Subbamma - wyróżniła się 

w początkach działalności Sathya Sai Baby, gdyż to ona właśnie, wierząc, iż jest On kimś 

"szczególnym", organizowała spotkania bhadźanowe, skierowane do niego. Sućarita, bawiąc się 

usłyszała, jak młody Sathya Sai Baba (naówczas szesnastoletni) powiedział do jej babki:  

- Matka tej dziewczynki nie czuje się dobrze, jej życie jest w niebezpieczeństwie. Jest w ciąży 

i chce syna, bo ma już trzy córki. Jej matka rzeczywiście urodzi chłopca. Jej ojciec też jest 

niezdrowy i ma wypryski na całym ciele.  

Obecność Sućarity uszła uwadze jej starszych. Poszła później na bhadźany i zdumiewała się 

tym, że przystojny młodzieniec czczony jest jak Bóg.  

Po powrocie do Bengaluru, Sućarita powiedziała matce ((Sunderammie): „Sai Baba, który, 

jak wszyscy mówią, jest Bogiem, powiedział, że twoje życie jest w niebezpieczeństwie”. Matka 

Sunderammy zaniepokoiła się, nie chciała bowiem, żeby córka to wiedziała. I usłyszawszy, co 

powiedział Sathya Sai Baba, Sunderamma miała zamęt w głowie. Kilka dni później usłyszała, 

że Sathya Sai Baba jest w Bengaluru i nakłoniła męża, Śarmę, żeby ją do niego zabrał. Mąż nie 

miał wielkiej wiary w sadhu i sannjasinów, więc, chociaż ją tam zabrał, pozostał na dworze, na 

ulicy. Powiedział żonie, żeby zobaczyła się z Sathya Sai Babą i odeszła jak najszybciej.  

Sunderamma weszła do środka i przekonała się, że jej ciąża sprawia, iż inne czekające 

kobiety przepuszczają ją; więc była pierwsza, która weszła, aby zobaczyć się z Sathya Sai Babą. 

Spojrzał na nią i rzekł: 

- Tak, wiem, że twoja córeczka była w Puttaparthi.  

Potem pobłogosławił ją i odszedł tak,  iż nikt nie zdał sobie z tego sprawy, powrócił 

jednak, aby śpiewać bhadźany.  

Później mąż Sunderammy opowiedział jej coś zdumiewającego, kiedy przechadzał się ulicą, 

czekając, aż żona wyjdzie z domu. Zbliżył się do niego ten chłopiec z burzą kędzierzawych 

włosów i rzekł: 

- Czy pan jest mężem kobiety, która przyszła, aby się ze mną zobaczyć? Jest pan niezdrów.  

Machnął ręką w powietrzu i stworzył banana. Dał mu go, mówiąc:  

- Niech pan go zje wraz ze skórką. Zniknie pana choroba i będzie pan zdrowy.  

Śarma powiedział, że potem chłopiec zniknął równie nagle, jak się pojawił, pozostawiając 

go w oszołomieniu. Zjadł jednak banana zgodnie z pouczeniem i pospieszył do domu, aby 

przywieźć matkę i swoją córkę,  aby dołączyły do śpiewania bhadźanów.  

Zatem w 1942 roku w życiu Sunderammy pojawił się, Sathya Sai Baba. Od owego czasu 

rodzina ta ma szczęście cieszyć się ciągłym, bliskim związkiem z Sathya Sai Babą. Jej siostra 

Śaradamma wyjaśniła, że istniało zagrożenie życia Sunderammy podczas połogu i że uratował 

ją Sathya Sai Baba. Urodziła syna, zgodnie z tym, co przepowiedział.  
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Ojciec Sunderammy, Seśagiri Rao, wyraził sprzeciw, kiedy ona i jej owdowiała siostra 

chciały udać się do Puttaparthi. W końcu musiał ustąpić i zabrał je na stację, aby je tam 

pożegnać. Powrócił do domu i zasiadł do medytacji przez obrazem Sai Baby z Śirdi. Kiedy 

otworzył oczy, zdumiał się, widząc, iż na obrazie przed nim, w sercu Sai Baby z Śirdi widnieje 

Sathya Sai Baba. Seśagiri Rao nie mógł uwierzyć własnym oczom. Dalej patrzył w obraz i 

wytrzeszczał oczy, ale wizerunek w sercu pozostawał jasny i wyraźny. 

 - Jak to możliwe? - zapytał sam siebie. Czy jest możliwe, że ten chłopiec to wcielenie Sai 

Baby z Śirdi? Cóż innego może wyjaśnić nagłe pojawienie się Sathya Sai Baby w sercu Sai 

Baby z Śirdi? To zdumiewające zdarzenie roznieciło wiarę u Seśagiri Rao. Kiedy następnym 

razem jego córki pojechały do Puttaparthi, udał się wraz z nimi. I bardzo szybko po tej podróży 

został jednym z najbardziej oddanych wielbicieli młodego Sai Baby.  

Sunderamma wspomniała, jak pewnego razu w Puttaparthi ojciec wszedł w trzydniowy 

trans. Przez całe dnie po tym był w takiej niesamowitej, upojnej radości, iż Sathya Sai Baba 

unikał bezpośredniej z nim styczności, dopóki nie ochłonął. Seśagiri Rao przydarzyło się coś 

cudownego. Sathya Sai Baba dał mu boskie widzenie: ukazał mu na swojej twarzy trzecie oko 

Siwy. To wprowadziło go w trans i po tym przeżyciu czuł się tak, jakby nigdy nie chciał opuścić 

Sathya Sai Baby. Osiadł w Puttaparthi i opracował regularne sposoby oddawania czci Sathya 

Sai Babie. Inni członkowie jego rodziny również przebywali u Swamiego tak często, jak się 

dało. Sathya Sai Baba obsypywał takich wielbicieli łaską za ich głębokie oddanie.  

– Wybrane z: „Living Divinity” [Żyjąca Boskość], pióra Śakuntali Balu.   

 

 

 
 

Szczerość w mowie 

Jeśli mówisz o czymś, o czym nie wiesz, jest to śmieszne. Jeżeli mówisz o czymś, czego nie 
doświadczyłeś, jest to karygodne, oszukujesz bowiem słuchaczy. Jeśli uczysz się sztuki 

przemawiania publicznego i mówisz czarująco, używając wszelkich umiejętności i ozdóbek 
zalecanych w podręcznikach albo zapożyczonych od innych, jest to oszukiwanie. Bądź 

szczery, bądź prosty, bądź uczciwy. Oto najlepszy przepis na powodzenie w przemawianiu. 

– Baba 
 

 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk  

 


