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AVATAR VANI 

 
 

 

Bezustannie skupiajcie się na Bogu 
 

Wszystkie nazwy (imiona) i kształty są przejawami Najwyższego Bytu, będącego 

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

niedwoistą. On jest Satjam, Śiwam, Sundaram (Prawdą, Dobrem, Pięknem).   

Za wszystko odpowiedzialny jest umysł. Udanie się po prostu do lasu nie jest 

dla ciebie żadną rękojmią tego, iż osiągniesz wyzwolenie. Jeśli wychodzisz ponad 

umysł, skutek jest wówczas ten sam, bez względu na to czy jesteś w domu, w lesie 

czy w świątyni.   

 

JUŻ TERAZ ROZPOCZNIJ ŚPIEWANIE BOSKIEGO IMIENIA 
 

Ucieleśnienia miłości! 

Tym, co stoi pomiędzy atmą i anatmą (jaźnią i nie-jaźnią), między tym co 

ziemskie a tym co duchowe, pomiędzy dobrem i złem, zasługą i grzechem, jest 

ludzki umysł. Jest on jak ściana w pałacu życia, będąca przyczyną podziału 

jedności. Człowiek może zaznać jedności tylko wtedy, gdy usunie ową przeszkodę 

umysłu. Ekoham bahusjam – wolą Jedynego było to, aby stać się wieloma. Jedno 

przejawiło się jako wiele. Człowiek widzi różnorodność w jedności z powodu 

złudzenia umysłowego, wywoływanego przez swoje ego i przywiązania.   

Ego i przywiązania są przyczyną złudzenia 

Budujemy bardzo duży budynek. Budynek ten posiada łazienkę, salon, kuchnię, 

sypialnię itd. Co jest pomiędzy pokojami? Jedynie wzniesione przez nas ściany. Jeśli 

usuniemy te ściany, cały ten lokal stanie się jednym wielkim pomieszczeniem. Tak 

jak ściany w owym budynku, umysł ludzki jest przyczyną różnorodności w ludzkim 

życiu. Z samej swojej istoty umysł ludzki ma myśli zarówno pozytywne, jak i 

negatywne. Człowiek powinien pojąć tę zasadę i postępować posługując się 

rozróżnianiem. Myśli ujemne powstają w umyśle, kiedy łączy się on ze wszystkim, 

co ziemskie (doczesne). Zajmowanie się umysłu scenariuszem ziemskim zwiększa 

niepokój umysłu. Z powodu niepokoju negatywne myśli rozwijają się coraz bardziej 

i bardziej. Pozytywne i negatywne myśli są jak osnowa i wątek tkaniny. Kiedy 
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usuwa się nici, można pozbyć się tkaniny. Kiedy nie ma myśli, nie ma umysłu. 

Negatywne myśli szkodzą człowiekowi. Jedynie drogą ciągłych ćwiczeń można nad 

nimi zapanować.  

Kiedyś Ardżuna zapytał Krisznę: „Swami, umysł jest bardzo niestały. Jest 

również bardzo potężny. Nie jest tak łatwo panować nad umysłem”. Poprosił Pana, 

aby nauczył go panowania nad umysłem. Kriszna wówczas rzekł! 

„Półgłówku, na tym świecie nie ma nic prostszego niż panowanie nad umysłem!  

Skąd bierze się umysł? Rodzi się z myśli. Jeśli sprawisz, że twoje myśli będą 

odpowiednie i dobre, nigdy nie będziesz miał kłopotów z umysłem. Jakiemu 

ćwiczeniu powinieneś się poświęcać? Tylko jednemu ćwiczeniu. Miej pełną wiarę, 

iż cały wszechświat jest postacią Boga. Rozpoznasz, iż jest tylko jedna boska zasada 

w całej tej różnorodności wielu nazw, imion i kształtów na tym świecie.    

Klejnotów jest wiele, ale złoto jest jedno. 

Krów jest wiele, ale mleko jest jedno. 

Istot jest wiele, ale oddech jest jeden. 

Kwiatów jest wiele, ale oddawanie czci jest jedno. 

Religii jest wiele, ale cel jest jeden. 

Istot jest wiele, ale atma jest jedna. 

Żarówki mogą mieć różną moc i różne barwy, takie jak czerwona, czarna, 

niebieska, ale prąd elektryczny w nich wszystkich jest jeden. Podobnie, istoty mają 

różne nazwy i postaci, ale boskość w nich wszystkich jest jedna i ta sama. Tak samo 

jak jest jeden prąd we wszystkich żarówkach, we wszystkich istotach jest ta sama 

atma. Musimy uświadomić sobie: „Jestem jaźnią, jestem atmą”. „Jestem atmą” jest 

jednak również pewną myślą. Nawet tej myśli nie powinno być, gdyż oznacza ona, 

że ja i atma to dwie istoty. Jest to dwoistość. Tam gdzie jest dwoistość, jest też 

niewiedza. Człowiek z dwoistym umysłem jest na pół ślepy. Nie jest całkowicie 

ślepy, ale nie widzi jasno.  

Aby odejść od tej połowicznej ślepoty, musi odejść od tego dwoistego 

rozróżnienia „ja” i „jaźń”. Powinniście mówić: ja to ja. Powinniście wkroczyć na 

ścieżkę jedności. Ardżuna także podążał tą ścieżką. Bóg jest jak prąd elektryczny. 

Nie można zobaczyć prądu. Nie ma on postaci. Kiedy prąd wchodzi do żarówki, 

daje nam światło. W wentylatorze daje nam chłodny wietrzyk. W piecu pomaga 

wam gotować. W maszynie sprawia, iż ona działa. Możecie uczynić użytek z prądu 

w każdym przyrządzie. Ciało, umysł, rozum, ego, zmysły, to jedynie przyrządy. 

Zasada atmiczna jest w nich niczym prąd sprawiający, że działają. Bez tej boskiej 

zasady nie mogą działać.   

Poznaj wartość ludzkiego życia   

Człowiek powinien próbować poznać tę boską zasadę, która sprawia, że 

wszystkie narządy działają. Do tego istotna jest postać Boga. Niektórzy powiadają, 

że Bóg nie ma postaci. Ten, kto tak uważa, jest nieświadomy, nie ma żadnej wiedzy. 
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Chcecie wyzwolenia. Chcecie błogości. Chcecie pokoju. Chcecie doznać boskości. Jak 

się doznaje? Chcecie napić się mleka, wody lub spożyć pajasam (słodki deser). Do 

tego potrzebujecie kubka, bądź naczynia. Na wszystko, co spożywacie, potrzebujecie 

jakiegoś pojemnika. Kiedy pojemnik ciała otrzymuje błogość, możecie jej doznać. 

Boskość też jest jak płyn, do wypicia którego potrzebujecie pojemnika swojego 

ciała. Inaczej nie możecie zrobić użytku z tego płynu. Jeżeli nie macie jakiegoś 

pojemnika, przynajmniej powinniście złączyć obie dłonie i utworzyć w ten sposób 

pojemnik. 

Pojemnik jest więc bardzo ważny. To ciało. To ciało-świątynia, której wiecznym 

mieszkańcem jest jaźń. Deho dewalaja proktho dżiwo dewa sanathana – ciało jest 

świątynią, a mieszkańcem jest Bóg. Nie wystarczy jedynie myśleć o Bogu. Musicie 

czynić odpowiednie wysiłki.   

Czy ciemność na świecie zostanie rozproszona poprzez przesłanie o świetle?  

Czy chorobę można wyleczyć samym słuchaniem o skuteczności lekarstwa?  

Czy biedni mogą uwolnić się od ubóstwa słuchaniem o zasadach gospodarki? 

Czy głód można zaspokoić samym powtarzaniem nazw różnych wyśmienitych 

potraw?  

Nie. Do błogości możecie dotrzeć tylko wtedy, gdy wcielacie w życie swoją 

wiedzę.   

Musisz zdobyć, doznać i chwycić w swoje ręce to, do czego dążysz. Aby 

rozproszyć ciemność, potrzebujesz światła. Nie musisz się martwić tym, jak dużo 

czasu zajmie ci usunięcie tej ciemności, towarzyszącej ci od wielu żywotów. Jakiś 

budynek może być zamknięty od 10 lat. Przez ten czas może być w nim bardzo 

ciemno. Jednak rozproszenie tej ciemności nie zajmie dużo czasu. Gdy tylko zapalisz 

lampę, cała ciemność w jednej chwili odejdzie. Wystarczy, jeśli raz poznasz tę 

prawdę. Nie potrzeba na to wiele czasu. Człowiek nie rozumie tego, jak święte, 

wartościowe i szlachetne jest ludzkie życie. Prawdziwym ćwiczeniem duchowym 

jest czynienie wysiłków na rzecz poznania wartości swojej własnej jaźni. Diament 

nie zna swojej wartości. Zna ją ten, kto jest właścicielem diamentu i ten, kto potrafi 

naprawdę rozróżniać. Jak to jest, że człowiek nie zna swojej wartości? Przyczyną jest 

jego ego. Z powodu własnego ego zapomniał swoją prawdziwą naturę. Zapomniał 

swoją własną prawdę, z powodu utożsamienia się z tym krótkotrwałym, 

przejściowym, fizycznym światem. Patrzymy oczami, słuchamy uszami, doznajemy 

umysłem i uważamy, że świat jest prawdziwy. Jak długo on trwa?   

Zwracaj umysł ku Bogu 

Dzisiaj wszyscy słuchacie orędzia Swamiego; widzicie Swamiego i doznajecie 

szczęścia. Jak długo to potrwa? Do czasu, aż wieczorem wrócicie do domu, zjecie 

posiłek i pójdziecie do łóżka. W łóżku macie wiele snów. We śnie nie ma już tego 

stanu jawy. Wierząc we wszystko, co dzieje się we śnie, doznajecie przyjemności i 

bólu. Jak długo trwa sen? Trwa dopóki się nie obudzicie. Na jawie nie ma żadnego 



Sanathana Sarathi   październik  2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
7 

snu. We śnie nie ma stanu jawy. Jednak wy jesteście zarówno na jawie, jak i w 

stanie snu. Jesteście wszechobecni. Cóż to jest wszechobecność? Jest to boskość. 

Jesteście samą postacią boskości. Kiedy pojmiecie te proste rzeczy, rozpoznacie 

prawdę. Ale dzisiaj człowiek martwi się przeszłością. Martwienie się przeszłością 

jest bezużyteczne. Dlaczego spoglądacie wstecz na ścieżkę, jaką już przebyliście? 

Przeszłość to przeszłość, zapomnijcie o przeszłości.   

Myśląc o przyszłości, budujecie zamki na piasku. Przyszłość nie jest pewna. 

Zatem myślenie o jutrze jest bezużyteczne. Przeszłość to przeszłość. Przyszłość nie 

jest pewna. Nie rozmyślajcie o przyszłości. Żyjcie w teraźniejszości. Nie jest to 

zwyczajna teraźniejszość. Jest to wszechobecność. W teraźniejszości są skutki 

przeszłości. Przyszłe rezultaty są również w teraźniejszości. Zasiane wcześniej 

nasiono jest dzisiaj rośliną. Gdybyście nie zasiali w ubiegłym roku nasiona, nie 

mielibyście dzisiaj drzewa. Nasiono przyszłości jest również obecne na drzewie 

teraźniejszości. Drzewo teraźniejszości jest zatem drzewem wszechobecności z 

nasionami przeszłymi i przyszłymi. Podobnie, wszechobecny jest czas teraźniejszy . 

Stąd też bądźcie szczęśliwi we wszechobecnym.  

Dlaczego człowiek jest dziś pogrążony w smutku? Jest pogrążony w smutku, gdyż 

zapomina o teraźniejszości, a martwi się przeszłością i przyszłością. Przyczyną i tego, 

i tamtego jest jego umysł. Manah ewa manuszjanam karanam bandhamokszajo – 

umysł jest przyczyną zarówno niewoli, jak i wyzwolenia człowieka. Swami mówił 

to wielokrotnie. Zakładacie kłódkę na drzwi. Aby otworzyć tę kłódkę, wkładacie 

klucz i przekręcacie go w prawo. Wówczas kłódka się otwiera. Aby ją zamknąć, 

przekręcacie klucz w lewo. Ta sama kłódka, ten sam klucz. Różnica tkwi tylko w 

tym, czy przekręcacie go w prawo czy w lewo. Tak samo, serce jest kłódką, a umysł 

– kluczem. Przekręcasz umysł w stronę Boga, otrzymujesz nieprzywiązanie, 

przekręcasz go ku światu, otrzymujesz przywiązanie. Zwracając umysł ku Bogu, 

zdobywa się wyzwolenie. Zwracając umysł ku światu, otrzymuje się niewolę. A 

więc umysł odpowiada zarówno za wyzwolenie, jak i za zniewolenie.   

Swami powiedział któregoś dnia – praktyka indywidualna, praktyka rodzinna i 

praktyka społeczna. Świat dokona postępu poprzez te trzy praktyki. Co rozumie się 

przez praktykę indywidualną? Są to ćwiczenia duchowe prowadzone przez 

pojedynczego człowieka. Jakie ćwiczenia? Czy jest to dżapa, dhjana czy joga? Nie! 

Żadne z nich. Jest to pełne rozkwitanie jednostki jako osoby. Bez rozkwitania 

własnej indywidualności człowieka wszelkie ćwiczenia są bezużyteczne. 

Indywidualność jest potrzebna. Jak ją rozwijać? Nigdy nie powinieneś wchodzić na 

wąską ścieżkę, jeśli chcesz dostąpić pełnego rozwoju swojej osobowości. Na 

początek, co rozumie się przez osobowość? Osobowość oznacza ujawnienie boskości 

ukrytej w człowieku. Ciało osoby nie jest jego osobowością. Kto naprawdę jest 

osobą? Osobą jest ten, w którym ujawnia się ukryta boskość.   
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Ukazuj swoją ukrytą boskość    

Jaki jest źródłosłów słowa „osoba” [ang. person]? Jest ono pochodną łacińskiego 

słowa persona. Przede wszystkim, musimy wiedzieć, co rozumieć przez słowo 

persona. Jezus, który zstąpił z boskości, nazywany jest osobą. Osoba znaczy więc 

boskość. Oznacza to, iż boskość jest obecna w każdej osobie. Boskość ta jest 

wszechobecna. Pomyślmy o innym prostym zagadnieniu.    

Mówicie: to jest moje ciało, to mój umysł, to moja ręka, to mój nos, to moje oczy 

itd. Wszystko jest moje, moje, moje. Kim zatem jestem ja? Postawcie to pytanie. Tu 

również znajduje się osobowość. Tu również jest wszechobecność.  

Mówicie: moje oko. W słowie oko [ang. eye – wymawiane jako „aj”], także jest 

ja [ja to po angielsku „I”, czytane „aj”]. Mówisz: moja ręka, moje ciało, mój 

żołądek, mój umysł. „Ja” jest w nich wszystkich. A więc ‘ja’ jest wszędzie. To ja 

oznacza twoją prawdziwą osobowość. Mówisz „Przyszedłem”. Kim jest ów ktoś, kto 

przyszedł? Ten, kto przyszedł, to ciało. Kiedy mówicie „przyszedłem wczoraj”, macie 

na myśli ciało. A więc to ‘ja’ utożsamia się z ciałem. Ale boskie ‘ja’ jest ponad 

imieniem i formą.  Chociaż jaśnieje na różne sposoby, pozostaje jedno. Ekam sat 

wiprah bahudha wadanti – prawda jest jedna, ale mądrzy określają ją różnymi 

nazwami). Ona jest tylko jedna, nie ma dwóch. To jest twoje prawdziwe ja (jaźń). 

W abecadle angielskim musieliście chyba widzieć literę „I”. Również wśród liczb 

jedynkę pisze się jako 1. A więc 1 i „I” są podobne.   

Jeśli jednak doda się ja plus ja plus ja plus ja, milion razy, sumą będzie tylko ja. 

Kiedy wszakże dodaje się 1 plus 1 plus 1, otrzymuje się miliony. Zatem ja pozostaje 

tylko jedno. To jest atma. Kiedy jednak zapisuje się je jako liczba 1, staje się 

milionami. Jest to jedność w wielości. Kiedy za ja uważasz ciało, otrzymujesz 

wielość. Kiedy uświadamiasz sobie atmę jako ja, otrzymujesz jedność  

Upaniszady uczą nas rozumienia jedności w różnorodności. Istot jest wiele, 

oddech jest jeden. Narodów jest wiele, Ziemia jest jedna. Nigdy nie powinniście 

mówić: „Jestem Amerykaninem, jestem Australijczykiem, jestem Brytyjczykiem, 

jestem Hindusem”. Nie w ten sposób. Nie!  Wszyscy należą do tej samej ziemi. 

Boskość jest w was wszystkich taka sama. Czym jest ta Ziemia? W sanskrycie 

nazywamy ja ‘bhumi’. Ale w znaczeniu duchowym nazywa się ją ‘bhuma’, co 

oznacza bezgranicznego brahmana. Ziemia nie jest trwała, ale ‘bhuma’ jest trwały. 

Rozumienie tej prawdy to duchowość. Nie uważajcie wszakże tego świata za jakąś 

przeszkodę na ścieżce duchowości. Żyjąc na świecie, wywiązujcie się ze swoich 

obowiązków, bądźcie jednak skupieni na celu – nigdy o nim nie zapominajcie.   

Oto mały przykład. Gospodyni idzie nad rzekę. Myje naczynie, napełnia je 

wodą, stawia je na głowie, po czym idzie z powrotem, rozmawiając z innymi 

kobietami. Może się nawet z nimi kłócić, ale nigdy nie zapomni o pojemniku, który 

trzyma na głowie.  Albo inny przykład. Tancerka wykonuje taniec. Porusza rękami, 

zwraca oczy to w jedną to w drugą stronę, dopasowując się do rytmu i melodii. 
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Jednak mimo tego wszystkiego wykonuje taniec poprawnie. Jest skupiona na 

swoim tańcu. Żadne rozproszenie uwagi nie zdoła sprawić, by zapomniała o tańcu. 

Tak powinniśmy skupiać się na prawdziwym celu w życiu.   

Zawsze pamiętaj, że jesteś atmą 

Możesz mieć rodzinę, możesz być uczniem czy przedsiębiorcą. Bez względu na to, 

jakiemu zadaniu się oddajesz, utrzymuj skupienie na swoim celu poznania atmy. 

Oto jest duchowość. Duchowość nie ogranicza się do samych ćwiczeń duchowych. 

Prawdziwą duchowością jest stałe skupianie myśli na atmie i doświadczanie 

błogości w sercu. Wówczas wszystko, co będziecie robić, stanie się święte i warte 

zachodu. Jednak ciągle musicie mieć na oku umysł, gdyż to umysł jest we 

wszystkim przeszkodą. Trzymajcie umysł na boku. Mówcie umysłowi: „Nie stawaj 

pomiędzy Bogiem a mną. Ty jesteś związany ze światem. Mój związek z Bogiem 

jest święty i duchowy”. Uspokajaj w ten sposób umysł i staraj się, aby był chłodny.   

W Ramajanie jest pewien bardzo dobry przykład. Podczas wędrówki pieszo przez 

las, Sita podążała za Ramą, zaś Lakszmana szedł za Sitą, by ją ochraniać. Nie była 

to droga królewska; szli po prostu jedno za drugim wąską ścieżką. W pewnej chwili 

Lakszmana zapragnął zobaczyć Ramę. Ale pomiędzy nimi była Sita. Nie ośmielił się 

wyprzedzić Sity, ani też okazać jej złości, żeby nie urazić tym Ramy. Postanowił, że 

poprosi matkę Sitę: „Matko, proszę, przepuść mnie, abym mógł zobaczyć Ramę”, a 

ona z pewnością wyświadczy mu tę grzeczność. Wówczas zadowolony będzie Rama, 

zadowolona będzie Sita i zadowolony będzie Lakszmana. To wskazuje na pewną 

głęboką prawdę. Lakszmana jest dżiwatmą (jednostkowym ja), Sita to maja 

(złudzenie), a Rama to atma.  Wszystkie znajdują się jedna za drugą. Gdy dżiwatma 

chce zobaczyć Boga, maja staje pomiędzy nimi jako przeszkoda. Nie powinniście 

żywić nienawiści do maji, gdyż maja jest szatą Boga. Zamiast tego szczerze 

poproście. Wówczas nie będzie maji i zobaczycie Boga. Nienawiścią nigdy nie 

pokonacie maji. Musicie się z nią zaprzyjaźnić. Przy dobrych słowach przepuści was 

i ujrzycie Pana.   

W rzeczy samej maja jest naszym własnym złudzeniem. Inaczej nie ma żadnego 

istnienia. Jest naszą wyobraźnią. Ta wyobraźnia musi odejść. Oto mały przykład. W 

ciemności możecie się przestraszyć, biorąc linę za węża. Nie ma jednak węża – to 

tylko wasze złudzenie. Zapalcie latarkę i spójrzcie. Lina jest tam, gdzie była, nie ma 

węża. Wąż nie odszedł, lina nie przyszła. Nie jest tak, że wąż uciekł , gdy zapaliliście 

latarkę. Wtedy i teraz to była i jest lina. Tym, co przyszło i odeszło, było złudzenie.  

Maja nie ma oddzielnej postaci. Tworzą ją jedynie myśli. Napełniajcie myśli 

miłością i podążajcie ścieżką poświęcenia. Wówczas maja nigdy was nie dotknie. 

Jednak wy walczycie o swoje egoistyczne interesy. Obawiacie się, co inni mogą 

pomyśleć, co inni mogą powiedzieć. Skąd takie lęki? Jeśli nie śpiewacie imienia 

Pana z powodu takich bezpodstawnych lęków, wówczas kto przyjdzie wam na 

ratunek, kiedy chwycą was wysłannicy śmierci? 

Kiedy wysłannicy Jamy (boga śmierci) założą ci pętle na szyję 



Sanathana Sarathi   październik  2016  
 

© Organizacja Sathya Sai   
10 

i zaczną cię ciągnąć, mówiąc „chodźmy”, 

kiedy twoi krewni powiedzą członkom twojej rodziny, że nadszedł twój czas, 

i kiedy twoja żona i dzieci zaczną płakać i zawodzić, 

czy będziesz mógł wtedy zacząć śpiewać imię Hari? 

Wyruszaj wcześnie, jedź powoli, dojedź bezpiecznie. Nie ociągaj się i nie marnuj 

czasu. Rozpocznij teraz. Teraz zaznaj błogości śpiewania boskiego imienia. Nie 

marnuj czasu. Zajmuj umysł ćwiczeniem poświęcenia. Pójdź ścieżką poświęcenia i 

czyń odpowiednią praktykę. Oto dobre nastawienie umysłu. Pośród wszelkiego 

rodzaju myśli i działań powinieneś zawsze pamiętać, że jesteś atmą i niczym innym 

tylko atmą. Nigdy nie zapominaj tych boskich uczuć. W każdym czasie, we 

wszystkich miejscach, myśl, że jesteś boski. Nie ma większego ćwiczenia 

duchowego. Nic więcej nie jest konieczne. Nie musisz rezygnować ze swych 

obowiązków i powinności. Wypełniaj je z boskimi uczuciami. Tylko wtedy 

zdobędziesz trwały spokój.   

– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Sruthi w Kodaikanal 18 kwietnia 1993 roku.   

 

 

 

Boska miłość nie oczekuje niczego w zamian.  W celu pielęgnowania 

takiej boskiej miłości, człowiek powinien mieć wiarę, iż jest iskrą boskości 

oraz powinien pojmować, że we wszystkich obecny jest ten sam Bóg. Kiedy 

rozumie i rozwija wiarę w tę prawdę, może kochać każdego. Dzisiaj nie 

widać takiej miłości. Oznacza to jedynie, że człowiek nie ma wiary w 

przesłanie Boga, iż „wszyscy są iskrami boskości”. 

– Baba 

 

 

 

SRI SATHYA SAI GHAT W RISZIKESZ 

 

W dniach 9-11 września 2016 r. przeprowadzono trzydniowe uroczystości dla 

uczczenia otwarcia Sathya Sai Ghat nad rzeką Ganges w Riszikesz.  

Wydarzenia 9 września rozpoczęło Ganesz Homam z ofiarami dla Pana Ganeszy 

złożonymi przy śpiewie mantr wedyjskich. Potem nastąpiły występy muzyczne 
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wychowanków Bal Wikas z Harjany-Ćandigarh, podnoszące jeszcze duchową 

atmosferę Sathya Sai Ghat, z płynącym w tle świętym Gangesem. Wieczorem 

uczniowie Szkoły Sathya Sai z Riszikesz dali przedstawienie o Matce Gandze. Potem 

bhadżany śpiewała grupa  bhadżanowa z Prasanthi, a na koniec zaśpiewali wiązankę 

bhadżanów związanych z Gangą. Później uczniowie szkoły Sathya Sai z Riszikesz 

wykonali zsynchronizowane Ganga Arati z lampkami, których światło odbijało się w 

wodach rzeki. Uroczystości 9 września zamknęło arati do Bhagawana Sathya Sai Baby. 

Wcześniej tego dnia, S.S. Naganand, członek zarządu Śri Sathya Sai Central Trust, 

uroczyście otworzył przestronną jadalnię Sai Annapurna (o wymiarach ok. 20x10 m). 

Uroczystości 10 września 2016 r. zapoczątkował wczesnym rankiem nagarasankirtan 

prowadzony przez Lakszmana Dźhulę, który napełnił świętymi wibracjami całe 

otoczenie. Później przewodniczący Ogólnoindyjskiej Organizacji Sathya Sai Sewa 

Nimisz Pandja uroczyście otworzył przestronny Sathya Sai Ghat, czyli schody, 

prowadzące na brzeg rzeki, położony obok rozległej posiadłości, w której mieści się 

Sathya Sai Mandir, Północne Praśanthi i dom Bhagawana, gdzie zatrzymał się w 1982 

roku. Wydarzenia wcześniej rozpoczęło wykonanie Ekadasa Rudra Abhiszekam – 

przeprowadził je K.R. Wedanarajanan. Wszyscy obecni skorzystali ze sposobności do 

wykonania abhiszekam świętą wodą Gangi. Następnie śpiewano bhadżany.   

Innym ważnym wydarzeniem tego dnia było umieszczenie na wspomnianym 

Ghacie paduków (sandałów) Bhagawana Sathya Sai Baby. Uroczystość tę 

przeprowadził R. Dź. Ratnakar, członek zarządu Śri Sathya Sai Central Trust. Paduki 

umieszczono w mandirze na Ghacie. Przywieziono je z mandiru Prasanthi Nilajam, 

gdzie zostały uświęcone mocą ciągłych modlitw odbywających się przez ostatnich 40 

lat.   

Wieczorem 10 września wszystkich zachwycił koncert muzyki nabożnej w 

wykonaniu studentów Bhagawana z Prasanthi Nilajam. Słynny śpiewak bhadżanowy 

Anup Dżalota dał melodyjny koncert tego samego wieczora, napełniając nabożnym 

żarem całe otoczenie. 

Wiele rzeźb ustawionych wzdłuż Sathya Sai Ghatu obrazuje chwałę i historię rzeki 

Gangi. Na głównym ghacie stoi wysoki na 6 metrów posąg Matki Gangi, obok posągu 

Pana Śiwy i władcy o imieniu Bhagiratha. Przewodniczący Rady Prasanthi dr 

Narendranath Reddy uroczyście odsłonił ponad siedmiometrowy posąg Śiwy 

umieszczony przy Sathya Sai Mandirze. Z kolei sędzia A.P. Miszra, członek zarządu Śri 

Sathya Sai Central Trust, uroczyście odsłonił na tym ghacie wizerunek Lakszmi 

Narajany. 

Dzień 11 września 2016 roku zaznaczył się uroczystym oddaniem do użytku Ośrodka 

Wiedzy i Biblioteki Wedyjskiej przez dr. B.G. Pitre, kierownika Instytutu Oświaty 

Sathya Sai z Mumbaju. Ten ośrodek nauki będzie otwarty dla wszystkich, ucząc 

wiedzy wedyjskiej. Wzbogaca go dobrze wyposażona biblioteka z literaturą wedyjską 

– jej uroczystego otwarcia dokonała Nimmi Kanwar, krajowa koordynator programu 

Bal Wikas.   
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Szczęście tkwi w jedności z Bogiem. Bóg to ucieleśnienie błogości, która 

jest wieczna, bez skazy, czysta i niedwoista. Jeżeli zapominasz o Bogu, jest 

to najbardziej niepomyślne. Nigdy nie rezygnuj z Sai i czyń najlepszy 

użytek z tej danej ci szansy. Gdy raz utracisz sposobność służenia 

lotosowym stopom Parthiśy, nigdy nie zdobędziesz jej z powrotem. Sai daje 

ci oddanie, siłę i wyzwolenie. Nie niszcz siebie, słuchając innych. Nie wierz 

nikomu, wierz swemu sumieniu i idź za nim. 

– Baba 

 

 

 

 

Z naszych archiwów 

 

Atma jest wiecznym świadkiem 
 

Prawda jest matką, mądrość jest ojcem, prawość jest bratem, współczucie jest 

przyjacielem, spokój jest żoną, przebaczenie jest synem. Tych sześć cnót to prawdziwi 

krewni człowieka.   

 

ZAJMUJ SIĘ POSZUKIWANIEM BŁOGOŚCI ATMICZNEJ 

 

Każdy człowiek na tym świecie ma jakąś matkę. Ale matką całej ludzkości jest 

prawda.  Ci, co idą za swą matką, nigdy nie staną w obliczu trudności. Matki ziemskie 

są związane przestrzenią i czasem, a pewnego dnia będą musiały porzucić swoją 

ziemską powłokę, prawdy jednakże nie ogranicza przestrzeń ani czas i pozostaje ona 

taka sama we wszystkich trzech okresach czasu. Jest panem wszystkich trzech światów.  

Zatem każdy musi koniecznie podążać za taką szlachetną matką. 

Rozpoznaj swych prawdziwych krewnych 

Mądrość jest ojcem. Mądrość nie oznacza wiedzy doczesnej. Adwajta darszanam 

dżnianam – mądrością jest zrozumienie niedwoistości. Prawdziwa mądrość daje 
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doznanie niedwoistości. Bratem jest dharma. Ten brat jest ucieleśnieniem miłości, 

kocha całą ludzkość, bez względu na warstwę społeczną, wyznanie, narodowość i 

religię. W oparciu o to, Wedy przypisały największą wagę prawdzie i prawości. W 

Ramajanie – wielkiej opowieści o bohaterskich czynach – ową zasadę dharmy uosabiał 

Lakszmana. Kiedy omdlał na polu bitwy, Rama lamentował, że łatwiej dostać taką 

małżonkę jak Sita, taką matkę jak Kausalja, niż takiego brata jak Lakszmana. Rama 

rzekł, iż jego boskość rozkwita dlatego, że ma takiego brata jak Lakszmana. 

Prawdziwym przyjacielem jest współczucie. Na tym świecie dzisiejszy przyjaciel może 

jutro stać się wrogiem. Ale nie ma większego przyjaciela niż współczucie. Żoną jest 

spokój. To cenny klejnot świętych i królewska ścieżka na polu duchowym. Synem jest 

przebaczenie. Nie ma większej cnoty niż przebaczanie. Zawiera ono w sobie wszystkie 

dobre cechy, takie jak prawda, prawość, niekrzywdzenie i jest sednem wszelkich Wed.   

Dlatego dla każdego człowieka prawdziwymi krewnymi są prawda, mądrość, 

prawość, współczucie, pokój i przebaczenie. Z powodu braku tych świętych cech, cały 

świat jest pełen niepokoju i zakłóceń.    

Ucieleśnienia miłości!  

Zawsze powinniście pamiętać swą prawdziwą matkę i ojca. Bez nich nie możecie 

istnieć. Całe stworzenie wyłoniło się z prawdy i z powrotem się z nią połączy.  Nie ma 

takiego miejsca, w którym nie istniałaby prawda. Ludzie mają szczęście, że za matkę 

mają tę wieczną prawdę. Dziś jednak ludzkość nie podąża za tak świętą matką. Przez te 

9 dni Dewi Nawaratri oddajecie cześć Dewi. Uważacie Dewi za swą Boską Matkę. Tę 

Dewi nazywa się Satja Swarupini, co oznacza, iż jest ona ucieleśnieniem prawdy. 

Zatem czczenie prawdy jest równoznaczne z oddawaniem czci Dewi.    

Panujcie nad ego i przywiązaniem   

Jeśli zrozumiecie tę prawdę i będziecie za nią podążać, odniesiecie sukces na każdym 

polu. Wedy również obwieszczają tę prawdę. Na świecie jest wielu takich, co 

przeczytali Wedy i święte teksty, jednak ich poglądy wydają się skrzywione i zepsute 

moralnie. Od czasów starożytnych mędrcy i święci Indii podejmowali wiele ćwiczeń 

duchowych w poszukiwaniu prawdy. Postanowili, że nie przestaną, dopóki nie 

dostąpią widzenia prawdy. Ostatecznie oznajmili światu, że zobaczyli Boga, który jest 

jasnością pełen blasku i ponad ciemnością niewiedzy. Oświadczyli też, że Bóg nie jest 

daleko w jakimś odległym kraju, ale jest obecny w ludzkim ciele. Ci święci mieli 

widzenie Boga, który jest czinmaja (promienny) w ciele, które jest mrinmaja (doczesne, 

ziemskie). A więc nie powinniśmy zbyt nisko oceniać ludzkiego ciała i używać go do 

marnych i doczesnych przyjemności. Ciało jest świątynią Boga. Można je porównać do 

żelaznej skrzynki. Tak jak w żelaznej skrzynce trzyma się cenne klejnoty,  tak w 

ludzkim ciele obecny jest Bóg. Dlatego przez wzgląd na ten cenny klejnot w postaci 

atmy ciało trzeba utrzymywać i czynić z niego odpowiedni użytek. Klejnoty dostaje się 

tylko z ziemi. Podobnie, klejnotu atmy musicie szukać jedynie w ciele.   
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Dociekajmy, co staje na drodze doświadczania zasady atmy. Jako przeszkody na 

waszej ścieżce stoją ego i przywiązanie. Dopiero kiedy porzucicie ego i przywiązania, 

będziecie mieć czystość serca, która z kolei poprowadzi was do zaznania najwyższej 

mądrości. Im bardziej rozwijacie w sobie przywiązanie, tym bardziej niespokojni się 

stajecie. Dużo bardziej niebezpieczne jest ego. Stało się ono nieuleczalną chorobą u 

ludzi. Zatem musicie panować nad ego i przywiązaniem i oddawać się poszukiwaniu 

błogości atmy. 

W czasie tych dziewięciu świętych dni (Nawaratri) ludzie czytają święte teksty, 

takie Dewi Bhagawata, Ramajana i Mahabharata. Oddają też cześć boskim bóstwom: 

Durdze, Lakszmi i Saraswati. Ta Trójca jest obecna w zasadzie prawdy. Bogini Gajatri 

ma trzy głowy. Są to: Gajatri, Sawitri i Saraswati. Gajatri jest bóstwem przewodnim 

waszych zmysłów. Sawitri to bóstwo przewodnie zasady życiowej. Saraswati jest 

bóstwem przewodnim mowy. Wszystkie są obecne w tej samej zasadzie prawdy. 

Mantra Gajatri zaczyna się od słów Om Bhur Bhuwah Suwah. Bhu oznacza 

materializację; Bhuwah – wibrację (zasadę życiową); Suwah oznacza promieniowanie 

(atmę). 

Podczas tych dziewięciu dni oddaje się cześć bogini Śakti (boskiej energii). Prawda, 

prawość, pokój, przebaczenie – wszystko to przejawienia owej zasady Śakti.  Prawda 

jest pierwszą przyczyną. Nie ma nic innego niż to. Wszystkie zdolności energii są 

obecne w  prawdzie. Wedy obwieszczają: Satjam wada, dharmam czara, co znaczy: 

„Mów prawdę i idź za prawością”. Niestety, ludzie nie idą dziś za tym. Oto przyczyna 

całego cierpienia. Starożytni przywiązywali największą uwagę do prawdy i prawości. 

Podążali za nakazami sumienia. Jednak dzisiaj brakuje takiego nastawienia.   

Praktykuj prawdę i prawość   

Wielu ludzi mówi, że szuka boskości. Kiedy będziesz szedł ścieżką prawdy, boskość 

znajdziesz wszędzie. Mały przykład: te same oczy widzą matkę, córkę, żonę i siostrę. 

Powinieneś dociekać, jakiego rodzaju uczucia masz wobec każdej z nich. Jest to 

szukanie prawdy. Na matkę powinno się patrzeć z czcią i szacunkiem, córkę powinno 

się uważać za część swojej własnej istoty. W ten sposób powinno się badać i 

pojmować prawdę.    

Jeśli będziesz kierować się jedynie bezpośrednim dowodem tego, co widzisz, nigdy 

nie poznasz prawdy. Wszystko, co widzisz musi przepaść. Jest wiele rzeczy, których nie 

da się dostrzec gołym okiem. Na ścieżce duchowej każdy chce pratjaksza pramanam 

(dowodu bezpośredniego). Ale bezpośredni dowód nie może stanowić całej prawdy. 

Na przykład, widzicie osobę o wzroście ok. 134 cm, ważącą 45 kg o jasnej skórze. 

Wszystko to widać gołym okiem. Ale nie możecie patrzeć jedynie na cechy fizyczne. 

Powinniście również wziąć pod uwagę niewidoczne cechy, takie jak miłość, 

współczucie, złość itd. Zwracanie uwagi jedynie na postać fizyczną, która jest 

dowodem bezpośrednim, to zupełna głupota. Ujrzenie bezpośredniego przejawienia 

Boga nie jest możliwe. Jako ucieleśnienie prawdy i prawości, Bóg jest wszędzie. Zatem 

żyjcie zgodnie z prawdą i prawością oraz cieszcie się błogością.   
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Zwróć swój wzrok ku własnemu wnętrzu i zobacz atmę   

Świadkiem wszystkiego jest sumienie. Jeśli nie idziesz za sumieniem, wszystko staje 

się bluźniercze. Wiecznym świadkiem jest atma i ona jest sumieniem. Atma jest 

wszędzie. Jest w każdym człowieku i każdym stworzeniu. Nie ma postaci.  Jest wolna 

od wszelkich cech, wieczna, starożytna, bez skazy, nieśmiertelna. Kto może pojąć taką 

zasadę atmy? Mówicie o prawdzie i uważacie za prawdę wszystko, co widzicie i 

słyszycie, ale to wszystko ogranicza się do zmysłów.  Atma jest ponadzmysłowa. Jak 

więc poznać tę zasadę atmy?  

Nie musicie jej szukać gdzie indziej. Patrzcie w swoje wnętrze. Wedy głoszą: 

Paszjannapicza na paszjati mudho – głupcem jest ten, kto widzi, a mimo to nie 

rozpoznaje rzeczywistości. Wszystko, co widzicie, jest boskie, ale wy mylnie bierzecie 

to za przyrodę. Ten, kto widzi atmicznie, całą przyrodę będzie widział jako boską. Ale 

jeśli macie ziemskie zapatrywanie, widzicie jedynie świat. Wiswam Wisznumajam –  

Pan Wisznu przenika cały wszechświat.   

Imiona i postaci mogą się różnić, ale atma jest we wszystkich jednaka. Aby 

zrozumieć tę prawdę, musicie skierować wzrok we własne wnętrze. Nie ma innej, 

odrębnej ścieżki do poznania Boga niż ścieżka poznawania samego siebie.   

Cały wszechświat jest w tobie. Góry z oddali mogą zdawać się jednolite, ale gdy 

zbliżysz sie, poznasz prawdę. Jak długo będziesz uważał, że Kajlasa, Wajkuntha i 

Swarga są w jakimś odległym miejscu, będziesz o nich obsesyjnie myślał. W istocie 

jednak wszystkie one są w twoim hridaja (sercu). Niebem jest twoje szczęście, a 

piekłem twoje nieszczęścia. Pojęcie piekła i nieba służy jedynie pilnowaniu, abyście 

czynili tylko dobro. Niebo i piekło nie są oddzielne – są w waszym umyśle. Co jest 

przyczyną nieszczęść? Wasze własne czyny.  

Budda prowadził pokutę przez sześć długich lat. Pewnego dnia otworzył oczy i 

powiedział, że złapał złodzieja. Kto jest tym złodziejem? Jest nim umysł.  Uświadomił 

sobie, że zasadniczą przyczyną całego cierpienia jest umysł. Jeśli zapanujesz nad 

umysłem, nigdy nie będziesz cierpieć.    

Ludzkie serce można porównać do kszira sagara (oceanu mleka), ale dzisiaj stało się 

ono kszara sagara (oceanem soli). Pan Wisznu spoczywa półleżąc na oceanie mleka, co 

oznacza, że mieszka w naszych sercach. Ale jeśli swoje serce uczynimy kszara sagarą, 

wówczas wpływają wieloryby i rekiny (złe cechy).  Ludzkie serce powinno być czyste; 

tylko wówczas Pan Wisznu może na nim spocząć. Jeśli pojmujecie Boga, nie będziecie 

szukać go na zewnątrz. Bóg jest z wami, w was, nad wami, pod wami, wokół was. Nie 

ma nikogo bliższego niż Bóg. Bóg jest bliższy niż wasza rodzona matka. A więc czcijcie 

Boga jako swoją matkę, będącą ucieleśnieniem prawdy.   

Zawsze zaczynam swoje orędzie jakąś śloką, a kończę bhadżanem. Czy wiecie, czym 

one są? Pierwszy wiersz, czyli śloka, jest jak talerz. Orędzie można porównać do 

różnych wybornych potraw, jakie się na tym talerzu podaje, zaś bhadżan na końcu jest 

niczym talerz do przykrycia tych wyśmienitych dań. Nie bierzcie tego za mandhu 
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(lekarstwo). Traktujcie to jako windhu (ucztę) i jedzcie wyśmienite rzeczy, jakie 

przygotowałem, ile się tylko da.  Doświadczajcie tej uczty i cieszcie się nią.    

Studenci i uczniowie! Ucieleśnienia miłości! 

Musicie się wiele nauczyć w codziennym życiu. Najpierw poznajcie błędy w swoim 

życiu i spróbujcie je poprawić. Aby stać się pełną istotą ludzką, istotna jest miłość. Jeśli 

podążacie ścieżką miłości, wszystko staje się miłością.    

 

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas świąt Dasara.   

 

 

 

Uroczystości w Prasanthi Nilayam 

 

PARTHI JATRA (PIELGRZYMKA) Z ORISY    

27 sierpnia 2016 roku 1200 wielbicieli przybyło z dwudniową pielgrzymką z Orisy. 

Przez dwa dni pobytu w Prasanthi Nilajam przedstawili program kulturalno-

muzyczny. I tak, 27 sierpnia odbył się koncert muzyki klasycznej pod nazwą „Bhadżan 

Sandhja” (wieczór bhadżanowy) pandita Sziba Prasad Ratha razem ze swoim 

zespołem. Słodkie jak miód wykonanie pieśni nabożnych, bhadźanów i wachlarza 

utworów muzycznych, które objęły „Dżej Kriszna Dżej Kriszna”, „Iśwaramma tera Sai 

juga juga ka awatar” (Matko Iśwarammo, twój Sai jest awatarem czasów kali), „Jad 

Sai ki aje” (pamiętamy Sai), „Dżej Sai Ram Dżej Sai Ram” napełniły całe otoczenie 

nabożnym żarem.    

Wydarzenia dnia następnego rozpoczął taniec tandawa na szczudłach, zwany 

najczęściej tańcem Ranapa, w wykonaniu uczniów Sathya Sai Widhja Wihar z 

Brahmapur, którzy pokazali  zwinność i znakomitą równowagę, doskonale wykonując 

ten na pół klasyczny taniec. 

Później miało miejsce bardzo realistyczne przedstawienie teatralne oparte na trzech 

głównych przedsięwzięciach służebnych podjętych przez Organizację Sai z Orisy. 

Wystąpiła w nim Młodzież Sai z Orisy. Składało się z trzech części – najpierw ukazało 

Jantrę Dżjoti [Pielgrzymkę Światła]; potem było bezinteresowne krwiodawstwo; 

wreszcie, zapewnienie wody pitnej dla wsi. Ubranie w formę teatralną wydarzeń z 

prawdziwego życia – wydarzeń, które naprawdę przytrafiły się osobom, o których była 

mowa - nadało występom wysoką jakość.   

Następnie odbyły się bhadżany zakończone ceremonią arati.  
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NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE SATHYA SAI WIDJA WAHINI  

Sathya Sai Widja Wahini zapoczątkowała współpracę ze szkołami Kasturba Gandhi 

Balika Widjalaja rozdając zestawy do zajęć edukacyjnych 12 wybranym szkołom z 

okręgu Anantapur podczas uroczystości w Sai Kulwant 3 września 2016. Używając tych 

zestawów, szkoły mogą przeprowadzać wiele działań dla skutecznej nauki. Obecnie w 

Indiach jest ponad 2,5 tysiąca  szkół Kasturba Gandhi Balika Widjalaja, natomiast w 

okręgu Anantapur – 64. Rząd Indii włączył później te szkoły do Sarwa sziksza 

abhidzan – oświaty dla wszystkich. 

DZIEŃ SAI SANNIDHI   

Byli studenci Bhagawana, pracujący w różnych instytucjach Sai, obchodzili 4 

września 2016 Dzień Sai Sannidhi, wyrażając dla Swamiego swoją miłości i 

wdzięczności za to, że dał im wyjątkową sposobność służenia w placówkach, które 

założył. Wspominając błogie chwile bliskości z Bhagawanem, opowiedzieli o tym, jak 

zaznali jego troskliwej opieki i boskiej łaski, a także podzielili się z innymi 

wartościowymi lekcjami życia, jakie odebrali u lotosowych stóp Bhagawana. Wyrazili 

to w krótkich przemówieniach i pięknych pieśniach śpiewanych pojedynczo i w 

grupach. Mówcami na tę okoliczność byli: Arawind Balasubramanja, Satjadżit Salian, 

W. Karthik, Ćandrasekharan i Dźaiganesz. Przemówienia przeplatane były 

wzruszającymi pieśniami, których porywające wykonanie napełniło całe otoczenie 

oddaniem i pobożnością. Wśród zaśpiewanych przez uczniów pieśni znalazły się:  „O 

Maa Sai Maa”, „Dźjoti dźalajenge hum” (zapalimy lampę boskości), „Kanula mundara 

kadalijaade, karuna rupamu niwu” (jesteś ucieleśnieniem współczucia chodzącym na 

naszych oczach). 

GANESZA CZATURTI 

W pomyślny dzień Ganesza Czaturti, 5 września, studenci Instytutu Wyższej Wiedzy 

Sathya Sai ukazali boską chwałę Pana Ganeszy w pięknym występie, obejmującym 

stotry, utwory klasyczne i wspólne pieśni, wśród których były „Eka dantam 

mahakajam” (masz ogromne ciało z jednym kłem), „Dźai Ganesz, dźai Ganesz, dźai 

Ganesz Dewa” (zwycięstwo Pana Ganeszy!),  „Ganapati tum daja karo” (okaż obficie 

swoją łaskę, Panie Ganeszo), „Sri Ganesza Śiwuni kumara” (Ganesza, syn Pana Siwy). 

Żarliwe i pełne pobożnych uczuć wykonanie tych pieśni i stotr zrobiło duże wrażenie.   

Następnie wyświetlono fragment filmu z orędziem Bhagawana wygłoszonym na 

okoliczność święta Ganeszy. Wezwał on wszystkich do zrozumienia jedności ludzkości, 

uwydatniając więź pomiędzy wjaszti, samaszti, sriszti i parameszti (tj. pojedynczym 

człowiekiem, społeczeństwem, stworzeniem i Stwórcą). Odnosząc się do obchodów 

święta Ganesza Czaturti, Bhagawan podkreślił, iż ludzie powinni pojąć wewnętrzne 

znaczenie tych obchodów oraz podążać ścieżką jedności i boskości. Swoje orędzie 

zakończył bhadżanem „Suklambaradhara Ganapati mantram nitjam nitjam bhadźo 

bhadźo”. Uroczystość, rozpoczęta o 8.30 rano po zwyczajowym śpiewaniu Wed, 
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dobiegła końca o godzinie 10.00 wraz z arati, które wykonano po krótkich 

bhadżanach.    

Po porannych wydarzeniach rozpoczęto uroczyste nabożeństwo do posągów Pana 

Ganeszy, stojących w szkołach, na wyższych uczelniach oraz w innych instytucjach Sai.  

Obrzęd zanurzenia 

Po trwającym 3 dni nabożeństwie do posągów Pana Ganeszy, 7 września po 

południu przywieziono je w wielkim uroczystym pochodzie do Sai Kulwant Hall. Gdy 

stały w rzędzie w auli, był to piękny widok – około 20 posągów umieszczonych na 

nowatorskich, barwnych pojazdach różnego kształtu i wielkości. Wyróżniały się te w 

kształcie: Garudy (orła), łabędzia, papugi, pandy, balonu, zegarka, samolotu, czołgu, 

instrumentów muzycznych, świątyń, rydwanów itd. Po przybyciu wszystkich 

posągów, grupy uczniów, studentów i pracowników okrążyły w pochodzie mandir 

bhadżanowy, śpiewając pochwalne pieśni wedyjskie i bhadżany. Potem nastąpiły trzy 

piękne tańce uczniów szkoły podstawowej Sathya Sai oraz szkoły średniej Sathya Sai. 

Uczniowie nie tylko wykazali swe zdolności w tańcu, ale również umiejętności w 

akrobatyce i utworzyli wiele pięknych figur.   

Zanim posągi wyprowadzono, aby dokonać ich zanurzenia, kapłan mandiru 

ofiarował im arati. Potem studenci przywozili te posągi – jeden po drugim – przed 

Samadhi Bhagawana i oddawali mu cześć.  Po zwróceniu się do Bhagawana o 

błogosławieństwa, zabrali posągi, aby dokonać ich uroczystego zanurzenia w wodzie. 

ŚWIĘTO ONAM   

Przybyła bardzo liczna grupa wielbicieli ze stanu Kerala, aby obchodzić w świętym 

miejscu Prasanthi Nilayam święto Onam. Obchody te  cechowały się nabożnym żarem  

i świątecznym duchem. Całe otoczenie wypełniły duchowe wibracje, kiedy wielbiciele 

z Kerali  przez sześć dni – od 9 do 14 września – prezentowali bogaty program, m.in. 

przemówienia wybitnych mówców, występy muzyczno-kulturalne oraz jadżnie w hali 

Purnaczandra. Wielbiciele z Kerali śpiewali też Wedy i bhadżany w Sai Kulwant oraz 

podjęli pozostałych wspaniałą ucztą.  

Dzień 1: 9 września  2016 

6-dniowe obchody Onam rozpoczęło 9 września przemówienie  K.S. Sabarinadhana, 

członka zgromadzenia ustawodawczego stanu Kerala. Wyrażając ubolewanie dla 

współczesnego dążenia do komercjalizacji oświaty i opieki zdrowotnej, wybitny 

mówca wskazał, jak wzorcowe instytucje, założone przez Bhagawana Sathya Sai Babę, 

zapewniają wszystkim wysokiej jakości, bezpłatne wykształcenie i opiekę zdrowotną. 

Organizacja Sai może odegrać w tych dziedzinach znaczącą rolę – dodał.  

Następnie wystąpił Wittal Winod Bhagawathar i jego zespół. Sai Kulwant 

rozbrzmiała sankirtanem boskiego imienia, kiedy ten znakomity śpiewak i jego zespół 

śpiewali pieśni nabożne i bhadżany. Znalazły się w nich utwory:  „Hari Narajana”, 

„Wanamali Radha Ramana”, „Śjam sundar dźai gopi manohar”, „Ćandra wadana 
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kamala najana”. Później wykonano bhadżany zakończone o godzinie 6.15 wieczorem 

ofiarowaniem arati.   

Dzień 2 – 10 września  2016 

Wydarzenia 10 września zainaugurowało przemówienie sędzi Anu Siwaraman z 

Sądu Najwyższego w Kerali, która wezwała wszystkich do tego, aby trzymali się 

ścieżki miłości i jedności, uważając cały wszechświat za przejaw miłości Boga 

Następnie odbył się urzekający kirtan uzdolnionych śpiewaków z Sadguru Kulam w 

okręgu Kozhikode. Rozpocząwszy swój koncert kirtanem „Narajana Hari Narajana 

Hari Narajana Hari Narajana”, nabożnymi pieśniami i bhadżanami, doskonale 

łączącymi bhawę, ragę i talę (uczucie, melodię i rytm), opiewali chwałę Narajany, 

Śiwy, Subrahmanjama, Ajjappy oraz innych bogów i bogiń. 

Dzień 3 – 11 września   

11 września przed zgromadzeniem wystąpiło dwoje mówców. Pierwszą mowę 

wygłosił dr G. Gopakumar, zastępca rektora głównego uniwersytetu stanu Kerala. 

Tematem jego przemówienia była „Oświata oparta na wartościach”. Odnosząc się do 

Bharatu jako kraju jogi, wartości i duchowości, uczony mówca poczynił uwagę, iż 

duchowość to główna siła, utrzymująca na przestrzeni stuleci jedność Indii. 

Powiedział, że świat dzisiaj bardzo potrzebuje wartości, które powinny stanowić 

podstawę oświaty. Drugi mówca, P. Gopalakrisznan, przewodniczący Rady  

Travancore Devaswom z Kerali, poruszał zagadnienie: „Duchowość która przewyższa 

religię”. Mówiąc czystym językiem malajalam, wybitny mówca odniósł się do ideałów 

i nauk Bhagawana Sathya Sai Baby; doradził wielbicielom, aby szli wskazaną przez 

niego ścieżką miłości i służby. 

Po tych dwóch przemowach wystąpiła z koncertem muzyki nabożnej Ambili - 

wybitna śpiewaczka, oczarowując słuchaczy prawie przez godzinę. Zaśpiewała między 

innymi: „Manasa bhadżare guru czaranam”, „Sai Dewa Bhagawan” (Sai to Bóg), „Bho 

Śambho Śiwa Śambho Swajambho” (Pan Śiwa, który jest samo-narodzony).  

Dzień 4 – 12 września  2016 

Uroczystości poranne zapoczątkowała radosna ofiara z karnatackiej muzyki 

klasycznej, złożona przez Kumari Rudrę i Kumari Bhadrę. Wśród utworów 

wykonanych przez ten uzdolniony duet były „Saiśwara śankara”, „Bhawajami 

raghuramam” i „Witthala muralidhara”, które  napełniły całe otoczenie nabożnym 

żarem. Następnie odbyły się bhadżany, które zakończyło arati.  Później w hali 

Purnaczandra miała miejsce Sathya Sai maha arczana jadżnia, w której uczestniczyła 

ogromna liczba wielbicieli.     

Początek wydarzeniom popołudniowym dały krótkie przemówienia o programie 

rehabilitacyjnym Sathya Sai prowadzonym na przestrzeni wielu lat przez Organizację 

Sathya Sai Sewa z Kerali dla zapewnienia opieki pooperacyjnej pacjentom kardiologii 

superspecjalistycznych szpitali Sathya Sai w  Whitefield i Puttaparthi. Przemówienie 

inauguracyjne wygłosił dr Anand Mohan, koordynator medyczny tego programu z 
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Kerali. Następnie jeden z pacjentów wyraził wdzięczność Bhagawanowi w imieniu 

wszystkich pacjentów, korzystających z tego programu. Śrawan Kumar, kierujący tym 

programem w szpitalu superspecjalistycznym w Whitefield, opowiedział później 

szczegółowo, jak ów program działa.  

Następnie odbyło się piękne przedstawienie teatralne „Dharmo rakszati rakszitah” 

(jeśli będziesz chronił dharmę, będziesz chroniony przez dharmę). Wystąpiła z nim 

Młodzież Sai z keralskiego okręgu Alappuzh. Ilustrując jedno z wydarzeń opisanych w 

Ramajanie, ukazało ono najwyższe wzorce dharmy ustanowione przez Pana Ramę i 

Bharatę. Kiedy Rama udał się na 14 lat do lasu, dla dotrzymania słowa danego przez 

jego ojca, Bharata umieścił na tronie Ajodhji sandały Ramy, sam spędzając 14 lat na 

pokucie. Dobra gra aktorska, znakomita charakteryzacja i stroje oraz radosne tańce 

dzieci sprawiły, że występ wywarł ogromne wrażenie. 

Dzień 5 – 13 września 2016   

Rankiem 13 września dzieci Bal Wikas z Kerali oczarowały słuchaczy świetnym 

występem z muzyką nabożną, pod nazwą „Głos mistrza”. Rozpocząwszy od pieśni solo, 

zaśpiewały cały wachlarz słodkich pieśni zbiorowych, wśród których znalazły się 

„Omkara nadhanu sandhana mouganame sankarabharanamu” (pieśń, wykorzystująca 

moc boskiego dźwięku Om), „Dźanam dija tu ne sai ko hum pe kija upkar” (jesteśmy 

wdzięczni Matce Iśwarammie, która urodziła Sai) oraz pieśń Kabira „Rama Gowinda 

bhadźore bhaija” (Bracie, śpiewaj imię Ramy i Gowindy). O godz. 10 rano w hali 

Purnaczandra przeprowadzono jadżnię Sathya Sai Gajatri, w której z głębokim 

oddaniem uczestniczyli wielbiciele.  

Uroczystości popołudniowe zapoczątkowały uczone wystąpienia dwóch wybitnych 

mówców. Pierwszy, K. Dźajakumar, zastępca rektora Uniwersytetu Malajalam, 

zauważył, że Onam nie jest świętem robienia zakupów. Jak powiedział, prawdziwe 

jego znaczenie to uwalnianie się od własnego ego – jak zrobił to Mahabali – i 

poddanie się Bogu, osiągając przez to wyzwolenie, będące celem ludzkiego życia. 

Drugim mówcą był K.R. Dźjothilal, sekretarz rządu Kerali. Objaśniając prawdziwe 

znaczenie świętowania Onam, wybitny mówca zauważył, że dla osiągnięcia 

wyzwolenia człowiek powinien poddać się Bogu. Poddanie się światu – dodał – 

doprowadzi go do stanu niewoli.   

Po tych dwóch przemówieniach odbyło się taneczne przedstawienie teatralne pt. 

„Onam z Matką Sai”. Wystąpili w nim uczniowie Sathya Sai Widja Wihar z Aluwy. 

Ukazywało sławne życie Bhagawana Baby – od dzieciństwa po dorosłość, 

uwydatniając założenie przez niego placówek oświatowych, szpitali i podjęcie 

przedsięwzięć związanych z wodą. Przedstawienie ukazywało sceny z dzieciństwa i 

wczesnej młodości Bhagawana i było ozdobione pięknymi i porywającymi tańcami 

dzieci. 
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Dzień 6 – 14 września 2016 

Sala Sai Kulwant, miejsce obchodów Onam, rankiem 14 września miała świąteczny 

wygląd. Przystrojona była pięknymi kwiatami i ozdobami w stylu keralskim. 

Wydarzenia poranne otworzył występ taneczny dzieci Bal Wikas z okręgu Kozhikode, 

pod nazwą „Jedność wiar”, przekazujący przesłanie Bhagawana Baby, mówiące o 

jedności wszystkich religii. Zatańczywszy na początek piękny taniec poświęcony Panu 

Ganeszy, dzieci wykonały utwory taneczne przedstawiające główne religie, zakończyły 

zaś w stosowny sposób tańcem do melodii wieloreligijnego „Allah bhadźo maula 

bhadźo, hej Allah Sai Bhagawan”. Następnie odbyły się bhadżany i wykonano arati.  

Uroczystości popołudniowe otworzyło przemówienie naukowe K.N.A. Khadera, 

sekretarza Muzułmańskiej Ligi Jedności Indyjskiej. Zaśpiewawszy na początek swojego 

przemówienia modlitwę wedyjską Saha nawawatu saha nau bhunaktu saha wiirjam 

karawawahai tedźaswinawadhiitamastu ma widwiszawahai (Oby Pan chronił nas i 

żywił! Obyśmy zyskiwali rozum i waleczność, pracując razem! Obyśmy żyli w 

przyjaźni, bez żadnej walki!), wybitny mówca zauważył, iż Onam symbolizuje miłość, 

jedność i dobre kierownictwo, przykładem których był Mahabali, szanowany przez 

swoich poddanych nie za bogactwo i siłę, ale za miłość. Nazywając Bhagawana Babę 

ucieleśnieniem miłości, powiedział, że miłość to najpotężniejsza broń jednoczenia 

ludzkości, ogromnie dzisiaj potrzebnego.   

Następnie rozdano złote medale zwycięzcom konkursów na napisanie eseju. 

Uczestniczyło w nich ponad 30 000 uczniów z około 1 100 placówek oświatowych z 

Kerali. Później trzy złote medalistki – pierwsze miejsca przypadły bowiem 

dziewczętom – wystąpiły z krótkimi przemowami, kładąc nacisk na nauki Bhagawana. 

Następnie do zgromadzonych przemówił przewodniczący stanowy z Kerali, prof. E. 

Mukundan, przedstawiając w zarysie główne działania służebne Organizacji Sai w 

tym stanie.    

W dalszej części za pomocą systemu nagłaśniającego odtworzono jedno z orędzi 

Bhagawana.  Wezwał w nim do tego, abyśmy uświadomili sobie własną jedność z 

Bogiem, poddając się. Jak powiedział Bhagawan, Bóg to ucieleśnienie miłości  i 

wielbiciele, aby doń dotrzeć, powinni rozwijać z Nim relacje na poziomie miłość-

miłość i serce-serce.   

Po orędziu Bhagawana odbył się występ muzyczny Ramesza Sadasiwy i jego 

zespołu. Oczarowali wielbicieli pieśniami nabożnymi i bhadżanami na blisko godzinę.  

Następnie zaśpiewano bhadźany, a po nich - o godzinie 6.15 wieczorem – ofiarowano 

arati. Na tym obchody Onam w Prasanthi Nilajam dobiegły szczęśliwego końca.   

SAI SAMARPAN  

Zgromadzeni w Sai Kulwant zaznali wspaniałej uczty hindustańskiej muzyki 

klasycznej, kiedy studenci i nauczyciele Wyższej Uczelni Muzycznej  Sathya Sai 

Mirpuri dali 18 września br. pierwszorzędny „Sai Samarpan” (ofiara dla Sai). 

Rozpocząwszy pieśnią modlitewną do Pana Ganeszy „Szrawan sundar naam 
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Ganapati”, wprawili słuchaczy – na niemal godzinę – w stan urzeczenia utworami w 

różnych ragach (melodiach).  Znalazł się wśród nich:  „Mo pe rang na daro banwari” 

(…), po nim zaś dwie pieśni Kabira  - „Bhadźan kaba kariho” (człowieku, kiedy 

zaśpiewasz boskie imię),  „Mo ko kahan dhude bande mein to tere paas mein” 

(człowieku, gdzie Mnie szukasz, kiedy jestem blisko ciebie?). Na zakończenie występu 

wykonali marathi abhang. 

OGÓLNOINDYJSKI ZJAZD MAHILA  

24-25 września (2016) odbył się Ogólnoindyjski Zjazd Mahila. Myślą przewodnią 

tego dwudniowego wydarzenia, zorganizowanego w Prasanthi Nilajam przez 

Organizację Sathya Sai Sewa, było „Kobiety podstawą społeczeństwa opartego na 

wartościach”. Mając na uwadze tak podniosły temat, na zjeździe rozważano sposoby i 

środki synchronizowania dzieła wykonywanego przez kobiety w całych Indiach i 

nadano nowy kierunek temu programowi rozpowszechniania wartości w 

społeczeństwie zgodnie z naukami Bhagawana.   

Uroczystości poranne 24 września zapoczątkowali wielbiciele mahila ze stanów 

Kerala i Sikkim śpiewając Wedy. Następnie popłynęła pieśń powitalna. Po tym do 

zgromadzonych przemówiła Kamala Pandja, koordynator krajowa skrzydła kobiecego 

Organizacji Sathya Sai Sewa. Nazywając kobiety podporami wartości ludzkich w 

społeczeństwie, wybitna mówczyni wezwała je do ofiarowania się Bhagawanowi i 

zdobycia zasług, tak aby stać się godnymi narzędziami jego boskiej misji. Po tym 

dającym natchnienie wystąpieniu Pandji, uroczyście przedstawiono nowowydane 

kompendium „Kobieta – nosicielka znicza wartości”. Następnie przemówienie 

inauguracyjne wygłosił gość honorowy zjazdu Wandita Śarma, zastępca sekretarza 

głównego rządu stanu Karnataka. Nawiązując do różnych ról, odgrywanych przez 

kobiety, takich jak matka, żona, siostra i pierwsza nauczycielka swoich dzieci, uczona 

mówczyni zauważyła, że kobieta to architekt harmonii w rodzinie, która stanowi 

podstawę pokoju na świecie.   

Następnie odbyła się uroczystość, na której wręczono nagrody osobistościom ze 

wszystkich stanów Indii.  

Na koniec miał miejsce porywający występ z muzyką nabożną. Śpiewakami byli tu 

wielbiciele mahila ze stanu Karnataka, którzy oczarowali pieśniami nabożnymi w 

językach hindi i kannada, wykonując na zakończenie abhang w języku marathi.  

Później zaśpiewano bhadżany, na zakończenie których o 9.45 rano wykonano arati.   

Uroczystości popołudniowe rozpoczęli śpiewem wedyjskich pieśni pochwalnych, od 

godz. 4.30, wielbiciele mahila ze stanu Madhja Pradesz. Później do zgromadzenia 

przemówiła Dipti Gor, sekretarz oświaty w rządzie Madhja Pradesz. Uczona mówczyni 

w inspirującym przemówieniu przywołała kilka wydarzeń z własnego życia i 

dowodziła, że dziewczętom w rodzinie należy zapewnić takie same możliwości do 

wzrostu i rozwoju, jak chłopcom. Opowiadając o swoich przeżyciach związanych z 
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Bhagawanem Babą zauważyła, że człowiek nigdy nie zbłądzi, jeśli umieści w swoim 

sercu Bhagawana i będzie szedł za jego naukami.  

Następnie miała miejsce uroczystość, na której wybranym wielbicielom wręczono 

nagrody za ich wkład, jaki wnosili w Organizację Sai przez całe życie.   

Na koniec odbyło się taneczne przedstawienie teatralne zatytułowane „Nari ek 

śakti” (kobieta, ucieleśnienie mocy). Wystąpiły z nim dziewczęta z mumbajskiego 

Sathya Sai Widja Mandiru (w Dharmakszetrze i Aksie). 

Przedstawienie, którego ozdobą były piękne tańce uczennic, ukazało siłę kobiecości, 

pokazując kobiety jako samo ucieleśnienie Boskiej Matki, będącej skarbnicą wielkich 

cnót, takich jak współczucie, wiara, pokój i waleczność.  Zaprezentowało też 

wydarzenia z życia wielkich kobiet, takich jak  Sawitri, Putlibai (matka Mahatmy 

Gandhiego), Bhagawati Dewi (matka Iśwary Ćandry Widjasagary), Matka 

Iśwaramma oraz bojowniczek o wolność, które dokonywały szlachetnych czynów i 

ustanawiały wielkie wzorce dla wszystkich kobiet.  

Następnie odbyły się bhadżany poprowadzone przez wielbicieli Mahili, zakończone 

arati o godzinie 19.00.    

Wydarzenia drugiego dnia zjazdu – 25 września – rozpoczęli o godzinie 8.00 rano 

śpiewaniem Wed wielbiciele Mahili ze stanu Tamilnadu. Potem nastąpiła wielka 

procesja delegatek, która wkroczyła do Sai Kulwant Hall o godzinie 8.15. Gdy delegaci 

weszli na salę, ubrani w tradycyjne stroje swoich stanów – które ukazały też odrobinę 

z bogatego dziedzictwa kulturalnego Indii – zajaśniało wspaniałością i wytwornością. 

Następnie Nita Khanna, krajowa koordynator kobiecego skrzydła Organizacji Sai 

przedstawiła sprawozdanie z obrad tego zjazdu, zarysowując między innymi przyszłe 

działania. Później do delegatów przemówił Nimisz Pandja, przewodniczący 

Ogólnoindyjskiej Organizacji Sathya Sai Sewa. Doradzając zgromadzonym pracę w 

duchu wiary w boskość Bhagawana, poradził im unikać poczucia, iż są sprawcami - 

jest to bowiem największa przeszkoda między Bogiem a człowiekiem. Wezwał 

delegatów do tego, aby za jedynego sprawcę uważali Bhagawana, pracowali zaś dla 

przekształcenia świata drogą przekształcania samych siebie. 

Później odbyła się uroczystość rozdania nagród. Otrzymały je kobiety za swój 

całożyciowy wkład w Organizację Sai.  Uroczystość zakończyła się koncertem muzyki 

nabożnej w wykonaniu mahili z Delhi. Rozpocząwszy pieśnią poświęconą 

Bhagawanowi: „Sai Ma Sai Ma Sathya Sai Ma” (o, Matko Sai), następnie zaśpiewali 

jeden z bhadżanów Miry - „Mohe ćakar rakhodźi” (O Kriszno, uczyń mnie swoją 

służącą), na koniec zaś wystąpili z pięknym kawali. Następnie odbyły się bhadżany 

wielbicieli mahila, po których ofiarowano arati. 
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FORUM WYCHOWANKÓW 

 

Boski Pan przekłuwa ego 
Wenkat Dżajaram 

 

Na początku lat 70. miałem to szczęście, że Boski Pan wybrał mnie, abym uczył się 

w jego znakomitej placówce, Wyższej Uczelni Nauk Przyrodniczych i 

Humanistycznych  w Brindawanie. To, jak na nią wstąpiłem, stanowi opowieść samą 

w sobie; widzę w niej boską rękę Pana, wiodącą mnie do tej instytucji. Próbuję 

opowiedzieć inne zdarzenie, które sprawiło, iż uświadomiłem sobie, że jesteśmy 

zwykłymi narzędziami Boskiego Mistrza i to właśnie Jego wola prowadzi nas do 

ścieżki prawości. Aby się tak stało, musimy się poddać – poddać swoje wielkie ego, 

które jest balonem napełnionym powietrzem. Teraz przejdę do głównej opowieści.    

Gdy wstąpiłem na wyższą uczelnię, bardzo zaciekawiło mnie śpiewanie 

bhadżanów. Przed przyjazdem na południe, ponad pięć lat mieszkaliśmy w Mathurze 

(miejscu narodzin Kriszny), a tam wszyscy Hindusi z południa co niedziela zbierali się i 

śpiewali bhadżany. Jako mały chłopiec śpiewałem bhadżany, których nauczyli mnie 

rodzice. Kiedy więc usłyszałem je w wykonaniu swoich nauczycieli, znalazłem się w 

innym świecie.  Widząc moje zaciekawienie, dyrektor wyższej uczelni dał mi stałą 

szansę uczestnictwa w bhadżanach w akademiku.  

Pewnego pięknego dnia w Brindawanie dużo się działo; wielu ochotników Sewa 

Dal sprzątało. Nadeszły nowiny, że następnego dnia Swami odwiedzi Brindawan. Od 

czasu mojego zamieszkania w akademiku były to pierwsze odwiedziny Swamiego, 

jakie miałem oglądać. Wszyscy byliśmy poruszeni – starsi objęli przewodnictwo i 

kierowali nami w różnych sprawach.   

W akademiku było pięć grup bhadżanowych, a mianowicie Satja, Dharma, Śanti, 

Prema i Ahimsa. Starsi szkolili śpiewaków w bhawie, radze i tali (uczuciu, melodii i 

rytmie). Najważniejszym kryterium była dyscyplina –  całkowita cisza – ostatecznym 

zaś celem było bhakti bhawa.   

Następnego dnia do Brindawanu wjechał samochód Swamiego i przejechał drogą 

okoloną zielenią, wysadzoną potężnymi drzewami. Była niedziela i wszyscy studenci 

przybyli spiesznie, aby dostąpić jego darszanu. Swami z nikim nie rozmawiał i 

natychmiast poszedł schodami na piętro.   

Seniorzy powiedzieli później, że Swami był na nich zdenerwowany, gdyż chciał, 

aby zachowali większą dyscyplinę. Tego wieczora w Brindawanie była uroczystość 

house warming (zamieszkania w nowym domu) i studenci żywo czekali na przybycie 

Swamiego. Czekał na niego również John Hislop ze Stanów Zjednoczonych. 
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Nagle zapadła cisza i każdy stał się czujny. Swami bardzo szybko przybył do 

miejsca, znajdującego się blisko drukarni „Sanathana Sarathi”. Wszedł do domu, a 

kiedy skinął na nas, podążyliśmy za nim. Usiadł na swoim krześle, a później zapytał 

Hislopa: „Hislop, czego chcesz?”. Hislop odrzekł: „Swami, chcę bhadżanów”. Swami 

natychmiast spojrzał na nas, my zaś pospieszyliśmy, by usiąść blisko jego lotosowych 

stóp. Ja byłem nowy, dlatego ów porządek był mi nieznany. Po prostu usiadłem 

blisko Swamiego.  

Potem Pan zapytał: „Gdzie jest harmonium? Jak będziecie śpiewać bez śruti”? 

Nim ktokolwiek zdążył wstać, popędziłem do akademika, by przynieść harmonium 

i bardzo szybko byłem z powrotem z tym instrumentem, który położyłem przed osobą 

prowadzącą bhadżany, usiadłem koło niej. Otrzymałem wiele dyskretnych sygnałów, 

abym wrócił na swoje miejsce, ale nie ustępowałem pola, gdyż nie chciałem stracić tej 

sposobności siedzenia blisko Pana. Zaczęły się bhadżany i po trzeciej pieśni 

prowadzący dał znak innemu śpiewakowi, jednak ten, niestety, miał kłopot z 

rozpoczęciem, gdyż osoba grająca na harmonium zagrała nie ten śruti co trzeba. Swami 

patrzył na nas, a ja nie chciałem stracić tej możliwości. Rozpocząłem bhadżan, który 

pasował do tamtego śruti. Swami, który dotychczas patrzył bardzo poważnie, 

uśmiechnął się, poprosił o talerzyki (perkusyjne) i zaczął na nich grać. Po tym 

zdarzeniu wprowadzono mnie do głównego grona śpiewaków bhadżanowych na 

wyższej uczelni, jak również w akademiku. Gdy tylko w Brindawanie śpiewano 

bhadżany przed Boskim Mistrzem, otrzymywałem miejsce w pierwszym rzędzie wraz z 

innymi wiodącymi śpiewakami.  

Pewnego pięknego dnia odwiedziła Brindawan jakaś bardzo ważna osobistość. Po 

wieczornym darszanie odbył się satsang na werandzie, na parterze. Studenci, 

kierownik wyższej uczelni i wykładowcy siedzieli na werandzie. Owa bardzo ważna 

osobistość siedziała również, wraz ze swoją rodziną. Po zakończeniu wieczornego 

darszanu Swami wszedł na werandę i usiadł na fotelu. Później zapytał ową osobistość: 

„Czego chcesz? Powiedz mi – dam ci natychmiast”. Człowiek ten upadł u lotosowych 

stóp Bhagawana i rzekł: „Swami, chcę twojej łaski i błogosławieństw”. Swami 

powiedział: „One są zawsze. Poproś o coś szczególnego”. Osobistość rzekła:  „Swami, 

chcę posłuchać bhadźanów w twojej boskiej obecności”. Swami natychmiast polecił 

dyrektorowi uczelni zorganizować bhadżany.   

Ja w tamtym czasie byłem z innym studentem w magazynie internatu, sprawdzając 

zapasy rzeczy, żywności i warzyw, gdyż należałem do zespołu zarządzającego. Po 

otrzymaniu poleceń od Swamiego, dyrektor natychmiast zebrał śpiewaków i wszyscy 

spoglądali na Swamiego, oczekując jego pozwolenia na rozpoczęcie. Skinięcie głowy 

jednak nie nastąpiło. Zamiast tego Swami zapytał: „Gdzie jest Dżajaram?”. Wszyscy 

patrzyli gorączkowo tu i tam, a jeden ze studentów wiedząc, gdzie jestem, powiedział 

Swamiemu, że przebywam w magazynie.   

Swami powiedział: „Przyprowadź go”. Student ten natychmiast pognał do 

magazynu i skarcił mnie: „Co tu robisz? Swami cię wzywa”. Rzuciłem wszystko, 
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pobiegłem prędko i stanąłem przed Swamim. Swami spojrzał na mnie i rzekł: 

„Dunnapothu, chodź i usiądź tutaj”, wskazując miejsce blisko swoich stóp. Gdy tylko 

usiadłem, powiedział mi, aby rozpocząć bhadżany. Zwykle na takich zgromadzeniach 

patrzyliśmy na Swamiego, on zaś dawał znak, kto ma śpiewać. Tego dnia dał mi wiele 

szans. Po arati, kiedy wróciliśmy do akademika, inni studenci pogratulowali mi 

szczególnej uwagi, jaką otrzymałem od Boskiego Pana  

Po paru dniach Swami wyjechał do Prasanthi Nilajam, gdyż szybko zbliżały się jego 

urodziny. My również niezwłocznie podążyliśmy za Swamim. Prasanthi Nilajam, 

siedziba spokoju, była pięknie ozdobiona na tę okoliczność. Codzienne bhadżany 

śpiewali wielkiej miary wierni wielbiciele, tacy jak Radźa Reddy, Mohan Rao, 

Panduranga Dixit, pani Widźaja, pani Dźjotsana, a nam studentom, kazano siadać tuż 

za nimi, abyśmy służyli im wsparciem. Były to zaiste niezapomniane dni, gdy w 

obecności Boskiego Pana zatapialiśmy się w boskiej muzyce.  

Minęło parę dni od tego święta i oto Swami pewnego pięknego dnia poprosił 

również paru studentów o poprowadzenie bhadżanów.  Było to niewyobrażalne, gdyż 

śpiewanie razem z tak wybitnymi śpiewakami, jak Radźa Reddy czy Mohan Rao nie 

przyszło nam nawet do głowy. Ale kiedy Pan ma taką wolę, po prostu to się dzieje.   

Dała jednak o sobie znać również moja karma. Do głowy uderzyła mi woda 

sodowa i zacząłem myśleć, że jestem wiodącym śpiewakiem. Zapomniałem, że to, iż 

śpiewam, jest sankalpą [wolą] Sai.  Bardzo szybko wróciliśmy do Brindawanu. Głowę 

miałem pełną ego, a mój wiek jeszcze to pogorszył, gdyż uznanie, okazane przez 

mojego najukochańszego Mistrza wytrąciło mnie z równowagi.    

Później Swami nagle odwiedził Brindawan i wieczorem były specjalne bhadżany. Z 

tym uznaniem jako wiodący śpiewak, poszedłem, usiadłem przed Swamim i 

spojrzałem na niego, czekając na znak do rozpoczęcia bhadżanu. Jednak Swami 

spojrzał na innego studenta i dał mu znak, aby zaczął. Natychmiast pomyślałem sobie 

– dobrze, Swami chce, żebym ja zaśpiewał o Panu Śiwie i właśnie dlatego nie dał mi 

sposobności do śpiewania o Panu Ganeszy. Do końca bhadżanów nie dostałem żadnej 

szansy. Po arati spojrzałem bardzo smutno na Swamiego, ale on uśmiechnął się i 

poszedł na piętro.   

Pomyślałem sobie, że da mi jak zwykle szansę na następnych bhadżanach, ale to nie 

nastąpiło. Trwało tak przez parę miesięcy. Zamiast być smutny, zacząłem teraz patrzeć 

głęboko w siebie, aby zrozumieć skąd ta zmiana. Czy zrobiłem coś źle?   

Wspomniałem w myślach wszystkie czyny, jakich dokonałem w ciągu ostatnich 

kilku miesięcy, ale nie mogłem znaleźć żadnego złego. Później spojrzałem na swoje 

myśli i postawiłem sobie pytania. Czy moje myśli były niewłaściwe? Swami zawsze 

przywiązuje wagę do trikarana śuddhi (jedności myśli, słów i czynów). A później 

dotarło do mnie, jak grom z jasnego nieba…. To była moja ahamkara … moje ego… 

Natychmiast uświadomiłem sobie swój błąd i po policzkach zaczęły mi płynąć łzy.  
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O mój Panie Sai! Cóż za błąd popełniłem!  To twoja łaska kazała mi śpiewać. Ale ja 

głupio urosłem w fałszywą pychę. Potem poprosiłem błagalnie: O, mój Boski Mistrzu, 

zapewniam cię, że nigdy przenigdy nie pozwolę, aby weszło mi do głowy to ego i 

ahamkara. Słusznie przekłułeś moje ego, które jest niczym innym jak balonem, który 

się tak bardzo nadął, ale nie może przyjąć nawet drobnego ukłucia. Upadłem do stóp 

Swamiego na ołtarzu i poprosiłem usilnie o jego łaskę i przebaczenie. Po 

uświadomieniu sobie tego, jaki błąd popełniłem, dostrzegłem zmianę w swym 

działaniu i toku myśli.   

Mijały dni i pewnego razu Swami odwiedził Brindawan. Wieczorem był satsang i 

Swami ogłosił bhadźany. Pospieszyli wszyscy śpiewacy. Bardzo szybko wszyscy 

zebrali się w środku. Ja znalazłem miejsce z dala od ganku, koło schodów i tam 

usiadłem. Współczujący Pan spojrzał na dyrektora uczelni i zapytał: „Gdzie Dźajaram? 

Dlaczego go tam nie ma?”. 

Wszyscy zaczęli mnie szukać. Nieświadom tego, siedziałem z zamkniętymi oczami. 

Później jeden ze studentów potrząsnął mną i szepnął: „Swami cię wzywa”. Skoczyłem 

na równe nogi i popędziłem przed oblicze Swamiego. Swami spojrzał na mnie 

głęboko, powiedział, żebym usiadł przed nim i rozpoczął bhadżany.   

Boski Mistrz naprawił ten wadliwy umysł, usunął niepotrzebną rdzę i kurz ego oraz 

ponownie zaczął używać tego narzędzia. 

Zdałem sobie sprawę z tego, że wszystko jest jego sankalpą  i musimy się mu 

całkowicie podporządkować.   

– Autor jest byłym studentem Wyższej Uczelni Nauk Przyrodniczych i Humanistycznych Sathya Sai 

w Brindawanie  (1972-75).  

 

 

Jak zobaczyłam swojego żywego Boga 
Szarmila Bhattaćarja 

 

Pojęcie Boga było dla mnie od dzieciństwa oderwane  i mgliste. Dopiero w lipcu 1976 

roku ujrzałam swego żywego Boga, a oto jak do tego doszło. 

W marcu 1976 roku moja 6-letnia córka cierpiała na chorobę autoimmunologiczną, o 

której lekarze powiedzieli, że jest nieuleczalna. Po wypróbowaniu leczenia w ośrodkach 

medycznych w różnych częściach naszego kraju, stawaliśmy się coraz bardziej zrozpaczeni, 

gdyż stan córki nie poprawiał się.  W lipcu 1976 roku przyśniła mi się postać w 

pomarańczowej szacie, w której rozpoznałam Sathya Sai Babę. Tutaj powinnam wyjaśnić, 

że nie miałam wiary w niego ani żadnego innego przywódcę religijnego. Jednak 

następnego ranka, kiedy mąż spytał, czy chciałabym pojechać do Puttaparthi, natychmiast 

się zgodziłam. Później sprawy zaczęły toczyć się tak, jakby jakaś niewidzialna, ale potężna 
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siła czyniła dla nas wszelkie przygotowania. Kupiono bilety, udostępniono wygodny 

nocleg w Bangalore (Bengaluru), przewóz z Bengaluru do Prasanthi Nilajam – wszystko 

było gotowe za trzy dni. 

Nagłe wyleczenie nieuleczalnej choroby    

W Prasanthi Nilajam dano nam pokój dla całej rodziny (składającej się z syna, córki, 

matki, męża i mnie). Za radą innych ludzi przywieźliśmy własną pościel i naczynia do 

gotowania. Mąż spał na prześcieradle na ganku przed tym pokojem. Regularnie 

uczęszczaliśmy na poranne i wieczorne bhadżany i darszany. Baba przychodził i odchodził, 

jednak nie mieliśmy z nim kontaktu osobistego. Minęły trzy dni; córka na trzeci dzień 

dostała wysokiej gorączki. Rano na czwarty dzień córka została z moją matką w pokoju z 

gorączką 39,40C.  

Owego ranka po darszanie zobaczyłam, że mąż macha do mnie ręką, a równocześnie 

ochotniczka [pełniąca służbę porządkową koło mnie] powiadomiła mnie, że Baba chce 

spotkać się z całą naszą rodziną. Bez chwili wahania przebiegłam całą drogę do pokoju. 

Wysapałam jedynie, że Baba wzywa nas wszystkich i w mig zbiegliśmy po schodach, 

zmierzając do miejsca, gdzie na nas czekał. Mąż i syn już z nim byli. Kiedy znaleźliśmy się 

w pokoju spotkań ze Swamim, Baba w obrazowych szczegółach powiedział o chorobie 

mojej córki i o naszych nieudanych próbach jej wyleczenia. Potem stworzył wibhuti, 

wsypał je mojej córce do ust, potarł nim jej czoło i gardło. Spłynęła na nas nieskończona 

miłość i współczucie, kiedy zapewnił nas: „Wasza córka będzie zdrowa. Nie ma potrzeby 

dalszych leków ani leczenia”. Zapytał też mojego syna, kim chciałby być, gdy dorośnie. 

Mój 12-letni syn odrzekł, że chce wykonywać wolny zawód. Baba rzekł mu: „Tak, tak; 

stanie się to, jednak musisz dużo czytać”. Potem pozwolił nam wykonać padanamaskar, po 

czym odeszliśmy sprzed jego Boskiego Oblicza, w oszołomieniu szczęścia i ulgi. Nagle 

zauważyliśmy, że czoło córki pokrywają krople potu. Po tym jak Baba jej dotknął, miała 

normalną temperaturę.   

Deszcz boskiej łaski 

Patrząc teraz wstecz na ponad 40 ostatnich lat, nie sposób opowiedzieć o  niezliczonych 

cudach, które pomogły nam pokonać nieszczęścia, jakie dotknęły nas w różnym czasie. 

Córka jest teraz szczęśliwą mężatką i ma 18-letnie dziecko, mimo iż lekarze przewidywali, 

że nie będzie prowadzić zwykłego życia małżeńskiego i nigdy nie będzie matką. Syn jest 

przedstawicielem wolnego zawodu (jako dyplomowany księgowy i magister zarządzania 

biznesem) i jest zadowolony ze swej pracy i rodziny. Mój mąż (83-letni, emerytowany 

kierownik banku) ma cukrzycę od 40-45 lat. Baba udzielił mu kilku rozmów, zaszczycił go 

swoją raksza kawaczą (zbroją ochronną) w postaci diamentowego pierścienia, Śiwa lingą 

do codziennego abhiszekam oraz nie kończącym się zapasem wibhuti. Nie trzeba dodawać, 

iż do dziś pozostaje aktywny i dość sprawny. Jeśli chodzi o mnie, przez cały czas czuję 

obecność Bhagawana w sobie i wokół siebie.   

– Autorka, mieszkanka Bengaluru, jest oddana Bhagawanowi od wielu lat.  
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Blask boskiej chwały    

 

BOŻE! GDZIE JESTEŚ?  
 

Kalpataru z Puttaparthi, Boski Sai, odkłada na bok pewne owoce, które dla 

większości ludzi są ukryte, a widoczne tylko dla tych, którzy mają oczy, by widzieć. Są 

pewne natychmiastowe owoce, dary, którymi on obficie obdarza na oczach wszystkich. 

Pierwszym na pewno jest gościnność - dla pielgrzymów odwiedzających jego aszram.    

Większość tych, którzy podejmują podróż do wioski Puttaparthi – przedsięwzięcie o 

wiele mniej męczące niż przed dwudziestoma laty, niemniej jednak nadal niedogodne  

– ma już w głowie wykaz rzeczy, jakie spodziewa się otrzymać. Najbardziej oczekuje 

się szczególnego przyjęcia. Człowiek zawsze dba o to, co może mieć, a rzadko zważa na 

to, co może dać.  Prawie wszyscy popełniają błąd oczekując, iż w dniu ich przybycia do 

aszramu Swami na nich spojrzy i wybierze spośród tysięcy, aby udzielić im audiencji. 

Zamiast tego dzieje się tak, że upływają całe dnie, a on na nas nie patrzy. Czujemy 

potrzebę, aby mieć go tylko dla siebie i ta potrzeba staje się coraz silniejsza, tymczasem 

zdaje się, że on przyjął metodę nauczania przez czekanie.   

„Gdyby Swami miał nas przyjmować gdy tylko przybędziemy” – pisze dr Murthy – 

bez tego nieprzyjemnego czekania, wyjeżdżalibyśmy z Prasanthi Nilajam zadowoleni, 

ale nie uświęceni. Nie stalibyśmy się świadomi bardziej trwałych wartości ani 

tajemnicy życia zawsze szczęśliwi w ochronnej obecności Boga. Większą wartość 

przypisujemy podarunkowi, na który długo czekaliśmy i za którym usychaliśmy z 

tęsknoty”. 

Czekanie na ukochaną osobę daje dużo więcej zadowolenia niż chwila spotkania. 

Kiedy te dwie osoby się spotykają, już doznały siły przyciągania. Czekanie na to 

spotkanie jest z pewnością bardziej mistyczne niż samo spotkanie. To się liczy w 

związkach ludzkich, spróbujmy jednak pomyśleć, jak wymagające jest czekanie na 

kochaną osobę z którą nie może dojść do spotkania za naszego życia, co skutkuje 

niezaspokojoną tęsknotą. Nawet kiedy fizyczna odległość od Pana zostaje skrócona, 

zawsze  pozostaje silna i wytrącająca z równowagi potrzeba zatopienia się w Nim. 

Możliwość pobytu w aszramie Sai Baby jest zawsze wielkim darem i wielkim 

szczęściem. Są osoby, mogące poświadczyć, jak trudno było im nie tylko dotrzeć do 

miejscowości Puttaparthi, ale i ujrzeć twarz Pana Sai.  Inni znów mogliby potwierdzić, 

jak przeciwni byli pomysłowi wyjazdu do tej wioski i okazało się, że ich podróż była 

szczegółowo kierowana odgórnie, zanim wskutek boskiej woli, dotarli do tej przystani 

pokoju. 
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Kilka osób opowiedziało mi o pewnym zdarzeniu, którego byli świadkami.   

Mała grupa osób spędziwszy wczasy na wyspie na Oceanie Indyjskim postanowiła 

zatrzymać się w Puttaparthi. W tym towarzystwie była też kobieta, która nie 

zaakceptowała wyboru duchowej wycieczki, jednak pod naciskiem innych, niechętnie 

się zgodziła. Kiedy dotarli do Puttaparthi, nieznośne napięcia, jak też niedogodności 

pobytu w tej miejscowości, zaostrzyły niechęć tej kobiety, która tęskniła za białymi 

plażami na wyspie. Nie minęło wiele dni, gdy Sai Baba ich przyjął. W pokoju spotkań 

kobieta ta, wbrew woli uczestnicząca w tym wydarzeniu, schroniła się w małym rogu, 

mając nadzieję, że zostanie niezauważona i czekając, aż to wszystko skończy się tak 

szybko, jak to możliwe. Bez żadnego zaciekawienia patrzyła na wejście Swamiego, 

który, usiadłszy na fotelu, poprosił tłumacza, aby jej przypomniał, iż był w jej życiu 

taki czas, że o niego prosiła.   

Kobieta skwapliwie odparła: „Niemożliwe. Nigdy w życiu nie chciałam spotkać się 

z osobą taką jak on”. 

Swami ponownie, po raz drugi i trzeci, poprosił tłumacza:  „Powiedz jej, że dwa lata 

i trzy miesiące temu, żywo mnie szukała”. Kobieta zaczęła mówić drżącym głosem, 

próbując przerwać tę zgadywankę - nerwowo zapewniła tłumacza, że to niemożliwe.    

„Spytaj ją – ciągnął dalej Swami– czy pamięta tamtą noc, kiedy lał deszcz… tamten 

most… tamto drzewo… tamtą rzekę...” 

Kobieta zaczęła wówczas marszczyć brwi, zbladła, później  jej twarz znowu nabrała 

barwy; potem ponownie wyrażała zdumienie. Przyznała, że spędziła noc pogrążona w 

rozpaczy i w tamtej smutnej, trudnej chwili wykrzyknęła głośno:  „Boże! Gdzie jesteś?”. 

Teraz uświadomiła sobie, kim może być ten, który opisuje przeszłość, o jakiej sama 

zapomniała.    

– Wybrane z: „The Wish-fulfilling Tree” [Drzewo spełniające życzenia], pióra Mario Mazzoleniego.  

 

 

 

Tak jak kompas marynarza zawsze wskazuje północ, we wszystkich 

okolicznościach, miłość jest skierowana ku Bogu. Czas, przestrzeń i ludzie 

nie wpływają na boskość. Prawdziwym znakiem boskości jest miłość. 

Rozumienie miłości równa się rozumieniu boskości. 

– Baba 
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Ćinna Katha /Przypowieść/ 

 

PIERWSZA   SZKOŁA 
 

Pewna uboga kobieta na ulicach miasta zarabiała na życie sprzedażą warzyw, które 

kupowała wcześniej na rynku warzywnym. Codziennie chodziła na rynek po 

warzywa, niosąc pusty kosz na głowie. Ponieważ nie miał kto opiekować się jej 

małym dzieckiem, również zabierała je na rynek, niosąc w ramionach.  

Pewnego dnia dziecko ujrzało kobietę, niosącą owoce w koszu na głowie. Kiedy 

podeszła blisko, chłopiec zerwał owoc zwisający z kosza i zaczął go jeść, niezauważony 

przez sprzedawczynię owoców. Nawet po spostrzeżeniu, co dziecko uczyniło, jego 

matka nic nie powiedziała. Uznała, że to bystre dziecko, które w wieku zaledwie 4 lat 

potrafi zdobyć owoc i czuła dumę z jego sprytu. Poczynając od kradzieży drobnych 

rzeczy, nawyk ten przybierał na sile, w miarę jak chłopiec dorastał. Matka jednak 

nigdy nie zbeształa dziecka za te kradzieże. W rzeczy samej nigdy nie miała nic 

przeciwko temu, aby jej dziecko to robiło i nigdy nie sprzeciwiała się jego 

karygodnym czynom. W końcu dziecko wyrosło na wielkiego złodzieja. Pewno razu, 

kiedy ze zgrają rozbójników dopuszczał się rozboju, kogoś zabił. Policja aresztowała go 

i osadziła w więzieniu.  

Pewnego dnia syn powiedział strażnikowi, że chce zobaczyć się z matką. Płacząc 

gorzko nad nieszczęsnym losem syna, matka poszła się z nim spotkać do więzienia. 

Kiedy zbliżyła się do żelaznego ogrodzenia więzienia, syn wyciągnął ręce poza 

ogrodzenie i złapał ją w wielkim gniewie. Przestraszony tym czynem syna, strażnik 

więzienny odciągnął matkę. Wtedy syn powiedział do strażnika: „To ona jest 

odpowiedzialna za moją obecną sytuację. To właśnie z jej powodu zostałem 

złodziejem i trafiłem do więzienia. Zamiast karać mnie w młodości za kradzieże i 

wprowadzić na ścieżkę prawości, nie zwracała uwagi na moje karygodne czyny. 

Odpowiedzialnością matki jest wprowadzić syna na ścieżkę prawości, ale jednak 

zaniedbała swego obowiązku i zniszczyła mi życie”.  

Pierwszą szkołą dziecka są kolana matki.   
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NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 
ROSJA 

Około 40 ochotników, w tym 25 członków Międzynarodowej Organizacji Sathya 

Sai, przedsięwzięło różne służebne przedsięwzięcia w swoich miejscowych 

społecznościach w okresie 11-13 czerwca (2016). W Nowosybirsku ochotnicy oczyścili i 

odchwaścili kwietniki otaczające pewien klasztor. W Kemerowie umyli ściany, sufity i 

podłogi instytucji samorządowych. Nad brzegami rzek Jenisej i Aba w Krasnojarsku i 

Nowokuzniecku ochotnicy posprzątali śmieci z terenów wypoczynkowych. Członkowie 

Organizacji również odmalowali pokoje, sprzątali domy starców, naprawiali domy i 

wykonywali prace ogrodowe w miastach  Omsk, Krasnojarsk i Barnaul. Członkowie 

Organizacji i członkowie ogółu społeczeństwa poczuli się zjednoczeni i podniesieni na 

duchu miłością świadczoną poprzez te czyny służby na rzecz braci i sióstr w potrzebie.   

GRECJA 

Południowoeuropejski Instytut Edukacji Sathya Sai  oraz Międzynarodowa 

Organizacja Sathya Sai z Grecji wspólnie przeprowadziły ciąg seminariów, 

przedstawiających ogółowi społecznemu Wychowanie w Wartościach Ludzkich Sathya 

Sai.   Te bezpłatne spotkania urządzano co niedziela w Sai Prema przez pół roku – od 

listopada 2015 do maja 2016 roku.  Zgodnie z myślą przewodnią „Wartości ludzkie w 

budowaniu narodu”, przyświecającą ogólnoświatowemu przedsięwzięciu Organizacji 

Sai na 2015 rok, noszącemu nazwę  Służcie Planecie, wydarzenia te objęły prezentacje, 

kółka studyjne i interludia muzyczne.  Program obejmował wszystkie pięć wartości 

ludzkich, zakończył się zaś rozszerzeniem zastosowania tychże wartości poprzez 

skupienie się na bezinteresownej służbie.  Na spotkania uczęszczało ponad 200 osób, z 

czego połowa usłyszała o wartościach ludzkich po raz pierwszy. Wobec powodzenia 

tych seminariów, postanowiono nadal prowadzić i rozszerzyć ów program na kolejne 9 

miesięcy, od września obecnego roku do maja 2017.    

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

BHARAT 

Kerala: Sri Sathya Sai Bhagawata Saptaham została zapoczątkowana  w mieście 

Thiruwananthapuram 25 lipca 2016, by rozpowszechniać boskie życie i nauki 

Bhagawana Sri Sathya Sai Baby. Każdy dzień rozpoczynał się nagarasankirtanem, po 

którym następowało śpiewanie Wisznu Sahasranamam, Astottaram i Sri Rudram. 

Uduchowione mowy wybitnych osób przenosiły słuchaczy w nowe, transcendentalne 

sfery. Program został bardzo dobrze przyjęty, a liczni wielbiciele uczestniczyli w nim 

przez całe 7 dni.   

Radżastan: 14 sierpnia br. Organizacja Sathya Sai Sewa ze stanu Radżastan we 

współpracy ze Szpitalem Kardiologicznym Sathya Sai z Radżkot, zorganizowała 

całodniowy obóz bezpłatnych badań serca. Obóz uroczyście otworzył Gulab Ćand 
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Kataria, minister spraw wewnętrznych Radżastanu. Przemawiając na tę okoliczność, 

minister z całego serca pochwalił bezinteresowną służbę niesioną ogółowi 

społeczeństwa przez Szpital w Radżkot. W wystąpieniu przed zgromadzonymi, 

Manodż Bhimani, członek zarządu Szpitala wyjaśnił zasady i wytyczne, ustanowione 

przez Bhagawana Babę w czasie zakładania tej placówki. Manodż Batra, stanowy 

przewodniczący Organizacji Sathya Sai Sewa z Radżastanu, naświetlił cele i działalność 

Organizacji Sai w Radżastanie.    

Orisa:  Organizacja Sathya Sai Sewa ze stanu Orisa zbudowała Sarwa Dharma 

Stupę (o wysokości prawie 8 metrów) w mandirze Sathya Sai w Bhubaneśwar, 

podobną do stupy, otwartej uroczyście przez Bhagawana Sathya Sai Babę w Prasanthi 

Nilajam w jego 50. urodziny w 1975 roku. Sarwa Dharma Stupę w Bhubaneśwar 

odsłonił uroczyście R. Dź. Rathnakar, członek zarządu Śri Sathya Sai Central Trust, 

podczas wielkiej uroczystości przeprowadzonej we wrześniu bieżącego roku.  

 

 

 

Recenzja książki 

 

Guru wspomina swego sadguru 

Bhagawana Sathya Sai Babę 
Nimmi Kanwar 

 

Książka ta przedstawia wspomnienia ze skarbnicy świętych 

przeżyć Nimmi Kanwar, związanych z Bhagawanem Babą, 

nagromadzonych w okresie ponad 46 lat, a spisanych pilnie 

przez jej przyjaciółkę, Nilambarę Ćintamani. Nimmi Kanwar 

była krajową koordynatorką skrzydła edukacyjnego 

Organizacji Sathya Sai Sewa. Była doskonałą guru Bal Wikas i zdolną kierowniczką 

programów Bal Wikas. Wiele przeszkolonych przez nią dzieci rozkwita dziś jako 

doskonali obywatele – powiada Nimisz Pandja. Nimmi uważa, że wartości ludzkie 

należy wpajać od młodocianego wieku każdemu uczniowi. Jej ojciec był żarliwym 

wielbicielem i bliskim współpracownikiem Swamiego Śiwanandy.   

Mówiąc o Puttaparthi, Nimmi uważa, że „Sama ziemia tutaj (tj. w Puttaparthi) 

rozbrzmiewa oddaniem. Nawet dzisiaj… mówię uczniom: „Pamiętajcie, że na ziemi nie 

ma takiego miejsca jak Puttaparthi!”. Wnikając głęboko we wszechwiedzę awatara 

Baby, mówi: ‘Siedząc tam (w rzędzie darszanowym), zaczęłam płakać, ponieważ gdy 

zamknęłam oczy, widziałam Babę jako Ramę, Krisznę i Jezusa… Swami pokazał mi, że 
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istoty ludzkie mogą dotrzeć do etapu, w którym widzą Boga. Taka była jego łaska… 

Później Swami przyszedł i zapytał mnie: „Kaisa laga (Jakie to było?)”. To przeżycie 

Nimmi mówi o niezgłębionych mocach boskości i ukazuje, iż daje on wizje, komu 

tylko chce. Było wiele przypadków, kiedy łaska Bhagawana Baby wydłużyła 

wielbicielom życie o kilka dziesięcioleci, przyprawiając o zdziwienie astrologów. Jedną 

z niezliczonych błogosławionych dusz, którym przedłużono życie mocą łaski 

Bhagawana, co wszystkich zbiło z tropu, był mąż pani Nimmi.    

Lekcje otrzymane na przestrzeni wielu dziesięcioleci przez Nimmi Kanwar u 

lotosowych stóp Bhagawana są zaiste lekcjami dla całej ludzkości.   

– P.P.S. Sarma 

 

 

 

Oczyszczaj serce 

 

Woda nie dopłynie do kranu, jeśli rura nie jest połączona z systemem 

regularnego zaopatrzenia. Czy połączyłeś swój czyn służebny ze 

zbiornikiem miłości w sercu? Dokonujesz go z dobrą świadomością, czy 

jest to zaledwie powierzchowny, uroczysty, rutynowy akt czyniony dla 

dumy i rozgłosu? Zrób rozpoznanie i popraw się.  Żadne nabożeństwo nie 

powiedzie się, chyba że serce jest czyste i panuje się nad zmysłami. 

– Baba 

 

 

 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk  

 

 


