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AVATAR VANI 

 
 

JEDYNĄ DROGĄ DO NIEŚMIERTELNOŚCI JEST 

POZBYCIE SIĘ NIEMORALNOŚCI 
 

Można być znawcą wszystkich postaci wiedzy, 

Można pokonać swoich przeciwników w sporze, 

Można dzielnie i z odwagą walczyć na polu bitwy, 

Można być mocarzem rządzącym ogromnymi królestwami, 

Można ofiarowywać dobroczynnie krowy i złoto, 

Można zliczyć niezliczone gwiazdy na niebie, 

Można znać nazwy różnych stworzeń żyjących na świecie, 

Można być znawcą ośmiu stopni jogi, 

Można dotrzeć nawet na księżyc, 

Jednak czy jest ktoś, kto potrafi  panować nad ciałem, umysłem i zmysłami, 

Zwracać wzrok ku własnemu wnętrzu 

I osiągnąć najwyższy spokój umysłu? 

 

Kiedy człowiek wyłania się z łona matki, na jego szyi nie ma wieńca z kwiatów. 

Nie ma pereł ani lśniących, złotych ozdób. Nie ma naszyjników wysadzanych 

drogocennymi kamieniami, jak szmaragdy i diamenty. Jednak na jego szyi jest jeden 

wieniec, na którym Brahma nanizał skutki jego przeszłych czynów, tworząc ciężką 

girlandę i podczas narodzin zakłada mu go na szyję.   

Ucieleśnienia miłości!  

Ciało dane jest człowiekowi po to, aby dokonywał czynów. Jak mówi Gita: Karman 

je wadhika rasthe ma phaleśu kadacćana (Masz prawo jedynie do czynów, nie do ich 

owoców). Dokonywanie czynów jest obowiązkiem człowieka. Obowiązek jest bardzo 

ważny. Waszą powinnością jest tylko wykonywanie swoich obowiązków, do praw nie 

macie upoważnienia. Kiedy będziecie szczerze wykonywali swoje obowiązki, prawa 

zdobędziecie automatycznie. Ale dzisiaj człowiek zapomina o swoich obowiązkach, a 

pożąda władzy. Dbajcie więc o wykonywanie swoich powinności. Jeśli szczerze 

będziecie wykonywali własne powinności, zdobędziecie prawa w sposób naturalny. 

Czyńcie nie pragnąc owoców 
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Kiedy jest ulewa, płyną rzeki wody. Bez deszczu, jak oczekiwać, iż będą płynęły? 

Módlcie się o deszcz; nie musicie modlić się o to, aby płynęły rzeki. Podobnie, jeżeli 

będziecie wykonywali obowiązki, na pewno otrzymacie nagrodę za swoje czyny. 

Dokonujcie zatem czynów nie pragnąc ich owoców. Dlaczego? Karmanubandhini 

manuśja loke (człowiek jest na tym świecie związany działaniem). Społeczeństwo 

ludzkie jest związane karmą (działaniem). Musicie działać od chwili wstania z łóżka aż 

po pójście spać. Karma nie oznacza jedynie wywiązywania się z obowiązków. W 

istocie człowiek nie może żyć bez działania ani przez chwilę. Karma nie oznacza tylko 

działań, wykonywanych przez was rękoma i nogami. Wasz obieg krwi i oddychanie to 

także karma. Jakie wysiłki czynicie dla wdechu i wydechu? Możecie być na jawie, w 

głębokim śnie czy w stanie marzeń sennych; możecie być w stanie gniewu lub złości, 

możecie robić cokolwiek, ale wdech i wydech odbywa się u was w sposób naturalny. 

Czy ktoś powie, że wdech i wydech następują na skutek jego wysiłku? Czynicie jakiś 

wysiłek, aby wykonać pewne działania, ale jakiż czynicie wysiłek dla oddychania czy 

bicia serca? To nie wasza sprawa.  Są to działania naturalne, które dzieją się z woli 

Boga. Pożywienie, jakie spożywacie,  podlega trawieniu. Kto wam dał tę moc 

trawienia? To także uczynił Bóg.  

Aham wajśvanaro bhutwa 

Praninam deham aśrita 

Pranapana samajukta 

Paćamiannam ćaturwidham. 

(Jestem obecny we wszystkich istotach w postaci ognia trawiennego. Zjednoczony z 

praną i apaną – wdechem i wydechem – to właśnie ja spożywam cztery rodzaje 

pożywienia). 

Wszystkie cztery spożywane przez człowieka rodzaje pożywienia są trawione przez 

moc trawiącą, podarowaną przez Boga. Ale człowiek, powodowany swoim ego, 

utrzymuje, iż to on wykonał jakieś zadanie i osiągnął powodzenie własnymi 

wysiłkami. Nie znaczy to jednak, że człowiek nie powinien czynić wysiłków, aby 

wykonać każde zadanie. Jeśli chodzi o wszystkie doczesne i ziemskie prace, wysiłek 

jest konieczny. Jaki jednak wysiłek czynicie na rzecz działań atmicznych, świętych, 

duchowych, wewnętrznych i mistycznych? Kto jest wykonawcą? Wykonawcą jest Isa, 

Girisa, Naresa, Paresa, Bilweśa.   

Jedynym wykonawcą jest Bóg  

Kim jest Isa? Isa to ten, kto jest obdarzony całym aiswaria (bogactwem). Co rozumie 

się przez aiswaria? Aiswaria oznacza całe bogactwo – czy jest ono materialistyczne, 

naukowe, etyczne czy duchowe. Jest on źródłem i panem wszelkich różnych postaci 

bogactwa. Kim jest Girisa? Co to jest Giri? Wielu Hindusów to wie. Odwiedzają 

Tirupati i ofiarowują swoje włosy. Ale co z tego wyniknie? Czy myślicie, że Bóg 

potrzebuje waszych bezużytecznych włosów? Ze wszystkimi wielkimi pragnieniami, 

ofiarowujecie swoje bezwartościowe włosy i modlicie się do Boga! W ten niegodny 
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sposób modlicie się do Boga! Nie takie znaczenie ma ofiarowanie włosów w Tirupati. 

Nasza głowa jest giri (górą) na naszym ciele. W głowie swój zwierzęcy taniec 

wyczynia tamoguna. Czym jest tamoguna? Co jest jej istotą i kształtem? Tamoguna 

oznacza czarną barwę, ciemność i nieświadomość. Ciemność ta wkracza do ludzkiej 

głowy. Ofiarujcie tę ciemność Bogu, aby przejawić białą, pobożną, sattwiczną jakość. 

Ofiarowywanie Bogu bezużytecznych włosów jest bez znaczenia. Oto jak 

wykoślawione zostały nasze wiekowe, dobre tradycje. 

Trzecie imię to Naresa, pan ludzkości. Co rozumie się przez Nara? Na znaczy nie, zaś 

ra – ignorancja. Ten, kto nie jest ignorantem, to nara. Człowiek nie jest ignorantem; 

nie jest też grzesznikiem.  

Następne imię to Paresa. Co rozumie się przez Paresa? Para znaczy bezgraniczny, 

ponad wszystko. Zatem Paresa to ten, który jest ogromny, nieskończony i poza 

wszelkimi definicjami. Następne imię to Bilweśa, czyli Pan Siwa, któremu oddaje się 

cześć liśćmi bilwy.  Na jednej łodydze są trzy liście bilwy. Oddając cześć Panu Siwie 

wypowiadamy tę oto mantrę: Tridalam triguna karam (trzypłatkowy liść bilwy). Owe 

trzy płatki przedstawiają sobą trzy guny (cechy). Podstawą wszystkich tych trzech cech 

jest serce. Ofiarowujcie szczerze Bogu swoje trzy cechy. Oto prawdziwe znaczenie 

oddawania czci Panu Siwie.   

Zdobywajcie użyteczne wykształcenie  

Człowiek działa. Jakie są skutki jego działań? Sami możecie zobaczyć, iż wszystkie 

one są tymczasowe. 

O człowieku!  Wytężasz się w życiu jedynie dla napełniania swojego brzucha. 

Zdobywasz niezliczone ilości wiedzy z różnych dziedzin. Badaj i dociekaj sam dla siebie, 

jakież to wielkie szczęście osiągasz poprzez spędzanie całego czasu, od świtu do 

zmierzchu, na zdobywaniu ziemskiej wiedzy i majątku, zapominając o Bogu. 

Zdobywacie wykształcenie. Czego się jednak uczycie? Cała wasza wiedza jest 

doczesna i materialistyczna. Czy powinniście używać swojej inteligencji,  by uczyć się o 

rzeczach materialnych? Robicie jakże wiele obliczeń, wykonujecie jakże wiele pracy w 

komputerze.  Studiując w ten sposób uważacie się za wysoce rozumnych. Ale jak mówi 

się w języku telugu: „Nawet dhobi (pracz) przewyższa wykształconego człowieka”. Jak? 

Przypuśćmy, że dajecie praczowi swoje ubrania i zapisujecie z zeszycie – dwie pary 

spodni, dwie chusteczki i ręcznik. Pracz niesie wiele ubrań wielu ludzi, jednak nie 

zapisuje tego. Wyprawszy ubrania, zwraca je bezbłędnie wszystkim swoim klientom. 

Jak wielka jest więc różnica pomiędzy waszym wykształceniem, a wykształceniem 

pracza! To, co wy zdobywacie, to wiedza książkowa. Wiedza książkowa jest tylko 

tymczasowa.   

O, człowieku! Nie czuj pychy z powodu swojego wykształcenia. Jeśli nie ofiarujesz czci 

Bogu i nie myślisz o Nim z oddaniem, całe Twoje wykształcenie jest bezużyteczne.    

Wiedza, która jest trwała, wryje się w wasze serce. Ale wasze wykształcenie jest 

jedynie dla zarabiania na życie. Nie dla błogości jaźni.   
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Jedynie na duchowej ścieżce możecie doznawać  błogości 

Człowiek czyni wysiłki, wytęża siły, żeby dotrzeć do błogości. Próbujewydobyć ją z 

rzeczy doczesnych. Tęskni za błogością, usycha z tęsknoty za nią. Nie uświadamia 

jednak sobie, że sam jest postacią błogości. Błogość jest w nim, on zaś szuka jej na 

zewnątrz. Co za głupota! W tym celu przemęcza się, poświęcając nawet jedzenie i sen. I 

w końcu czego zaznaje? Człowiek myśli w swoim złudzeniu, iż szczęście tkwi w 

wykształceniu albo majątku. Nie ma jednak w nich szczęścia.   

Było wielu potężnych władców, będących panami wielkiego bogactwa, władzy i 

mamony. Rządzili potężnymi królestwami. Gdzie są oni teraz i czegóż to zaznali?  

Próbowali dotrzeć do błogości w tych ziemskich rzeczach, ale wszystko nadaremnie. 

Błogość jest obecna jedynie na duchowej ścieżce, nigdzie indziej.  Człowiek powinien 

wykonywać wszystkie działania dla sprawienia przyjemności Bogu. Czytamy wiele 

tekstów, chodzimy spotykać się z wieloma szlachetnymi duszami, dokonujemy jakże 

wiele ćwiczeń…, ale bez skutku. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy bohaterami w języku, a 

zerami w praktyce.  

Kiedyś odbyła się w lesie narada jeleni. Zgromadziły się wszystkie jelenie. Czołowy 

jeleń, który przewodniczył naradzie, podniósł się i rzekł: „Powinniśmy wydać pewne 

postanowienie. Jego sednem jest to, iż nie jesteśmy w żaden sposób gorsi od psów.  

Potrafimy biegać szybciej od nich. Psy nie są wegetarianami, a my tak. Siły, jaką 

mamy w nogach, nie ma w psich nogach. Prowadzimy święte życie. Po naszej śmierci, 

naszej skóry używają święci do prowadzenia pokuty. Czy ktoś robi użytek z psiej 

skóry? Czyż pies posiada tę siłę, tę świętość? Psy  nie potrafią biegać tak szybko jak 

my. Zatem przy całej naszej sile i mocy dlaczego mielibyśmy się bać?”. To była główna 

sprawa. Po dokładnym omówieniu wydały postanowienie, że od tego dnia nie 

powinny bać się psów. Postanowiwszy tak, poczuły błogość i szczęście. W tym czasie 

przez las przechodził myśliwy z psami. Nagle jeden z jego psów zaszczekał. Słysząc 

szczekanie psa, wszystkie jelenie zaczęły biec. W jednej chwili całe zgromadzenie 

opustoszało. Dokąd oddaliły się jelenie? Co stało się z ich postanowieniem? Dlaczego 

czują strach? Tak się dziś mają sprawy na świecie. Jest jakże wiele zjazdów, spotkań, 

ale na polu prawdziwych działań jest wielkie nic. Pole duchowe nie powinno 

wyglądać w ten sposób. Właściwym przedmiotem dociekań ludzkości jest człowiek. 

Myśl, słowo i czyn powinny pozostawać w doskonałej zgodności ze sobą. Jest to  

pierwszy krok na duchowej ścieżce.    

Jaki jest drugi krok? Każdy powinien dociekać: „Kim jestem?” i stwierdzić: „Jestem 

człowiekiem”. Czy powinno to zadowolić człowieka? Nie! Kiedy mówisz „Jestem 

człowiekiem”, jest to tylko połowa prawdy. Jaka jest druga połowa? Druga połowa 

brzmi: „Nie jestem zwierzęciem”. Zawsze powtarzaj – jestem człowiekiem, nie jestem 

zwierzęciem.  Kiedy łączymy te dwie połówki, mamy pełną prawdę. Ekam sath 

wiprah bahudha wadanti (prawda jest jedna, ale mądrzy nazywają ją różnymi 

imionami). Istnieje tylko jedna bez drugiej. Prawda jest jedna, nie ma dwóch. 

Poznaj, kim jesteś 
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Kiedy przychodzą do ciebie złe myśli, powinieneś natychmiast zacząć dociekać, 

czym są wartości ludzkie, a czym wartości zwierzęce? Powinieneś dociekać: czy ja 

jestem ciałem? czy jestem umysłem? czy jestem zmysłami? czy jestem intelektem? czy 

jestem wewnętrznym instrumentem? Zadawaj sobie te myśli. Mówisz: „Oto moja 

chusteczka”. Chusteczka jest więc oddzielna od ciebie. Mówisz: „To jest moje ciało”. 

Skoro mówisz „moje ciało”, jesteś różny od tego ciała. Skoro mówisz „mój umysł”, ów 

umysł jest czymś innym niż ty. Powinieneś więc spytać siebie: kim jestem? 

W ten sposób, kiedy będziemy pytać sami siebie w zwykłych sprawach, w 

codziennym życiu, pojmiemy ową wieczną prawdę, która jest boskością. Skoro 

rozumiesz: „Nie jestem ciałem, nie jestem umysłem”, kim zatem jesteś?  Powinieneś 

powiedzieć: ja to ja. Tattwamasi (Tym jesteś ty) to niedwoistość. Ale kiedy mówicie 

Aham Brahmasmi (jestem Brahmanem), to nie jest niedwoistość, jako że ja i Brahman 

to dwae. Dwa nie jest prawdą. To dwoistość. Zatem powinieneś powiedzieć: „Ja to ja”. 

Jest to niedwoistość, oznaczająca, iż ty to ty.   

Ciało jest jak bąbel na wodzie, umysł jak szalona małpa. Nie podążaj za ciałem, nie 

podążaj za umysłem, podążaj za sumieniem. Oto ćwiczenie duchowej, jakie 

powinieneś prowadzić. Podążaj za własnym hridają, sercem ma ścieżce duchowości. 

Hridaja nie oznacza serca cielesnego. Oznacza serce duchowe. Gdzie jest ono 

umiejscowione? Jest wszędzie.   

Bóg szuka prawdziwego  wielbiciela 

Co rozumie się przez ciało? Deho dewalaja proktho dźiwo dewa sanathana (ciało 

jest świątynią, a mieszkańcem jest Bóg). Ciało jest świątynią Boga. Jakiego rodzaju to 

jest świątynia? Jest to świątynia ruchoma. Gdziekolwiek porusza się wasze ciało, tam 

jest Bóg. Gdzie więc jest Bóg? Jest wszędzie. Nie można powiedzieć, iż Bóg jest tutaj, a 

tam nie.  Bhagawadgita także stwierdza: Sarwatah panipadam tat sarwathokszi 

siromukham, sarwatah srutimalloke sarwamawruthja tiszthati (On wypełnia cały 

wszechświat, przenikając wszystko rękoma, nogami, oczami, głową, ustami i uszami). 

Dokądkolwiek udają się wasze nogi, tam  jest Bóg. Bóg jest wszechobecny, 

wszechpotężny i wszechwiedzący. Ponieważ widzicie w sposób ograniczony, nie 

jesteście w stanie pojąć tej prawdy.      

Mówicie, że świat wystawia was na cierpienie. Jednak to nie świat poddaje was 

cierpieniu – to raczej wy sprawiacie, iż świat cierpi. Prawdę tę stwierdza również 

Biblia. Mówi się, iż bhaktowie szukają Boga. Nie jest to poprawne. Po co 

wielbicielowi szukać Boga, skoro jest On wszędzie? Gdzie szukasz Boga, który jest 

obecny we wszystkich miejscach? Nie jest to właściwe. W istocie to Bóg szuka 

wielbiciela.  Gdzie jest jakiś prawdziwy i szczery wielbiciel o stałej wierze?  Dociekając 

w ten sposób stwierdzimy, iż w rzeczy samej to Bóg szuka prawdziwego wielbiciela. 

Mówienie, że wielbiciel szuka Boga, jest nieprawdą; jest to błędne. Zatem nie musimy 

szukać Boga. Jest on mieszkańcem twojego serca.  Przenika wszystko i wszystkich. Jest 
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obecny w tobie, wokół ciebie, pod tobą, nad tobą. Antarbahisća tatsarwam wjapja 

Narajana sthita (Ten wszechprzenikający Bóg jest obecny we wnętrzu i na zewnątrz).   

W istocie wy również jesteście Bogiem. Myślenie, że jesteście Bogiem jednak nie 

wystarczy. Powinniście rozwijać w sobie boskie uczucia i dokonywać boskich czynów.  

Jeśli mówisz „Jestem Bogiem”, a oddajesz się czynom demonicznym, wówczas twoje 

stwierdzenie jest bez znaczenia. Zawsze przypominaj sobie: jestem człowiekiem, nie 

zwierzęciem. Złość i gniew, zazdrość, nienawiść, chciwość to cechy zwierzęce.  Wartości 

ludzkie to prawda, współczucie, miłość, poświęcenie. Rozwijaj wartości ludzkie. 

Dopiero wtedy możesz nazywać siebie manawą (człowiekiem). Słowo manawa ma 

trzy sylaby: ma, na, wa. Ma oznacza ignorancję. Na znaczy bez, a wa  znaczy: ten, 

który się zachowuje.  Manawa znaczy więc ten, w którego zachowaniu się nie ma 

ignorancji. Oto jest prawdziwe znaczenie słowa manawa. Jeśli będziesz prowadzić 

życie w świetle tej prawdy, Bóg będzie z tobą, w tobie, wokół ciebie i  będzie cię 

chronił we wszystkich sytuacjach. Urodziwszy się jako istota ludzka, nigdy nie 

powinieneś prowadzić życia zwierzęcia.   

Celem ludzkiego życia jest poznanie Boga 

Człowiek prowadzi ćwiczenia duchowe, aby usunąć ze swojego umysłu zwierzęce 

cechy. Co rozumie się przez duchowość? Prawdziwą duchowością jest wykorzenianie 

cech zwierzęcych ze swojego wnętrza. Wszystkie ćwiczenia duchowe, takie jak dżapa, 

dhjana, jadźnia (śpiewanie, medytacja, składanie ofiar) są bezużyteczne, o ile są w was 

cechy zwierzęce. Powinniście przyswoić sobie cechy ludzkie. Naczynie z wieloma 

dziurami pozostanie puste pomimo ulewnego deszczu.   

Czym jest to ciało? Nie jest jak jasny diament - jest nietrwałą torbą skórzaną z 

dziewięcioma dziurami. W każdej chwili nie wydziela się z niego miła woń, ale 

cuchnący zapach. Składa się ono z mięsa, krwi, kości i fekaliów. Czy powinniśmy 

rozwijać w sobie przywiązanie do tego ciała? 

To ciało musi przepaść. Mówi się, że życie ludzkie trwa sto lat, ale nikt nie może być 

pewien, kiedy nadejdzie koniec – w chłopięctwie, młodości czy starości, w mieście, 

lesie czy w wodzie. Śmierć jest pewna. Człowiek powinien poznać Boga, dopóki ma 

ciało. To święte życie ludzkie zostało podarowane człowiekowi jedynie po to, aby 

uświadomił sobie boskość. Poprzez rozwijanie cech boskich może sprawić, iż jego życie 

będzie warte przeżycia. 

Jakie są boskie cechy? Nirgunam, nirandźanam, sanathana niketanam, nitja, suddha, 

buddha, mukta, nirmala swarupinam (Bóg jest wolny od jakichkolwiek cech, 

nieskazitelny, jest ostateczną siedzibą, wieczny, czysty, oświecony, wolny i jest 

ucieleśnieniem świętości). To jeszcze nie wszystko – inne cechy Boga to: sabda 

brahmamaji, ćaraćaramaji, dźjotirmaji, wangmaji, nitjanandamaji, paratparamaji, 

majamaji i śrimaji (Ucieleśnienie dźwięku, ruchliwości i bezruchu, światła, mowy, 

wiecznej błogości, doskonałości, iluzji i bogactwa). Spośród tak wielu cech Boga, czy 
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mamy choć jedną? Nie musicie stosować wszystkiego, co jest omawiane. Wcielcie w 

życie przynajmniej jedną z nauk Swamiego. Wy jednak tylko słuchacie i odchodzicie.  

Kiedyś na dworze władcy o imieniu Bhodżaradża pewien rzeźbiarz przyniósł trzy 

posągi. Bhodżaradża powiedział swojemu ministrowi: 

- Ministrze, osądź, który z tych trzech jest najlepszy. 

Minister wbił żelazny pręt w ucho jednego posągu.  Żelazny pręt wyszedł przez 

drugie ucho. Minister odłożył posąg na bok. Zbadał drugi posąg. Pręt, wbity w jedno 

ucho, wyszedł ustami. Odpowiedź ministra była taka jak poprzednio. Minister poddał 

teraz sprawdzianowi trzeci posąg. Żelazny pręt wszedł w ucho, jednak nie wyszedł. 

Minister rzekł: „O władco, najcenniejszy jest ten oto posąg”. „Z jakiegoż to powodu?” – 

spytał władca. Minister powiedział: „Pierwszy posąg przedstawia osobę, która słucha 

jednym uchem, ale drugim wypuszcza informację. Nie jest to dobre. Drugi posąg 

przedstawia osobę, która słucha jednym uchem, a jednak poprzez usta wypuszcza 

uzyskaną informację. Nie ma to wartości. Trzeci posąg, przeciwnie, oznacza osobę, 

która przyswaja uchem informacje i zachowuje je w sercu”. 

Zatem jakąkolwiek dobrą rzecz usłyszycie, zachowujcie ją w sercu jak skarb. Jeśli 

złożycie ją w sercu, może się ona kiedyś rozwinąć. Jest ona jak negatyw zdjęcia. Mając 

negatyw przy sobie, można w każdej chwili zrobić dowolną ilość odbitek. To, co 

wkładacie do głowy, jest jak zdjęcie z aparatu Polaroid. Nie można zrobić z niego 

żadnych odbitek. Trzymajcie dobre rzeczy bezpiecznie w sercu, jak negatyw, abyście 

mogli je wcielić w życie. Wielu nauczycieli naucza duchowości na wiele różnych 

sposobów, prowadząc do nieładu w głowach uczniów. Uczą dla własnych 

samolubnych celów i zdobycia rozgłosu, nie dla dobra społeczeństwa. Duchowych 

poszukiwaczy, którzy wkładają wielki wysiłek w naukę duchowości, nie powinno się 

zwodzić. 

Podstawą dla urzeczywistnienia jaźni jest wiara w siebie   

Bóg jest jeden i obecny jest w każdym. Jaka jest droga do Boga?  Przede wszystkim 

spróbujcie poznać, co jest  najlepszą drogą.  Jest nią usunięcie niemoralności. W istocie, 

pokonanie niemoralności jest jedyną drogą do nieśmiertelności.  

Oprócz tego, najlepszym sposobem na kochanie Boga jest kochanie wszystkich i 

służenie wszystkim. Bóg jest bowiem obecny w każdym.    

Istnieje wiele takich subtelnych prawd, ale owych łatwych ścieżek się dziś już nie 

naucza. Dlatego wielbicielom brakuje rozeznania. Zupełnie stracili zaufanie. Brak 

rozeznania rodzi też wątpliwości. Z powodu wątpliwości maleje wiara. W duchowości 

nie ma pola dla wątpliwości. Nigdy więc nie pozwalajcie, aby wątpliwości zachwiały 

waszą wiarą. Poczytujcie wiśwas (wiarę) za śwas (oddech życia). Tak jak bez oddechu 

człowiek staje się trupem, bez wiary jest martwy duchowo.   

Przede wszystkim człowiek powinien rozwijać wiarę w siebie. Pewność siebie 

prowadzi do zadowolenia z siebie. Kiedy będziecie zadowoleni z siebie, będziecie się 

poświęcać. Tam gdzie będzie samopoświęcenie, będzie też samorealizacja. Pewność 
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siebie jest fundamentem, zadowolenie z siebie – ścianą, a samopoświęcenie jest 

dachem. Urzeczywistnienie jaźni jest życiem. Dlatego najpierw rozwijajcie wiarę w 

siebie. Pewność siebie to podstawa miłości. Bez miłości zaś niczego nie osiągniecie.  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem Prema mudita manase kaho). 

– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal, 10 kwietnia 1993.    

 

 

 

UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAYAM 
 

Koncert muzyczny  Sai Swarandźali 

7 sierpnia br. Młodzież Sai z Harjany i Ćandigarh wystąpiła z poruszającym duszę 

koncertem „Sai Swarandźali” (muzyczną ofiarą dla Sai). 

Rozpocząwszy pieśnią poświęconą bogini wiedzy Śaradzie - „Śarada dźai hans 

wahini” (Pozdrawiamy boginię Śaradę, jeżdżącą na łabędziu), śpiewacy melodyjnie 

wykonali po jednym utworze Kabira i Miry oraz wachlarz pieśni nabożnych, 

napełniając całe otoczenie nabożnym żarem. Występ zakończyli lubianym kawali 

Amira Khusrau „Ćhap tilak sab ćhini re” (wszystkie symbole religijne zostały 

odebrane).  

70. rocznica niepodległości  Bharatu 

Z radosnej okazji 70-lecia niepodległości Bharatu (Indii) studenci Instytutu Wyższej 

Wiedzy Sathya Sai wystąpili z pieśniami patriotycznymi. Było to 15 sierpnia bieżącego 

roku. Porywające wykonanie patriotycznych pieśni takich jak „Wande mataram” 

(pozdrowienia dla Matki Indii), „Wo Bharat desz hai mera” (To jest mój kraj, Bharat), 

„Sarfroszi ki tamanna ab hamaare dil mein hai” (Pragniemy poświęcić się dla Bharatu), 

„Aje mere watan ke logo” (O, rodacy) - nie tylko ożywiło stare wspomnienia walki o 

wolność Indii, ale również napełniło całe otoczenie patriotycznym żarem. Występ 

wzbogaciły wiersze patriotyczne wykonane złotym głosem Bhagawana oraz melodie 

pieśni patriotycznych, zaśpiewanych przez zespół muzyczny Instytutu. 

Śri Kriszna Dżanmasztami 

25 sierpnia bieżącego roku obchodzono w Prasanthi Nilayam, z wielkim oddaniem i 

pobożnością, święto Śri Kriszna Dżanmasztami. Zapowiedzią porannych uroczystości 

był pełen uczucia recital bhadźanowy zespołu muzycznego nadaswaram  Instytutu 
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Wyższej Wiedzy Sathya Sai. Rozpoczął się on o godz. 8.20. Później studenci Instytutu 

złożyli ofiarę z muzyki nabożnej, oczarowując słuchaczy na niemalże godzinę 

wachlarzem pieśni nabożnych i stotr, poświęconych Panu Krisznie. Potem odbył się 

piękny taniec uczniów Wyższej Szkoły Średniej z Prasanthi Nilayam, ukazujący kilka 

lil Pana Kriszny. Potem do hali Sai Kulwant wkroczył wielki, uroczysty pochód pięknie 

przybranych krów, prowadzony przez muzyków nadaswaram oraz śpiewające Wedy i 

bhadźany grupy studentów. W pochodzie tym znalazły się też cielęta, gołębie, pawie i 

młode jelenie. Następnie studenci Instytutu rozpoczęli bhadźany, a starsi pracownicy 

aszramu nakarmili krowy. Równocześnie na wielkim ekranie wyświetlano  film 

przedstawiający Bhagawana karmiącego krowy i słonia Sai Gitę, co ożywiło stare 

wspomnienia obchodów Gokulasztami przed boskim obliczem Bhagawana. Krowy 

uczczono i ofiarowano im arati, po czym ów uroczysty pochód powrócił do Sathya Sai 

Gokulam. Później nastąpił żywy taniec, przedstawiający znaczące zdarzenia z życia 

Kriszny. Wykonała go Grupa Taneczna Praśanthi, składająca się z byłych studentów 

Bhagawana. Następnie wyświetlono fragment filmu z orędziem Bhagawana podczas 

święta Kriszna Dżanmasztami.   

Bhagawan opowiedział niektóre z lil Pana Kriszny, ujawniających jego boskość. 

Nazywając Krisznę awatarem miłości, Bhagawan zauważył, że człowiek powinien 

trzymać się ścieżki miłości ukazanej przez Krisznę i dzielić się nią ze wszystkimi. 

Bhagawan wyjaśnił, iż sednem miłości, mogącym przenieść człowieka do serca Boga, 

jest oddanie Bogu. Wezwał do śpiewania  imienia Boga z wiarą i oddaniem, bo w 

tych bowiem czasach kali nie ma lepszej drogi do wyzwolenia. Bhagawan zamknął 

orędzie bhadźanem  Gowinda Kriszna dżai Gopala Kriszna dżai.  

Następnie zaśpiewano bhadźany, po których o godz. 10 wykonane zostało  arati – 

tak oto dobiegły szczęśliwego końca obchody święta Śri Kriszna Dżanmasztami.  

Pielgrzymka z Wisakhapatnam   

W dniach 24-25 sierpnia przebywała w Prasanthi Nilayam pielgrzymka z okręgu 

Wisakhapatnam, w stanie Andhra Pradesz. Przybyło ponad tysiąc dwieście wielbicieli 

Sai. 25 sierpnia dzieci Bal Wikas i młodzież wystąpili z tanecznym, muzycznym 

przedstawieniem teatralnym „Śubhodajam” (pomyślny ranek) ukazującym, jak nauki 

Bhagawana poprawiają ludzi wsi i wywołują jakościową zmianę w ich życiu, poprzez 

wpajanie cnót, jakimi są prawda, prawość, poświęcenie i dobroć. Prosta opowieść, 

szlachetny przedmiot i barwne tańce dzieci sprawiły, iż przedstawienie było 

wciągające i  wywołało  duże wrażenie.  Potem odbyły się bhadźany studentów, 

zakończone utworem Gowinda hare Gopala hare zaśpiewanym złotym głosem 

Bhagawana.   
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Z archiwum 

 

CZYŃCIE WSZYSTKO Z BOSKIMI  UCZUCIAMI 
 

Prawdziwą sadhaną jest wymazywanie cech zwierzęcych. Bóg gotów jest ofiarować 

wszystko, czego chcecie. Jednak musicie się nadawać do tego, aby to przyjąć, podobnie 

jak depozytariusz, który może pobrać pieniądze do wysokości wkładu, jaki ma w 

banku. Ta sama zasada rozstrzyga o tym, co człowiek może otrzymać od Boga. Zależy 

to od wielkości jego „depozytu” u Boga.  Wówczas „czek jego modlitwy” będzie 

należycie honorowany.   

Siła wiary 

Aby umożliwić modlitwie dotarcie do Boga, musisz nalepić znaczek wiary i wypisać 

adres miłości. Jeśli będziesz miał wiarę i miłość, twoja modlitwa dotrze do Boga, bez 

względu na odległość. Musisz dopilnować, aby twoja miłość do Boga była czysta i bez 

skazy. 

 Musisz być gotów poddawać się sprawdzianom Boga. Im szybciej zdasz te 

sprawdziany, tym bliżej będziesz Boga. Bez przechodzenia przez te sprawdziany nie 

może być postępu duchowego. Uczniowie powinni być świadomi, że aby przejść do 

wyższej klasy, muszą zdać wszystkie sprawdziany.  

W życiu jesteście sprawdzani pod kątem tego, na ile jesteście przywiązani do 

krótkotrwałych rzeczy tego świata, a na ile pragniecie Boga. Jeśli wasza miłość do 

Boga jest ułamkiem waszej miłości do spraw ziemskich, jak możecie oczekiwać, iż Bóg 

obsypie was swoją łaską?   

O ileż więcej byłoby świętości, gdyby ludzie myśleli o Bogu chociażby przez parę 

chwil, podczas tych wielu godzin, jakie marnują na myślenie o rzeczach ziemskich? 

Ludzie powinni rozwijać w sobie wiarę w tę prawdę. Ile mają wiary w siebie, tyle 

samo wiary powinni mieć w Boga. Oto oznaka wielkości. Ktoś, kto nie ma wiary w 

siebie, czyż może mieć wiarę w Boga? Porzućcie swoją wiarę w to, co doczesne i 

przejściowe, a skierujcie ją na niezmienną, wieczną rzeczywistość.  

Moc modlitwy obrazuje pewne zdarzenie z życia Chrystusa. Kiedyś do Jezusa 

podszedł ślepiec i poprosił: „Panie, przywróć mi wzrok”. Jezus zapytał go: „Czy 

wierzysz, że mogę przywrócić ci wzrok?”. „Tak, panie!”. „Jeśli tak jest, to otwórz oczy i 

patrz” – rzekł Jezus. Ślepiec otworzył oczy i odzyskał wzrok. Podobnie, ludzie proszą 

Swamiego o to, aby dał to czy tamto. Czy wierzycie, że mam moc dawania, czego 

chcecie? Moja odpowiedź zależy od waszej wiary. 

Nawet taki człowiek jak Swami Wiwekanada miał wątpliwości odnośnie do 

świętości Swamiego Ramakriszny Paramahamsy. Niewierni Tomasze byli zawsze. Dla 

sprawdzenia niechęci Ramakriszny do bogactwa i dobytku, Wiwekananda położył raz 

pod poduszkę Ramakriszny parę monet. Gdy Ramakriszna spoczął na łóżku, poczuł się 
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jak na łożu cierniowym. Wiwekananda natychmiast pojął jak bezpodstawne były jego 

wątpliwości. Poczuł, że aby wznieść się do poziomu wielkich dusz, sam powinien 

podnieść własną duszę. Ludzie dzisiaj są niczym człowiek na ziemi, który chciałby 

zobaczyć pilota samolotu, poruszającego się po niebie. Jedynym sposobem na to, aby 

zobaczyć tego pilota, jest samemu wejść do tego samolotu. Aby doświadczyć Boga, 

musicie dążyć do wizji Boga.  Oto sposób na prowadzenie doskonałego i błogiego 

życia.   

Człowiek dzisiaj medytuje i wykonuje dżapę, ale pozwala także wzrastać cechom 

zwierzęcym. Obecność tych cech nie pozwala na właściwe wykonywanie duchowych   

praktyk. Wszystkie takie praktyki są wtedy oszukiwaniem samej boskości.  Dlatego 

prawdziwa sadhana (praktyka duchowa) oznacza uwalnianie się od wszystkich 

zwierzęcych cech, takich jak okrucieństwo, podłość, itd.  Dwie cechy czynią człowieka 

obcym Bogu: asuja (zawiść) i ahamkara (egoizm). Zawiść i egoizm to dwie plagi, 

niszczące drzewo życia. Pozbawiają one człowieka jego podstawowej ludzkiej natury. Z 

powodu tych złych cech ludzie oddzielają się od towarzystwa dobrych osób.   

Znaczenie święta Ganeszy 

Święto Ganapatego jest dla ludzi sposobnością do oczyszczenia umysłu. Ludzie 

najczęściej mają skłonność do widzenia w innych tych wad, które mają sami.  W ten 

sposób próbują ukryć swoje własne niedociągnięcia – poprzez przypisywanie tych wad 

innym.  To zła cecha. Człowiek może się poprawić się jedynie poprzez rozpoznawanie 

swych wad, a nie przez widzenie tych wad u innych. Musicie widzieć, co w innych jest 

dobrego, a patrzeć zaś na własne wady. Jedynie taki człowiek może się udoskonalić.  

Poprzez niezwracanie uwagi na własne wady i wyolbrzymianie wad innych, człowiek 

zadaje gwałt swojej ludzkiej naturze. Takie myślenie jest dziś szeroko 

rozpowszechnione wśród uczniów i studentów. A powinni postawić sobie za cel 

osiągnięcie zgodności myśli, słów i czynów.   

Studenci! Powinniście zdać sobie sprawę z tego, iż każdy czyn wywołuje jakieś 

następstwo. Następstwa każdego czynu zależą od natury tegoż czynu, tak jak natura 

drzewa zależy od nasiona, jakie się sieje. Następstwa własnych czynów są 

nieuniknione, dlatego też władca Manu ustanowił, iż wszyscy mają przestrzegać 

dharmy. Następstwa działań mogą pojawić się wcześniej albo później, jednak muszą 

nastąpić. Studenci i uczniowie lubią czcić Ganapatego. Modlą się do Ganeszy, aby dał 

im buddhi (rozum) i siddhi (zdolność do urzeczywistnienia swoich dążeń).  

W imieniu Ganapati ‘ga’ oznacza gunę (cnotę), zaś ‘na’ – widźnianę (mądrość). Kiedy 

‘ga’ i ‘na’ są połączone, mamy połączenie widźniany (mądrości doczesnej) i pradźniany 

(madrości duchowej).  To właśnie z połączenia widźniany i pradźniany wyłania się 

sudźniana (wiedza najwyższa). Sudźniana jest znakiem rozpoznawczym prawdziwego 

człowieka. Oznaką ignorancji jest adźniana [niewiedza]. Ganapati to pan widźniany i 

pradźniany (mądrości doczesnej i mądrości duchowej). Dlatego, kiedy jakiś wielbiciel 

modli się do Ganeszy, prosi o zapewnienie mu widźniany, pradźniany i sudźniany.  
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Dzisiejszej oświacie brakuje wszystkich tych trzech rodzajów wiedzy – widźniany, 

pradźniany i sudźniany. Macie tylko wiedzę książkową oraz powierzchowną. Ma ona 

jedynie tymczasową wartość, być może nie sięgającą dalej niż zaliczenie waszych 

egzaminów! Jeśli wartość oświaty ma trwać przez całe życie, uczniowie i studenci 

powinni pielęgnować wiarę w Boga. Powinni mieć świadomość, że jeśli będą ciągle 

myśleli o Bogu i wykonywali wszystkie działania z boskimi uczuciami, doznają 

pełnego rozkwitu swoich ludzkich cech.  Uważajcie każdy czyn za poświęcony Bogu.  

Działania nie możecie uniknąć. Musicie przekształcać pracę w nabożeństwo. Musicie ją 

wykonywać w tym duchu, połączyć pracę i nabożeństwo.  

 Winajaka ma znaczenie, które istotne jest dla każdego, bez względu na to czy jest 

wierzący czy niewierzący. Winajaka oznacza tego, który jest w pełni panem samego 

siebie. Nie ma nad sobą żadnego pana; od nikogo nie zależy. Nazywany jest też 

Ganapatim, co znaczy, że jest panem intelektu oraz mocy rozróżniania w człowieku. 

Posiada wielki rozum i wiedzę. Taka wiedza wypływa z czystego i świętego umysłu. 

Wiedza ta prowadzi do widźniany. Ponieważ jest mistrzem buddhi i siddhi, opisuje się 

go jako Pana Buddhi i Siddhi.  Buddhi i Siddhi nazywane są małżonkami Winajaki.    

Inne imię Winajaki to Wigneśwara.  Iśwara to ten, który obdarzony jest wszelkim 

wyobrażalnym bogactwem: majątkiem, wiedzą, zdrowiem, błogością, pięknem itd. 

Wigneśwara sprzyja wszystkim tym postaciom bogactwa i usuwa wszelkie przeszkody. 

Zapewnia wszystkie te formy bogactwa tym, którzy go czczą. Winajaka opisywany jest 

jako Prathama Wandana (pierwsze bóstwo, jakie powinno się czcić). Ponieważ 

wszyscy ludzie na świecie pragną bogactwa i dobrobytu, każdy daje pierwsze miejsce 

modlitwom do Wigneśwary.    

W oddawaniu czci Ganeszy są pewne tajemnice.  Hindusi sporządzają specjalne 

potrawy dla Ganeszy jako ofiary. Potrawy te gotuje się wyłącznie na parze. Łącząc 

mąkę ryżową z cukrem palmowym i ziarnem sezamowym, robi się kulki, które gotuje 

się na parze. Według Ajurwedy potrawa ta ma lecznice własności. Cukier trzcinowy 

jest lekarstwem na wiele dolegliwości. Ziarno sezamowe służy oczyszczaniu tętnic i 

pomaga poprawić wzrok. Ofiary składane Ganeszy mają właściwości poprawiające 

zdrowie. Należy zauważyć, iż potrawy gotowane na parze są lekkostrawne. W szpitalu 

superspecjalistycznym pacjentom chorym na serce daje się po operacji idli (placuszki 

ryżowe) gotowane na parze. Nie daje się potraw oleistych. Idli są bowiem 

lekkostrawne. 

Winajaka, krótko mówiąc, symbolizuje zdrowie, błogość, spokój, mądrość, dobrobyt 

i wiele innych rzeczy. Niestety, ludzie nie widzą tej prawdy. Ludzi zadowala jakaś 

mechaniczna ofiara dla jakiejś zrobionej z gliny postaci i tylko zwiększają 

zanieczyszczenie środowiska. Bogu powinno się ofiarowywać to, co sprawia Mu 

przyjemność. To właśnie Parwati zaleciła Nandiśwarze. Rzekła mu: „Składaj w ofierze 

memu synowi to, co sprawi mu przyjemność i co jest najmilsze tobie”. 

Bogu można oddawać cześć w znaczący sposób jedynie wtedy, gdy pojmuje się 

wewnętrzne aspekty związane z boskością Niestety, dzisiaj objaśnia się tylko 
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powierzchowne i doczesne znaczenia treści świętych pism, a oddanie człowieka 

słabnie. To rzecz zasadniczej wagi dla każdego, kto chce zrozumieć znaczenie tekstów 

wedanty. 

– Wybór z orędzi Bhagawana, wygłaszanych podczas świąt Ganesza Ćaturthi. 

 

 

 

 

 

Tajemnicza operacja 
Nanduri Somajadżulu 

 

Tajemnicze są drogi Bhagawana. Nie jesteśmy zdolni analizować jego cudów. Możemy 

jedynie pokłonić się przed nim z największą wdzięcznością i oddaniem za całą jego miłość 

i współczucie dla ludzkości. Wiecznie pozostaje w naszych sercach, aby dawać natchnienie 

i wspierać nas na tym ziemskim świecie niepokoju i zamieszania. 

Jak wszyscy awatarzy ubiegłej doby, Bhagawan Sathya Sai Baba żyje wiecznie w 

opowieściach o jego miłości, współczuciu i niezliczonych cudach.  Jedna z nich dotyczy 

Tangawelu z Tamil Nadu, który przez około 15 lat mieszkał w Szwajcarii. Jako iż znam 

go osobiście, poczytuję za rzecz właściwą opowiedzieć, co mu się przydarzyło, a co 

przedstawił on mnie i wielu innym wyznawcom Sai w Szwajcarii.  Otóż około roku 

1950 do Bombaju (Mumbaju) w Indiach wywędrował niemiecki lekarz żydowskiego 

pochodzenia dr Hagmann. Zatrudnił on Tangawelu jako swego osobistego kucharza. 

Po około 15-letnim pobycie w Mumbaju dr Hagmann przybył wraz z Tangawelu do 

Berna w Szwajcarii, aby tam żyć tam na emeryturze.  W 1970 roku Tangawelu nabawił 

się kłopotów zdrowotnych – rozpoznano raka żołądka. Lekarze w Bernie nie dawali 

mu nadziei na wyzdrowienie. Tangawelu wyraził pragnienie udania się do syna, 

mieszkającego w stanie Tamilnadu w Indiach.  Po drodze spotkał kilku przyjaciół z 

Mumbaju, będących wyznawcami Sai. Ponieważ lekarze z Mumbaju także rozpoznali 

raka, owi związani z Sai przyjaciele poradzili mu udać się do Puttaparthi – w drodze do 

Chennai – i postarać się o błogosławieństwa Bhagawana Sathya Sai Baby. W tamtym 

czasie Tangawelu nie miał pojęcia o Bhagawanie Babie ani gdzie leży Puttaparthi. Ale 

przybył do Prasanthi Nilayam, a pracownicy stołówki, widząc jego stan zdrowia, 

zapewnili mu nocleg. 
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Tangawelu cierpiał ból i gorączkę. Usiadł w rzędzie darszanowym. Baba przyszedł, 

spojrzał nań bacznie i położył mu prawą dłoń na głowie. Tangawelu poczuł, że jego 

ciało przenika jakaś silna energia. Do wieczora jednak gorączka podskoczyła, a ból stał 

się ostry. Tangawelu legł, złożony chorobą na trzy dni, a czwartego dnia poszedł na 

darszan. Baba ponownie przyszedł do niego i położył mu prawą dłoń na głowie w 

wyrazie łaski i błogosławieństwa. Do wieczora ból w żołądku i gorączka przybrały na 

sile. Tangawelu pozostał w łóżku jeszcze trzy dni, czwartego zaś udał się na darszan. 

Sytuacja taka miała miejsce trzykrotnie. Za każdym razem Baba kładł dłoń na głowie 

Tangawelu, a jego stan się pogarszał, zamiast poprawiać się. Zatem zaznawszy tego po 

trzykroć Tangawelu postanowił wyjechać po cichu z Prasanthi Nilayam, nie 

powiadamiając nikogo. Coś jednak podpowiedziało mu, żeby pójść na ostatni darszan 

przed opuszczeniem Parthi.   

Poszedł więc i usiadł w rzędzie darszanowym, w rogu, aby nie być widzianym przez 

Babę. Jednak Baba prędko przyszedł do niego, utkwił w nim wzrok i rzekł po 

tamilsku:  

- Nie uciekaj. Jesteś w toku leczenia.  

Tangawelu był zdumiony, iż Baba go nie opuszcza, choć on próbuje opuścić jego.  

Postanowił pozostać. Tej samej nocy w pokoju Tangawelu zdarzyło się coś dziwnego. 

Był na wpół przytomny, w stanie marzeń sennych, kiedy w środku nocy przyszła doń 

jakaś dziwnie odziana osoba i zaczęła robić mu coś w żołądku długim, ostrym nożem. 

Tangawelu nie czuł bólu i przez resztę nocy spał smacznie i  zdrowo. Jednak kiedy rano 

się obudził, doznał wstrząsu widząc, iż prześcieradło powalane jest krwią i na łóżku 

leży grudka mięsa. Stwierdził też, że ma na brzuchu szramę, jakby ktoś dokonał na nim 

operacji i zszył ranę.  Pracownicy stołówki, którzy go odwiedzili, również dostrzegli to 

samo.  Tangawelu czuł się po tej „operacji” jak zwykle, wziął kąpiel i udał się na 

poranny darszan. Baba przyszedł doń i uśmiechając się, rzekł po tamilsku:   

- Teraz jesteś wyleczony. Pozostań w aszramie jeszcze parę dni, odpocznij i jedź do 

syna.  

Baba dal mu również mały pojemnik na wibhuti -  wyjątkowy i piękny. Tangawelu 

położył się w pokłonie przed Babą z bezgraniczną wdzięcznością za wyleczenie z raka. 

Po kilku dniach udał się do syna do Tamilnadu, spędził tam parę miesięcy, po czym 

powrócił przez Mumbaj do Berna, aby dalej być kucharzem dr Hagmanna. Lekarze, 

zarówno w Mumbaju, jak i w Bernie, zbadali Tangawelu i stwierdzili, iż jest 

całkowicie wyleczony z raka. Zauważyli również na jego żołądku bliznę po operacji. 

Autorka poznała Tangawelu w 1980 roku. Regularnie uczęszczał na bhadźany Sai u 

nas w Bernie. Zawsze wspominał i opowiadał – z niezmierną wdzięcznością dla Baby – 

o tym, jak doszło do tamtej tajemniczej operacji. Pokazywał też nam wszystkim 

szramę na brzuchu. W 1983 roku odszedł z tego świata dr Hagmann. Ponieważ 

Tangawelu starzał się, postanowił ostatecznie opuścić Szwajcarię, udać się do syna w 

Indiach i tam spędzić resztę życia. Przed wyjazdem ze Swajcarii był łaskaw podarować 
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naszej rodzinie ów piękny pojemnik na wibhuti, jaki pod koniec lat 60. dał mu Baba. 

Ten święty pojemnik na wibhuti jest po 45 latach wciąż u nas. Drogi Baby są 

tajemnicze. Nie jesteśmy w stanie analizować jego cudów. Możemy jedynie pokłonić 

się przed nim z największą wdzięcznością i oddaniem za jego miłość i współczucie dla 

ludzkości.  Pozostaje wiecznie w naszych sercach, aby dawać natchnienie i podnosić 

nas na duchu w tym ziemskim świecie niepokoju i zamieszania. 

– Autorka pracuje w indyjskiej służbie pocztowej. Pracowała też jako pierwsza sekretarka 

w specjalistycznej agencji ONZ w szwajcarskim Bernie.  

 

 

 

 

Bhagawan Sathya Sai Baba - ucieleśnienie jedności 

w różnorodności 
Dr Sahida Sharma 

 

Dr John Hislop zapytał raz Swamiego: 

- Swami, jeśli ktoś jest całkowicie oddany Bogu, oddany tobie jako przejawieniu 

Boga i myśli tylko o tobie, to w każdym miejscu widzi ciebie. Pisma Święte mówią, iż 

to wystarczy. Czy to prawda, Swami”?  

Swami odrzekł: 

- Pełna prawda. Oddajesz mi swój umysł, myślisz zawsze o mnie, kochasz mnie, 

jesteś mi oddany; niczego więcej nie trzeba robić, Hislop. To jest wszystko, co trzeba 

robić. Wszystko inne dzieje się automatycznie. 

Jakaż  głęboka wypowiedź!    

Zharmonizuj komórki w boskiej świadomości    

Wiele przykładów z pism świętych oraz z przeszłości wyjaśnia te słowa. Kiedyś 

królowe spytały Pana Krisznę, dlaczego poświęca zawsze dużą uwagę Draupadi, 

kiedykolwiek ta go zawoła.  Słysząc to, Pan Kriszna powiedział swoim królowym,  

aby poszły z nim do Draupadi, która suszyła naówczas na tarasie swoje gęste, długie 

włosy. Potem Pan podsunął królowym myśl, aby pomogły Draupadi spleść włosy. 

I cóż odkryły owe królowe? Stwierdziły ku swemu wielkiemu zdziwieniu, że każdy jej 

włos ciągle śpiewa Kriszna, Kriszna. Pokazuje to, iż Draupadi nieprzerwanie śpiewała 

Kriszna, Kriszna i jej myśli skupiały się na Krisznie. Cokolwiek jest w umyśle, 
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przedostaje się to do ciała.  Tak oto każdy jej włos śpiewał Kriszna, Kriszna. Jakież 

absolutne oddanie!   

 Swami Rama w swojej książce „Życie z himalajskimi mistrzami” przedstawia 

opowieść o kobiecie z Kanpur, która na łożu śmierci śpiewała bezustannie imię Pana, 

do tego stopnia zapominając o wszystkim innym, że ściany jej pokoju odbijały ciągle 

echem jej śpiew. Nawet po jej śmierci, w wiele dni po usunięciu z pokoju jej ciała, ze 

ścian nadal płynęło echo tego śpiewu. Zadziwiające! Jeżeli nieożywione ściany mogą 

wysyłać echo śpiewu nawet pod nieobecność śpiewającego, oczywiste jest, iż komórki 

ciała potrafią śpiewać. 

Jest jeszcze inny przykład zintegrowanej osobowości. Wiemy wszyscy o Mirabai. 

Była wielką świętą, zawsze zatopioną w świadomości Kriszny, wskutek czego jej 

świadomość wyszła ponad różnorodność form i zjednoczyła się z jednością, która jest 

absolutną, czystą świadomością, jednym bez drugiego. Przypomnijmy sobie, iż 

Bhagawan Sathya Sai Baba jest ową czystą świadomością, świadomością Kriszny.  

Swami często mówił: „Ja nie jestem ciałem, nie jestem umysłem – Ja to Ja”. Ta czysta 

świadomość tworzy podstawę całego stworzenia.  

Gdy Mirze podano truciznę,  połknęła ją, ale trucizna przemieniła się w nektar.  Jak 

to się stało? Dla Miry wszystko było czystą świadomością, a na poziomie czystej 

świadomości nie ma żadnej różnicy. Trucizna, nektar, umysł – wszystkie są jedną i tą 

samą czystą świadomością. Trucizna traci swoją tożsamość trucizny, ciało traci swoją 

tożsamość ciała. Wszystko staje się jedną czystą, ujednoliconą świadomością. Kto kogo 

zatem może skrzywdzić? 

Wiemy, iż podstawową jednostką budulcową naszego ciała jest komórka. Komórki 

łączą się, tworząc tkanki, które z kolei łączą się, tworząc narządy. Potem narządy 

tworzą układ narządów. Powiedzenie głosi, iż w jedności jest siła. Kiedy wszystkie 

komórki ciała zestrajają się w boskiej świadomości, ciało staje się bardzo silne.  Dzięki 

zestrojeniu na poziomie komórkowym odporność ciała staje się silna i niepokonana. 

Żadne ciało obce nie może przerwać działania ciała, co oznacza koniec chorób, żadne 

napaści ze strony wirusów czy bakterii! Nie trzeba już żadnych antybiotyków! Ale 

zanim powiemy „nie” antybiotykom, musimy zapewnić, aby wszystkie nasze komórki 

śpiewały imię Boga!  Nie może być wtedy żadnego raka, rak bowiem `powstaje, gdy 

komórka ucieka od harmonii, nie słucha poleceń inteligencji ciała i zaczyna rozmnażać 

się na ślepo, jak się jej podoba.  

Prawdziwą duchowością jest zaznawanie jedności w różnorodności    

Kiedy umysł spoczywa całkowicie w Bogu, wolny od wszelkich wątpliwości, staje 

się odporny na jakichkolwiek negatywne myśli i uczucia. Wolny od jakiejkolwiek 

choroby umysłowej albo emocjonalnej. Kiedy zaś umysł jest wolny od choroby, 

automatycznie uwalnia się od niej ciało, gdyż cokolwiek jest w umyśle, wcześniej czy 

później przecieka do ciała. Na tym polega natychmiastowa korzyść z nieprzerwanego 

śpiewania – z pełną wiarą i oddaniem  - imienia Boga. 
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Sedno duchowości tkwi w doświadczaniu jedności w różnorodności. Jedność w 

różnorodności można urzeczywistnić jedynie wtedy, gdy udaje nam się zjednoczyć 

własne ciało z umysłem i duszą oraz gdy z powodzeniem pomagamy uczynić to  

zwykłym mężczyznom i kobietom. To było misją Bhagawana Sathya Sai Baby.  

W swoim bezgranicznym współczuciu Swami powołał instytucje oświatowe, w 

których zarówno nauczyciel jak i uczeń mają wyjątkową sposobność jednoczenia 

własnego ciała z umysłem i duszą poprzez oddanie dla Niego – ucieleśnienia jedności, 

wszechobecności - wszechmocnego, wszechwiedzącego Pana. Swami ustanowił 

codzienny porządek, jaki jest przestrzegany w instytucjach oświatowych.   

W instytucjach edukacyjnych Swamiego dzień zaczyna się o świcie śpiewem Om i 

Suprabhatam.  To śpiewanie w porze Brahmamuhurtam (tj. we wczesnych godzinach 

porannych) pomaga stopniowo dokonać postępu od dwoistości do jedności. Śpiewanie 

Suprabhatam ma obudzić świadomość Sai, obecną we wszystkich zjednoczoną 

świadomość. Program tych placówek pomaga uczniom i studentom doświadczać 

jedności w różnorodności oraz świadomości Sai, o ile podchodzi się do nauki we 

właściwym duchu i z zapałem. 

– Dr Sahida Śarma jest profesorką nadzwyczajną na Wydziale Chemii w miasteczku uniwersyteckim 

Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai w Anantapur.   

 

 

 

 

 

Forum absolwentów 

 

Dobre stare czasy w Brindawanie 

Dr K. Sankarasubramanian 

  

Nasze pisma święte mówią, że spośród wszystkich stworzeń na tym świecie, najrzadsze 

są ludzkie narodziny. Moim zdaniem, najbardziej pobłogosławieni są ci, którzy mieli 

sposobność uczyć się w instytucjach [oświatowych] Sathya Sai. Ja uważam się za 

szczęśliwca, iż dane mi było pobierać nauki na wyższej uczelni Sathya Sai w Brindawanie.   

W owym cudownym okresie w latach 70. spędzaliśmy większość czasu w fizycznej 

obecności Bhagawana, przyswajając sobie niezwykłe lekcje dotyczące życia i boskości. 
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Każda chwila i każde jego słowo były dla nas prawdziwie kształcące.  W rzeczy samej, 

wcielaliśmy w życie jego często powtarzaną wypowiedź „Moje życie jest moim 

przesłaniem”. Za przyznanie nam tego rzadkiego przywileju będziemy zawsze wdzięczni 

Bhagawanowi.    

Bhagawan był dla nas więcej niż rodzicem. Zapewniał nam wszystko, czego 

potrzebowaliśmy.  Zdawkowa rozmowa, jaką z nami prowadził, odpoczywając w jednym z 

pomieszczeń w swoim parterowym domku, była pełna lekcji na całe życie – doczesnych 

jak i duchowych. Kiedy w codziennym życiu popełniamy błędy, poprawiamy się dopiero 

po zaznaniu ich złych skutków. Ale tutaj byliśmy w towarzystwie wszechobecnego, 

wszechwiedzącego i  wszechpotężnego Pana, który mówił nam o popełnianych przez nas 

błędach. Uświadamiał nam nasze błędy natychmiast i nie musieliśmy czekać na ich 

następstwa, aby się poprawić.    

Wyznawcy Bhagawana wiedzą, iż wie on wszystko.  Jednak kiedy zaznajemy jego 

wszechwiedzy osobiście, nawet w pozornie błahych sprawach, wywiera to na nas wielki 

wpływ. Jest duża różnica pomiędzy „wiedzieć” a „doznać”. Bhagawan wielokrotnie 

ujawniał nam swoją wszechwiedzę w bardzo zdawkowy sposób. Oto prosty przykład. 

Codziennie listonosz dostarczał wielki plik listów, które kładziono przy jego sofie.  

Bhagawan prosił jednego ze studentów o wybranie jakiejś zapieczętowanej koperty i 

mówił, co zawiera, podawał też treść listu, imię i nazwisko osoby, która go napisała oraz 

miejsce, z którego przyszedł. Potem prosił tego studenta o otwarcie listu  i odczytanie go. 

Nie trzeba dodawać, że było ściśle tak, jak zapowiedział. 

A oto jak pewnego razu ja zaznałem jego wszechwiedzy. Podczas praktycznego 

egzaminu uniwersyteckiego, kiedy to, co uzyskiwałem, było niejednoznaczne, a nie 

zostało już czasu na powtórzenie eksperymentu, zawołałem głośno w duchu: „Sai Ram!”, 

po czym wprowadziłem wedle własnego uznania pewną wartość, która mi wówczas 

przyszła na myśl. Po przeprowadzeniu obliczeń z ową przyjętą  wartością oddałem swój 

arkusz egzaminacyjny i bardzo przygnębiony wyszedłem z laboratorium.  Za godzinę, 

kiedy zgromadziliśmy się przed Bhagawanem, przyszedł do mnie blisko z błyskiem w 

oczach, zapytując:  

- Zdobyłeś 100%? 

Byłem zaskoczony. Później stwierdziłem, że to prawda.    

Mimo iż bawił się i śpiewał z nami, sprawiał, że zawsze zdawaliśmy sobie sprawę z 

tego, iż jest Najwyższym Panem, poprzez nasze osobiste przeżycia jak i przeżycia innych, 

opowiadane w jego obecności, kiedy gromadziliśmy się wokół niego.  

Obok wszystkich przejmujących doświadczeń radości, płynącej ze spędzania czasu w 

żywej obecności  Bhagawana, bywały też dręczące okresy, kiedy wydawało się, że my 

wszyscy w akademiku rozgniewaliśmy Bhagawana i nie patrzył On na nas ani z nikim z 

nas nie rozmawiał. W owe dni każdy z nas pilnie przyglądał się własnemu postępowaniu 

i rozliczał się sam z sobą. Był to sposób na kształtowanie nas i powszechne oczyszczenie.  

Potem wybierał godzinę i sposób „przełamania lodów”. Kiedy wyjaśniał nam, gdzie 

zbłądziliśmy i z jakich powodów trzyma się z dala od nas (fizycznie), każdy z nas był we 

łzach. Kiedy nam wszystkim przebaczał, każdy doznawał niewypowiedzianej radości. I 
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jakby dla wynagrodzenia nam dni milczenia przychodził do naszego akademika i jadł z 

nami  obiad.    

Bardzo znaczące wydarzenie dla studentów wyższych uczelni Sathya Sai miało miejsce 

podczas Letniego Kursu Kultury i Duchowości Indyjskiej w Uti w maju 1975 roku. 

Bhagawan stworzył medalion, zawierający wyrytą w złocie mapę Indii, całkowicie 

pokryty napisami w sanskrycie – drobniutkimi literami, które można było odczytać 

jedynie przy użyciu szkła powiększającego. Bhagawan obwieścił, ku zdumieniu wszystkich 

zgromadzonych, że zawiera on imiona studentów Sai, którzy będą wykonywali misję Sai 

w swoich miejscach pracy w tym kraju. Ten Awatar Sai ma swoją misję i na pewno ją 

wypełni. Poprzez swoje placówki edukacyjne przygotowuje swoje wojsko. Co roku jakiś 

batalion maszeruje w świat.    

Na koniec słowo ostrzeżenia do wszystkich moich braci i sióstr w Sai.  Nie myślmy o 

sobie jako o ważnych osobach w misji Sai, abyśmy nie utracili podstawowej zdatności do 

służenia w niej.  W każdej chwili życia bądźmy wdzięczni za to, co On nam dał i módlmy 

się wciąż, żeby dał nam dużo więcej sposobności do świadczenia służby w Jego misji. 

 

– Autor ukończył wyższą uczelnię Bhagawana w Brindawanie, później uczył w Prasanthi Nilayam 

w latach 1979-89. Był pierwszym doktorem (1987) Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai. 

 

 

 

Kącik uczniowski 

 

BAL WIKAS WSZCZEPIA DOBRE MYŚLI I 

PRZYZWYCZAJENIA 

Arathi Sai Padma 

 

Łaska Boska jest jak światło słoneczne, które świeci jednakowo dla wszystkich. Ci, 

co mają drzwi otwarte, mogą wygrzewać się w słońcu.  Podobnie, ci, co mają otwarte 

serca, mając wiarę i oddanie, mogą korzystać z boskiej łaski.  

Z łaski naszego Boskiego Pana, dostąpiłem prawdziwego błogosławieństwa – 

stałem się płatkiem w jego boskim ogrodzie Bal Wikas. Najbardziej urzekającym 

sposobem nauczania, sprawiającym, iż chodziłem na zajęcia Bal Wikas, były opowieści 

mojego guru. Zatem na początku czekałem na zajęcia Bal Wikas właśnie w celu 
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słuchania opowieści. Z upływem czasu jednak uświadomiłem sobie, że Bal Wikas jest 

po to, aby wszczepiać dobre myśli i pojąć własną jaźń, zaś opowieści i Gita są jedynie 

środkiem, który służy temu celowi. Innymi słowy jest ona nicią, po której można 

dosięgnąć samej boskości, a tamte opowieści, stotry, pieśni pochwalne są jedynie 

ścieżką do dotarcia do Niego i pojęcia Go. Dzisiaj w świecie,  gdzie żyjemy tylko dla 

materialistycznej przyjemności, Bal Wikas pomogło mi zrozumieć, iż boskość istnieje 

we wszystkich żywych istotach. W oczach Boga wszyscy są równi; nie ma żadnej 

różnicy związanej z barwą skóry, warstwą społeczną, wyznaniem, religią itp. Wszyscy 

jesteśmy jednym, zaś Bal Wikas to pionier, pomagający nam poznać boską ścieżkę  

podczas drogi życiowej. Mimo iż ścieżka życia  pełna jest kamyków i kamieni, Bal 

Wikas pomaga nam wyłonić się w świecie jako jednostki o silnym charakterze i 

poznać naszą wewnętrzną jaźń  

”Śri Sathya Sai Bal Wikas - boska ścieżka” 

 

 

 

 Wskazówki Swamiego dla studentów 

Uczniowie i studenci! Chłopcy i Dziewczęta! Wraz z wykształceniem akademickim musicie 
zdobywać mądrość i zrozumienie, co jest dobre, a co złe. Wiedza bez mądrości, 
wykształcenie bez stanowczości, muzyka bez melodii, umiejętności bez pokory, 

społeczeństwo bez dyscypliny, przyjaźń bez wdzięczności, mowa bez prawdy – wszystkie 
to jest zupełnie bezużyteczne.  W społeczeństwie nie ma poczucia szacunku dla ludzi. 
Wdzięczność jest nieobecna. Uczonym brakuje roztropności.  Ludziom wykształconym 
brakuje pokory. Pokora jest oznaką prawdziwego wykształcenia.  Pokora nie oznacza 

chodzenia z pochyloną głową. Wzywa ona do szacunku dla  człowieczeństwa. Chodzenie 
tu i tam, wywołując strach w innych, jest zwierzęce. Ludzie powinni być wolni od strachu. 

Zarówno strach jak i straszenie to cechy zwierzęce. Ludzie muszą być nieustraszeni. 
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Ćinna katha [Przypowieść] 

 

ODDANIE NANDANARY 
 

Nandanar jest szeroko znany w Tamilnadu jak wielki bhakta Pana Siwy. Szczerze 

wykonywał swoje obowiązki śpiewając imię Siwy i wyśpiewując Jego chwałę. Miał 

wielkie pragnienie, aby napatrzeć się do syta na Pana w Ćidambaram. Był jednak 

haridźanem (tj. człowiekiem z niskiej warstwy społecznej), a w tamtych czasach 

haridźanom nie wolno było wchodzić do świątyń, uważani byli bowiem za 

niedotykalnych.   

Nandanar pracował jako robotnik na ziemi pewnego gospodarza. Chociaż gospodarz 

wiedział, że Nandanar jest bhaktą Pana Śiwy, gdyż zawsze śpiewał Jego imię i brał 

udział w kirtanie, zaskakiwała go głębia jego oddania. 

Pewnego razu gospodarz spytał Nandanara: „Półgłówku, po co tacy ludzie jak ja czy 

ty mieliby oddawać cześć Bogu, śpiewać Jego imię i wyśpiewywać Jego chwałę? 

Wszystko to jest zastrzeżone dla ludzi z wyższych warstw. Dla nas wystarczy, że sobie 

żyjemy, pracując na roli”. Nandanar rzekł: „O panie! Wszyscy są dziećmi Boga i 

wszyscy są równi. Podział na warstwy społeczne został dokonany przez pewnych ludzi 

po to, aby dobrze funkcjonowało społeczeństwo. Bóg wszystkich kocha jednakowo”. 

Po pewnym czasie wzmocnił się upór Nandanara, aby dostąpić darszanu Pana Śiwy 

w Ćidambaram.  Kiedy zbliżyło się święto Nataradży [Śiwy], wyraził swoje życzenie 

gospodarzowi. Gospodarz złajał Nandanara, mówiąc:  „Głupcze, czyż nie wiesz, ile 

masz pracy do wykonania?  Trzeba zebrać żniwo z 10 akrów ziemi; ryż wsypać do 

worków i przenieść do domu. Święto zaczyna się za dwa dni. Po skończeniu tej pracy, 

idź dokąd tylko chcesz”.  

Nandanar pogrążył się w rozpaczy. Pomyślał: „Co robić!? Kiedyż  zbiorę dziesięć 

akrów ryżu, zapakuję w worki i przeniosę do domu? Tej pracy nie da się skończyć 

nawet w dziesięć dni. Kiedy więc udam się do Ćidambaram?”. Pomodlił się do Iśwary: 

„O Boże! Teraz Ty jesteś moją jedyną ucieczką.  Jak wyruszyć jutro w drogę do 

Ćidambaram? Tylko Ty wiesz, co robić”. Całą noc spędził na modlitwie, bez jedzenia i 

snu.   

Bóg kocha uczucia płynące z serc wielbicieli.  Skądś przyszło sto osób, wykonało 

żniwa, wsypało ziarno w worki i zostawiło je  w domu gospodarza. Do następnego 

ranka skończyli całą robotę. Nandanar nie znał ich; nigdy wcześniej ich nie widział. 

Zaskoczony rzekł do siebie: „Kim oni są i skąd przyszli? Dlaczego mi pomogli?” Myśląc 

w ten sposób, podziękował Panu i rzekł: „O Iśwaro! Wszystko to jest jedynie Twoją 

lilą [boską grą]. To Ty przyszedłeś pod tak wieloma postaciami”. Szczęśliwy, skacząc z 

radości, śpiewał tę pieśń.   
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Kiedy gospodarz zobaczył rano, że praca jest ukończona, grzmotnął Nandanarę po 

plecach w wyrazie pochwały i rzekł szczęśliwy: „Mój drogi! Teraz możesz iść do 

Ćidambaram na darszan Iśwary”.  

Wędrując pieszo, Nandanar dotarł jakoś do Ćidambaram. Tęskniąc za darszanem 

Pana, położył się blisko świątyni i pomodlił: „Iśwaro! Przyszedłem do Ciebie, 

pokonawszy dużą odległość. To ciało jest niczym bańka wodna, a umysł jest jak 

szalona małpa. Przyszedłem do Ciebie na tych nietrwałych kończynach. Nie wiem 

kiedy nadejdzie koniec.  Reszta jest w Twoich rękach. Zrób to, co uważasz za słuszne”. 

To powiedziawszy, poddał się Panu.   

Iśwara pojawił się owej nocy we śnie głównemu kapłanowi świątyni Nataradży i 

rozkazał mu: „Mój drogi! Koło drzwi świątyni leży mój drogi wielbiciel. Obudź go, 

ofiaruj mu jedzenie i przyprowadź go do mnie z należytą czcią”.  

Następnego dnia było owo święto. W świątyni Pana zgromadziły się tysiące 

bhaktów. Zgodnie z tym, co powiedział Iśwara, główny kapłan ujrzał Nandanara, 

leżącego koło drzwi świątyni. Zbudziwszy go, ofiarował mu jedzenie i zabrał do 

najświętszego miejsca. Szeroko otwierając oczy Nandanar spojrzał na pana Nataradżę. 

Pan natychmiast uśmiechnął się, a Nandanar zjednoczył się z tym uśmiechem Pana.   

Bóg nie chce żadnych ofiar ani nabożeństwa. Nieważne są warstwy społeczne i 

rody. Bóg patrzy jedynie na oddanie i poddanie się Mu. Jest sługą swoich bhaktów.  

 

 

 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 
 

NIEMCY 

W dniach 6-8 maja 2016 r. około 80 członków Międzynarodowej Organizacji 

Sathya Sai i osób funkcyjnych z południowych Niemiec zebrało się w Wartaweil koło 

jeziora  Ammersee na spotaniu regionalnym. Ich myślą przewodnią było „Wartości 

ludzkie – nasz skarb wewnętrzny”. Podzielili się na trzy grupy, aby skupić się na 

głównych aspektach tego zagadnienia. W grupie „Miłość w działaniu” uczestnicy 

wcielali w życie pięć wartości ludzkich poprzez działalność służebną. Ochotnicy 

przygotowali występ muzyczny i z pomocą młodzieży, przygrywającej im z zapałem 

na instrumentach muzycznych, dali koncert w pobliskim schronisku dla osób 
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upośledzonych fizycznie. Grupa „Wartości ludzkie a wedanta” zastanawiała się nad 

filozofią wedanty i omawiała wartości ludzkie, jakie się w niej znajdują, rozmawiając 

również o stosowaniu wartości ludzkich w życiu codziennym. Wreszcie grupa 

„Wartości ludzkie w przyrodzie” przygotowała warsztaty o tym, jak w przyrodzie 

można doświadczyć pięciu ludzkich wartości. Omawiano słowa Swamiego dotyczące 

przyrody, w tym jego odwołanie się do przyrody jako do „szaty Boga”. Uczestnicy 

zdali sobie sprawę z tego, jak przyroda daje przykład poprzez świadczenie wszystkim 

bezinteresownej służby. Trzeci dzień zakończył się występem muzycznym, 

obejmującym pieśni nabożne z różnych religii.   

Spotkanie Whitsun, zbiegające się z chrześcijańskim świętem zesłania Ducha św., a 

zapoczątkowane na poziomie regionalnym ponad 20 lat temu, rozrosło się teraz do 

rozmiaru corocznego święta narodowego. Odbywane w Stemwede w północnych 

Niemczech owo wiosenne wydarzenie przyciąga zwolenników Sathya Sai z całych 

Niemiec. Podczas spotkania w latach 1990. Swamiego zawiadomiono o tym miejscu i 

pobłogosławił On je jako miejsce spotkań dla osób o aspiracjach duchowych. W tym 

roku w owym 3-dniowym święcie uczestniczyło 86 osób. Odbywało się w dniach 13-

16 maja za myśl przewodnią mając „Pokój we mnie – pokój w tobie – pokój na 

świecie”. Wszystkie działania dokonywały się wokół potężnego, barwnie zdobionego 

słupa. Każdy dzień rozpoczynano recytacją pism i śpiewem nabożnym w wielkim 

pomieszczeniu modlitewnym, po czym przez cały dzień miały miejsce liczne działania. 

Wieczorem powietrze napełniła żywa jasność ogniska i melodyjna, kojąca muzyka.  

Najlepszą częścią tego wydarzenia była rozmowa o pokoju, której uczestnicy 

podzielili się osobistymi przeżyciami dotyczącymi odnajdywania pokoju we własnym 

życiu.   

WŁOCHY 

27 marca tego roku ochotnicy Sathya Sai z obszaru  Triveneto podali bezdomnym w 

Weronie śniadanie wielkanocne. Odbyło się to w miejscu znanym jako  Amici di 

Paolo Favale (Przyjaciele Paolo Favale). We współpracy z zawodowymi dostawcami 

żywności z Mediolanu z tej sposobności do pełnienia służby skorzystało 20 

ochotników z ośrodków Sathya Sai z Conegliano, Mestre, Bolzano i Werony. Na 

zielonej, trawiastej przestrzeni wzniesiono na potrzeby tego wydarzenia markizy i 

altanki, a jasne słońce ożywiło ziemię i dodało wszystkim otuchy. W tym roku, dla 

uczczenia święta Wielkanocy, ofiarowano bogaty wachlarz dań ponad setce gości. Po 

obiedzie uczestnicy rozbili olbrzymie jajko wielkanocne, a członkowie 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai zaśpiewali i zatańczyli przy dźwięku gitar. 

Ochotnicy Sathya Sai od wielu lat podają w tamtym miejscu śniadanie bezdomnym. 

Przed kilkoma laty Ośrodek Sathya Sai z Bolonii zaczął pracować z gronem 

ochotników, prowadzonych przez Don Giovanni Nicoliniego, księdza parafii św. 

Antoniego z kościoła Padua w La Dozza koło Bolonii. Ochotnicy ci wsparli 

przedsięwzięcie znane jako Piano Freddo (Plan na zimną pogodę), zapewniające 

miejscowym uchodźcom i ludziom bezdomnym dach nad głową  oraz gorące posiłki 
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podczas chłodnych miesięcy zimowych, od grudnia do marca. Członkowie ośrodka 

Sathya Sai z Bolonii podają w drugą sobotę każdego miesiąca obiad przeszło 200 

ludziom z pomocą 15 ochotników ze wspomnianej parafii.   

NOWA ZELANDIA 

W kościele metodystów  pod wezwaniem Trójcy św.  w Auckland uroczyście 

zapoczątkowano program przyjaźni międzyreligijnej. Miało to miejsce 11 kwietnia 2016 

r. Celem, jaki mu przyświeca, jest rozwinięcie grupy przyjaźni międzyreligijnej, która 

będzie przeprowadzała przedsięwzięcia społeczne na rzecz służenia potrzebującym i 

szerzyła w społeczeństwie wartości ludzkie. Pomysł ów, oparty na malezyjskiej grupie 

służby międzyreligijnej, pojawił się pół roku wcześniej na spotkaniu różnych 

miejscowych grup religijnych, przy poparciu Rady Międzyreligijnej z Auckland.  

Inauguracyjny program w kwietniu objął dialog międzyreligijny pomiędzy sześcioma 

mówcami z różnych wiar i Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai pod hasłem „Rola 

religii w tworzeniu jedności narodowej i troskliwego społeczeństwa”. Podczas owego 

spotkania rozdawano broszurę z cytatami z różnych wiar, aby podkreślić to, że prawda 

jest jedna i niepodzielna. W spotkaniu uczestniczyło 129 ludzi, w tym 37 członków 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Przywódcy grup religijnych: Maorysów, 

chrześcijańskiej, buddyjskiej, muzułmańskiej, hinduskiej i zoroastriańskiej zobowiązali 

się do połączenia wysiłków, aby służyć ludziom potrzebującym i pozbawionym 

pieniędzy i znaczenia społecznego, szerzyć świadomość wartości ludzkich i rozkrzewiać 

szacunek dla rodziców, starszych, dzieci i środowiska – w celu rozwijania narodu i 

przemiany społecznej. Owe widoki wspólnego działania skłoniły członków 

miejscowego kościoła anglikańskiego, muzułmańskiej społeczności szyickiej, 

przedstawiciela religii bahai oraz narodowego przewodniczącego Międzyreligijnej 

Rady z Auckland do napisania listów uznania dla Międzynarodowej Organizacji 

Sathya Sai z Nowej Zelandii, z podziękowaniem za rozwinięcie tej wspólnej 

inicjatywy. Pierwsze wspólne przedsięwzięcie służebne grup religijnych postanowiono 

przeprowadzić 4 września 2016 roku w Omanie, we współdziałaniu z miejscową radą 

międzyreligijną i organizacjami społecznościowymi.   

OMAN 

Od 2003 roku wolontariusze Sai, we współpracy z Ministerstwem Oświaty 

Sułtanatu Omanu, urządzają raz w roku zawody w pisaniu rozprawek i wykonaniu 

plakatów o wartościach ludzkich. W zawodach tych uczestniczą różne szkoły w 

Omanie. Przedsięwzięcie to nosi nazwę „SAI – Szerzenie światła w Omanie poprzez 

otwarty konkurs na rozprawę i plakat o wartościach ludzkich”. Wspiera je zaś 

UNESCO. Jak w latach poprzednich, zawody rozegrano w trzech etapach. Pierwszy, 9 

kwietnia bieżącego roku zorganizowano w szkole indyjskiej w Al Ghubra i był 

przeznaczony dla szkół guberni Muscat. Uczestniczyli w nim uczniowie z omańskich, 

arabskojęzycznych szkół – prywatnych, międzynarodowych oraz edukacji specjalnej. W 

obecności kierowników szkoły, nauczycieli i zaproszonych gości, uroczystego otwarcia 
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zawodów dokonał dyrektor generalny do spraw programu nauczania z Ministerstwa 

Oświaty.  

Drugi etap konkursu miał miejsce 16 kwietnia. Był on przeznaczony dla szkół 

indyjskich w Sohar, Nizwa i Ibri, które znajdują się w różnych guberniach. W każdej z 

tych trzech szkół wyżsi urzędnicy oświatowi tychże guberni i ministerstwa oświaty 

wyrazili uznanie dla szerzenia oświaty opartej na wartościach ludzkich. Wyniki 

konkursu podała 19 maja wiodąca gazeta tego kraju, Czasy Omanu, wydawana w 

języku angielskim. 

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI 

24 kwietnia b.r. ponad 10 tysięcy wyznawców Sathya Sai zgromadziło się na 

stadionie Chatsworth w mieście Durban, aby uczestniczyć w uroczystościach Sathya 

Sai Aradhana Mahotsawy. Program dnia rozpoczęła procesja ze złotym rydwanem, 

podług obyczaju z Prasanthi Nilayam.  Następnie przesłaniami miłości podzielili się 

wybitni goście. Gość honorowy Senzo Mchunu, premier prowincji Kwa Zulu-Natal, 

odniósł się do białego stroju członków Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, 

stwierdzając, iż oznacza on czystość i dobroć. W budzącym natchnienie przemówieniu 

wezwał wszystkich do uwewnętrzniania tej dobroci i pozwalania na to, aby kwitła w 

miejscowych społecznościach.  Anil Kumar tłumaczył orędzie Baby wyświetlane na 

ekranie, przenosząc zgromadzonych do Prasanthi Nilayam dawnych czasów oraz 

podzielił się swoimi przeżyciami związanymi ze Swamim. Narodowy przewodniczący 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai zalecił każdemu oddanie się bezinteresownej 

służbie, zaś główny koordynator przypomniał zgromadzeniu, iż nie ma żadnej różnicy 

między Bogiem a miłością, a całe stworzenie zatopione jest w miłości. Przewodniczący 

Strefy 9A Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai Ramesz Hathiramani poprosił 

wszystkich o to, aby uduchowili swoje życie śpiewaniem imienia Pana i opiewaniem 

Jego chwały, tak aby rozbrzmiewała w sercu przez cały dzień. Uczestnicy obejrzeli też 

budzące natchnienie przesłanie wideo dr Narendranatha Reddy, przewodniczącego 

Rady Praśanthi, usilnie nakłaniające każdego do działania jako światło przewodnie i 

pochodnia miłości, poprzez podtrzymywanie w miejscowych społecznościach 

spuścizny po Sathya Sai, mianowicie Medicare, Sociocare i Educare.  

Pomiędzy przemowami oraz poruszającymi duszę bhadźanami czcigodne 

zgromadzenie uraczono pięknymi satyrami i tańcami dzieci i młodzieży z Wychowania 

Duchowego Sai oraz Wychowania w Wartościach Ludzkich Sathya Sai. Młodzież 

mówiła też piękne wiersze, napisane w ofierze miłości dla Sathya Sai Baby. Narodowe 

forum kobiet przygotowało wystawę, która ukazała ich pracę. 

To pamiętne wydarzenie zostało dobrze przedstawione w miejscowej prasie i 

innych mediach. 

JAPONIA 

14 kwietnia br. obszarem Kumamoto na wyspie Kiusiu wstrząsnęło silne trzęsienie 

ziemi o sile 6.5 [w skali Richtera]. Po nim – 16 kwietnia – nastąpiło drugie, o sile 7.3. Te 



Sanathana Sarathi   wrzesień  2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
29 

dwa trzęsienia ziemi spowodowały śmierć przynajmniej 49 ludzi i obrażenia ciała u 

około 3 tysięcy osób. Na obszarach dotkniętych żywiołem nastąpiły dotkliwe szkody – 

wiele budowli runęło i zapaliło się. Ponad 44 tysiące ludzi ewakuowano z domów. 

Wkrótce potem Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai Chin, Hongkongu, Japonii, 

Korei Południowej i Tajwanu wsparła rządowe wysiłki niesienia pomocy, aby 

dopomóc spustoszonym przez te trzęsienia społecznościom. 2 maja ochotnicy Sathya 

Sai z Japonii odwiedzili pięć schronisk dla osób ewakuowanych w  Kumamoto – w 

Maszikimaczi, Kaszimamaczi i Nisziharamura, rozdając wolno stojące namioty, 

podłogę do namiotów, powleczoną aluminiową folią, słodycze, soki, owoce, 

prześcieradła, ręczniki, taśmy do pakowania i inne rzeczy. Jedzenie, wodę i konieczne 

rzeczy codziennego użytku zapewniono około 100 ewakuowanym osobom, 

przeważnie ludziom starszym, w szkole podstawowe w Kaszima Higaszi.  Podarunki te 

szczególnie mile powitali ludzie starsi, gdyż w schronisku ich brakowało. 3 maja 

ochotnicy Sathya Sai dostarczyli wentylatory elektryczne i inny sprzęt małej, 

odosobnionej społeczności starszych osób w Kosobu, Sziranuhimaczi, w mieście Uki. 

Ochotnicy Sathya Sai rozdali też namioty, podłogę namiotową powlekaną 

aluminiową folią, papier toaletowy, pieluchy dla dorosłych, serwetki higieniczne, 

ściereczki nawilżane, płyn odkażający do rąk oraz proszek izotoniczny ewakuowanym 

osobom, które znalazły schronienie w obywatelskim gimnazjum Czoujou w wiosce 

Minami-Aso. Namioty rozdano również 10 ludziom w 7 ośrodku społecznym w 

Szimomuta, w Ezumaczi w mieście Kumamoto. Ludzie ci zamieszkali na parkingu, gdyż 

wiele domów w tej okolicy runęło. Mieszkańcom Ezu rozdano namioty, pościel i 

przenośne toalety. 5 maja Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai rozdała 

miejscowym mieszkańcom 108 garnków makaronu, cztery pralki, 120 paczek ryżu o 

długiej przydatności do spożycia, ugotowanego na parze, 10 prześcieradeł z 

nieprzemakalnego płótna, 48 butelek zielonej herbaty, elektryczną maszynkę do 

gotowania ryżu oraz 36 dwulitrowych butelek wody mineralnej. 7 maja  ofiarowano 

uchodźcom 60 posiłków.  

WĘGRY 

Na początku obecnego roku członkowie ośrodków Sathya Sai z Budapesztu i 

miejscowości Nyíregyháza dokonali zbiórki ubrań, butów, rzeczy związanych z higieną, 

zabawek, książek oraz żywności, aby rozdać je potrzebującym rodzinom w schronisku 

dla bezdomnych. 23 kwietnia 25 ochotników Sathya Sai z kilku części kraju spotkało 

się we wschodni-węgierskim mieście Nyíregyház, aby rozdać zebrane rzeczy w wielkiej 

ilości samotnym matkom w schronisku prowadzonym przez Czerwony Krzyż. Matki i 

dzieci wyraziły wdzięczność za otrzymaną pomoc. Później Czerwony Krzyż napisał list 

wdzięczności do ośrodka Sathya Sai, chwaląc jego poświęcenie w służeniu 

mieszkańcom tamtego schroniska  

ŚRI  LANKA 

Dla uczczenia święta Sathya Sai Aradhana Mahotsava w Colombo zorganizowano 

rankiem 24 kwietnia sześciokilometrowy Pochód dla Wartości. Wiele osób z Młodzieży 
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Sathya Sai oraz członków Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai ze Śri Lanki 

dołączyło do wielkiej liczby uczniów Duchowej Edukacji Sai, aby dla przemiany 

ludzkiego serca upowszechniać świadomość uniwersalnych wartości ludzkich, 

przekazanych przez Swamiego.  Wszystkich 350 uczestników podzielono na grupy, 

które reprezentowały pięć wartości ludzkich; nieśli plakaty ukazujące te wartości i 

związane z nimi przesłania, krzewiące prawe życie. Po drodze śpiewano radośnie i z 

zapałem pieśni nabożne,  dodające otuchy zarówno członkom pochodu jak i  widzom.  

Tego samego dnia około 170 członków Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai ze Śri 

Lanki także przeszło przez miejsca zamieszkania różnych społeczności w Akkaraipattu, 

we wschodniej części kraju, śpiewając pieśni nabożne. Ponadto członkowie Organizacji 

odsłonili nowo zbudowany, 4-metrowy pomnik Sarwa Dharmy w ośrodku Sathya Sai 

Wawunija. 

IZRAEL   

W dniach 11-12 marca obecnego roku odbyło się w Kfar Monasz szkolenie z 

Wychowania w Wartościach Ludzkich Sathya Sai, sponsorowane przez 

Międzynarodową Organizację Sathya Sai z Izraela. Szkolenie objęło około 50 

Izraelczyków i Nepalczyków. Przeprowadzili je zaś George Bebedelis, kierownik 

Południowoeuropejskiego Instytutu Edukacji Sathya Sai oraz Suzanne Carerini, 

trenerka ze Szwajcarii. Szkolenie objęło wprowadzenie do Educare Sathya Sai, 

dogłębne rozważanie wartości, jakimi są prawda i miłość, jak też ogólnoświatowy 

przegląd edukacji Sathya Sai. Około połowę uczestników stanowili członkowie 

izraelskiego północnego ośrodka Sathya Sai oraz ośrodka Sathya Sai z Tel Awiwu. 

Drugą połowę stanowili mieszkańcy, zaciekawieni kształceniem w wartościach 

ludzkich oraz osoby z Towarzystwa Teozoficznego Izraela, ofiarowujący pozalekcyjne 

zajęcia z relaksacji i medytacji dla dzieci specjalnej troski.  Każdy uczestnik otrzymał 

świadectwo wraz z broszurą o Educare, przetłumaczoną na hebrajski. Uczestnicy 

szkolenia z zapałem oczekują dalszej jego części, za ostateczny cel mając objęcie 

edukacją w Wartościach Ludzkich Sathya Sai wychowawców, rodziców i dzieci w 

Izraelu. Zaplanowano dalsze spotkania, poświęcone pogłębianiu wiedzy wyniesionej z 

tego programu szkoleniowego, w celu stosowania w Izraelu wartości, którymi są 

prawda i miłość.   

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai   

 

B H A R A T 

Gudżarat: Organizacja Sewy Sathya Sai w Ahmedabadzie urządziła 4-5 czerwca br. 

swoją 5. Bhima Ratha Śanthi Mahotsawę, uroczystość duchowego odnowienia 

małżeństwa dla par 70-letnich i starszych. 9 par małżeńskich pochodziło z rożnych 

części tego stanu, takich jak Ahmedabad, Walsad, Bilimora, Wadodara, Mehsana / 

Wisnagar i Nadiad. Wszystkie są od wielu lat oddane Swamiemu.  
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Jak dotąd, w tej wyjątkowej uroczystości w Ahmedabadzie, pod auspicjami 

Organizacji Sai stanu Gudżarat, wzięło udział 129 par. 

Uroczystości 4 czerwca br. rozpoczęły o godz. 8.45 rano obrzędy pudźy do Ganeszy 

oraz Graha Śanti.  Wieczorem parom ofiarowano ślubne rzeczy, obejmujące odzież i 

ozdoby. Główny kapłan objaśnił uczestnikom i uczestniczkom znaczenie Bhima Ratha 

Śanti. Potem odbyły się krótkie bhadźany, po których nastąpiło przemówienie 

stanowego przewodniczącego, Manohara Trikannady o dziejach Organizacji Sai i jej 

działaniach w dziedzinie bezinteresownej służby [tj. sewy]. 

Wydarzenia drugiego dnia rozpoczęły się procesją małżeńską na miejsce 

uroczystości Bhima Ratha Śanthi w Bharti Prarthana Bhawan (w Gulbai Tekra w 

Ahmedabadzie).  Dwukilometrowa droga do sali była pełna radości – uczestnicy 

procesji, jak również pary małżeńskie, zatańczyli ognisty taniec garba.   

Na miejscu parom dostarczono tradycyjne akcesoria do pudży i o 10 rano rozpoczęła 

się uroczystość wedyjskim śpiewem czterech kapłanów. Półtorej godziny później 

zakończyła się  mangalja dharana. Potem nastąpił obiad. W uroczystości uczestniczył 

zespół 30 ochotników Sewa Dal oraz około 100 krewnych tamtych małżeńskich par.    

Karnataka  

9 maja obchodzono diamentowy jubileusz Szkoły Sathya Sai z Dźajalakszmipuram 

w Mysuru. Uroczystości owego diamentowego jubileuszu otworzył uroczyście 

Śiwarathri Deszikendra Swamidżi, arcykapłan Suttur Mutt. On również odsłonił 

tablicę pamiątkową, uroczyście otwierając nowy blok tej szkoły. Odbyło się to w 

obecności K. Ananda, dyrektora podstawowej i średniej edukacji w stanie Karnataka 

oraz innych osobistości, wśród których znaleźli się członkowie zarządu Śi Sathya Sai 

Central Trust, a mianowicie K. Ćakravarthi, R.Dż. Rathnakar i Naganand, jak również 

przewodniczący stanowy Organizacji Sewy Sathya Sai, Nagesz Dhakappa i 

przewodniczący okręgu Mysuru, K.W. Muthalik. Do zgromadzenia przemówiła plejada 

mówców; którzy wyrazili uznanie dla dzieła dokonywanego przez tę szkołę.  

Thrimurthy, kierownik szkoły,  z wdzięcznością i wielką przyjemnością wystąpił z 

podziękowaniami. Po bhadźanach i arati do Swamiego wszystkim podano wspaniały 

obiad.   

 

ŚWIADECTWO AKREDYTACJI DLA INSTYTUTU WYŻSZYCH NAUK MEDYCZNYCH 

SATHYA SAI 

10 sierpnia obecnego roku Narodowa Rada Akredytacyjna ds Szpitali i Opieki 

Zdrowotnej nadała akredytację – za wysokiej jakości opiekę nad pacjentami 

Instytutowi Wyższych Nauk Medycznych Sathya Sai, Praśanthigram. W ten sposób 

szpital Swamiego dołączył do elitarnego grona instytucji z dziedziny opieki zdrowotnej 

w Indiach, które są akredytowane przez ową Radę. Co więcej, jest to jedyny w pełni 

bezpłatny szpital, który otrzymał taki dowód uznania. 
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Recenzja książki 

SAI BRAHMAN 

A.W. Krishna Murthy 

 

Książka ta jest interpretacją ewolucji poszukiwaczy duchowych na drodze do celu 

życia, opisanej w czterech krokach. Logicznie dowiódłszy słuszności pojęcia, iż 

Bhagawan Baba jest Najwyższym Wszechmocnym Bogiem, Parabrahmanem, autor 

zajmuje się czterema krokami sadhany - Awatar Sai, Iszta Dewata Sai (Sai, wybrane 

bóstwo), Sarwa Wjapi Sai (wszechprzenikający Sai) i  Sai Brahman (Najwyższy Sai). 

A.W. Krishna Murthy, który długo służył jako ważna osoba funkcyjna w 

Organizacji Sewy Sathya Sai i jako dziekan Wydziału Inżynieryjnego Indyjskiego 

Instytutu Nauki w Bangalore, przytacza swoje cenne przeżycia oraz bezpośrednie 

obserwacje Bhagawana, dla wsparcia swojego pragmatycznego rozumowania w 

poruszanej dziedzinie.     

Ukazując współzależność pomiędzy upaniszadowym pojęciem jedności stwórcy, 

stworzenia (dźagat) i stworzonej istoty (dźiwa), a pojęciami sadhany (praktyki 

duchowej), nabożeństwa i dźidźniasy (natchnienia), autor przytacza stosowne 

określenia i urywki z Bhagawadgity i nauk Adi Śankary. 

Książka szczegółowo bada określenia dotyczące Parabrahmana, Awjaktam, 

odwiecznej przyrody, znaczenia Gajatri, stanu turija, trzech gun, a mianowicie sattwy, 

radźasu i tamasu, których znajomość jest rzeczą podstawowej wagi dla każdego 

szczerego sadhaki.    

Baba zapewnił Organizacji Sewy Sathya Sai środki i mechanizmy potrzebne do 

podążania poszczególnych ludzi ścieżką wiodącą do odkrycia boskości w ich własnym 

wnętrzu. Ukazał potomności sposoby wyrażania boskości poprzez wyjątkowe ścieżki 

bezinteresownej miłości i służby.   

Jednym z najbardziej cudownych dzieł stworzonych przez Swamiego jest mnogość 

studentów i uczniów, kształcących się w jego placówkach oświatowych. Osobiście, 

Bhagawan spędzał bardzo dużo czasu z uczniami i studentami, kształtując większość z 

nich na narzędzia boskości; porównywalne do nasion z poprzedniej kalpy (ery) - 

powiada autor. 

Książka dostarcza kilku porad, użytecznych dla szczerych poszukiwaczy duchowych.   

 

 

  



Sanathana Sarathi   wrzesień  2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
33 

 

 

 

 

 

Droga do zbawienia swego życia 

Waszym głównym celem powinno być dzisiaj  

rozpoznanie siły miłości.  Bóg mieszka w sercu 

każdego jako wcielona miłość. Celem życia jest 

rozpoznanie tej prawdy i dzielenie się swą miłością 

z tymi, którzy was otaczają.  Każdy człowiek za 

główny cel życia powinien uważać  uświadomienie 

sobie jaźni i wszystkie swoje działania poświęcać 

służbie bliźnim, ciągle wspominając Boga, który 

mieszka we wszystkich.   Oto droga do zbawienia 

swojego życia. 

– Baba 

 

 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk  

 

 

 

 

 


