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AVATAR VANI 

 

 

Mądrość to pełna świadomość 

 
Hastasja bhuśanam danam, 

Sathyam kanthasja bhuśanam, 

Srotrasja bhuśanam sastram, 

Bhuśanaih kim prajodźanam? 

 

Prawdziwą ozdobą dłoni jest miłosierny uczynek. Prawdziwym naszyjnikiem 

jest prawda, a prawdziwą ozdobą dla uszu jest słuchanie świętych pism. Jakiż 

użytek może być z innych ozdób? 

 

Umieść Boga w swoim sercu, aby zaznać błogości 

 

Jeśli chodzi o człowieka, prawdziwą ozdobą dla dłoni jest jedynie miłosierny 

uczynek. Ozdobą dla szyi jest prawda, a dla ucha - prawość. Nie ma piękniejszych 

ozdób niż te. Człowiek noszący te ozdoby będzie nie tylko samą postacią piękna - 

ustanowi też wielkie ideały w społeczeństwie. Złożone z pięciu żywiołów ciało w 

każdej chwili wydziela przykry zapach. Nie da się powiedzieć gdzie, kiedy i w 

którym momencie ono zginie. Dla tego krótkotrwałego, przejściowego, 

tymczasowego ciała ozdoby materialne nie są prawdziwe. Rzeczywiste ozdoby dla 

ciała są święte, trwałe i zawsze prawdziwe.   

Uczyń wartości ludzkie częścią swego życia   

Od czasów starożytnych człowiek różnymi drogami dąży do osiągnięcia pokoju i 

bezpieczeństwa w życiu. Jednak pomimo całego swego majątku, wykształcenia, 

poważania i wysokiego stanowiska, nie jest w stanie zdobyć spokoju. Nie można 

go znaleźć na zewnątrz; jest on obecny w pranamaja koszy (powłoce energii życia) i 

w manomaja koszy (powłoce umysłu) człowieka. A więc człowiek może osiągnąć 

spokój jedynie wtedy, gdy rozwinie widzenie wewnętrzne.   

Wartość prawdy tkwi w naszych słowach. Oznacza to, że przez swoje słowa 

powinniśmy wyrażać prawdę. Prawość związana jest z ciałem. Dlatego za pomocą 

ciała powinniśmy wypełniać prawe czyny. Podobnie, spokój pochodzi z umysłu. 

Prawda, prawość i spokój są samym sednem istoty ludzkiej.  Nie musicie zdobywać 

prawości oddzielnie. Nie musicie chodzić po prawość do starszych ludzi. Gdy 
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uzewnętrznia się uczucia wewnętrzne, jest to prawda.  Prawda wyrażona musi być 

wprowadzana w czyn przez ciało. To jest prawość.  Dzięki prawości ciało przynosi 

spokój umysłowi. Ta  triada - prawda, prawość i pokój jest bardzo ważna. Główną 

powinnością człowieka jest oczyszczanie się przez stosowanie w życiu tych trzech 

cnót.   

Czym zatem jest miłość? Miłość wychodzi z manomaja koszy (powłoki umysłu) i 

z anandamaja koszy (powłoki błogości) człowieka. Zasada miłości, która wychodzi z 

tych powłok, oczyszcza antahkaranę (wewnętrzne narzędzie umysłu). Płynie jako 

podstawa prawdy, prawości i pokoju. Zatem czym jest niekrzywdzenie? 

Niekrzywdzenie pochodzi z powłoki błogości. Satja, dharma, śanti, prema  i ahimsa 

(prawda, prawość, pokój, miłość i niekrzywdzenie) to pięć zasad życiowych, pięć 

życiowych powłok i pięć żywiołów). Jednak te wartości są dziś nieobecne w 

istotach ludzkich. Słowa człowieka, pochodzące z jego ust, są sprzeczne z jego 

myślami, zaś jego czyny - sprzeczne z jego słowami. Dlatego w człowieku brakuje 

dziś człowieczeństwa.   

Manasyjanjath waćasjanjath, karmanjanjath duratmanam – ci, których myśli, 

słowa i czyny pozostają w niezgodzie ze sobą, są nikczemni. Człowiek ma dziś 

postać istoty ludzkiej, ale nie ma wartości ludzkich. Dlatego świat jest dziś w tak 

opłakanym stanie. Człowiek współczesny próbuje ukryć swe myśli i uczucia. Co 

ukrywa? Tak naprawdę zasłania prawdę. Człowiek nie tylko zasłania prawdę, ale 

również nie stosuje jej w życiu. Idzie w życiu za nieprawdą. Przyzwyczajony jest do 

oglądania tanich filmów, oddawania się podłym plotkom i do popełniania 

poniżających czynów. Z powodu tych złych nawyków traci wiarę w prawdę. Jeśli 

nawet uświadomi sobie prawdę, nie jest w stanie stosować jej we własnym życiu.   

Czym są wartości ludzkie? Wartości ludzkie pomagają odbyć drogę od wjaszti 

(jednostki) do samaszti (społeczeństwa) i ostatecznie do stanu Soham (Tym jestem 

ja). Zbadajcie dokładnie, ile świętości jest w słowie sathya (prawda).  Sath + e + ja 

= Sathja. Sath znaczy życie.  E oznacza annam (jedzenie). Ja znaczy surja (słońce). 

Jedzenie czerpie się ze słońca. Dopóki człowiek żyje, potrzebuje jedzenia. Jedzenie 

jest wytworem słońca. Dzięki promieniom słonecznym na świecie jest zieleń i 

człowiek otrzymuje zbiory.  Słońce jest główną przyczyną wszystkiego, co 

uprawiamy. Człowiek używa jedzenia wytworzonego przez słońce do podtrzymania 

życia.   

Jeśli poddamy rozbiorowi słowo  ‘Sathya’, jest ono połączeniem trzech liter: sa, 

tha, ja. Kiedy odwrócimy porządek tych liter, otrzymujemy  ja, tha, sa. Ja oznacza 

tu Jamas (ahimsa, sathya, asteja, brahmaćarja, aparigraha), który stanowi podstawę 

wewnętrznej dyscypliny człowieka. Tha znaczy tapas (ascezę), a sa oznacza Sathya 

swarupę (ucieleśnienie prawdy), czyli Boga. A więc słowo sathya oznacza, że przez 

wewnętrzną dyscyplinę i pokutę człowiek może dostąpić widzenia Boga.    

Pierwszą z tych pięciu jamas (powściągliwości) jest ahimsa. Czym jest ahimsa? 

Oznacza ona nieranienie nikogo myślami, słowami i czynami. Zatem 

niekrzywdzenie oznacza trikarana śuddhi (czystość myśli, słów i czynów). Stąd też 

nie używajcie słów, które kogoś ranią, nie używajcie ciała do krzywdzenia 
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kogokolwiek i nie żywcie wobec nikogo złych myśli, takich jak nienawiść czy 

zazdrość. Ta pełna czystość myśli, słów i czynów to niekrzywdzenie. Nie jedynie 

czystość – również harmonia ich wszystkich. Oto prawdziwe niekrzywdzenie.   

Bóg jest czysty, spokojny i niezmienny   

Tak więc czym jest prawda? Trikalabadhjam sathyam – prawda pozostaje 

niezmienna w trzech okresach czasu – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.  

Podobnie, Bóg pozostaje niezmienny we wszystkich trzech okresach czasu. Zatem 

wzywamy Boga jako postać sat, czit i anandy. Sat oznacza byt, czit oznacza 

świadomość. Połączenie sat i czit to ananda (błogość). Sat jest niezmienną postacią 

Boga. Bóg nie ma cech, żadnych cech ani zmienności.  Jego istota jest niezmienna. 

Może być zmiana w słowach i w czynach, ale nie w sercu. Czasami Swami może 

udawać, że beszta chłopców, jednak w jego sercu nie ma gniewu.   

Interpretujecie w oparciu o własne uczucia. Dla kogoś o stałym umyśle, jaźń 

(atma) wydaje się czysta. W jaki sposób? Kiedy woda jest nieruchoma i nie ma 

wiatru, bardzo wyraźnie widzicie odbicie słońca w wodzie. Kiedy woda się porusza 

na skutek wiatru, odbicie słońca także wydaje się poruszać. Podobnie tym, których 

umysły są chwiejne, Bóg też wydaje się poruszać lub zmieniać. Wiedzcie, że Bóg 

nie porusza się ani nie zmienia. Porusza się jedynie odbicie, ale nie słońce. Czy 

słońce się porusza? Nie, wydaje się tylko poruszać wskutek wiatru. To właśnie 

chwiejny umysł człowieka widzi zmianę w niezmiennym Bogu. Ponadto, jeśli 

woda jest brudna i pełna mułu, słońce także wydaje się w niej brudne. Czy w 

słońcu jest brud? Nie! W Bogu jest pełna czystość. Brud tkwi w twoim sercu. 

Ponieważ masz serce pełne złych myśli i podłych uczuć, widzisz w Bogu 

zanieczyszczenia. Bóg jest zawsze czysty. Bóg jest zawsze stały. Bóg jest zawsze 

spokojny. Z powodu własnego nieczystego i chwiejnego umysłu widzicie 

nieczystość i chwiejność w Bogu. Bóg jest tym, który nie zmienia się we wszystkich 

trzech okresach czasu.   

Czit oznacza pełną świadomość. Mówicie: „Przeczytałem wiele świętych tekstów; 

jestem więc wielkim uczonym; jestem człowiekiem mądrości”. Czym jest ta wiedza? 

Cóż takiego nazywacie wiedzą?  Uważacie, że mądrość tkwi w poznaniu wszystkich 

świętych tekstów.  Ale święte  teksty dają jedynie minimalną wiedzę. Człowiek nie 

może powiedzieć, że zdobył pełną mądrość po przeczytaniu Wed, Upaniszad i 

Brahma Sutr. Z nieskończonej  mądrości otrzymujecie jedynie cząstkę.  To nie jest 

pełna mądrość. To nie jest pełna świadomość. Gdy poznacie, czym jest świadomość, 

pojmiecie, że jest to pełna wiedza, pełna mądrość.    

(Swami, pokazuje chusteczkę, ale jedynie jej mały koniuszek) 

Kiedy trzymam w ten sposób chusteczkę i zapytam was „Co to jest?”, powiecie 

„To kawałek tkaniny”. Jesteście zadowoleni, poznając, że jest to kawałek tkaniny. 

To nie jest świadomość. Co to jest? To chusteczka. Kiedy ją rozwinę i zapytam  „Co 

to jest?”, powiecie „To chusteczka!”. Jeśli z tej wielkiej chusteczki poznacie jedynie 

mały kawałek, czy można to nazwać pełną wiedzą? Nie, próbujcie zdobyć pełną 

mądrość.  
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Jedynie Bóg posiada pełną mądrość, nikt inny. Jest to coś takiego, jak bezkresna 

przestrzeń czy niebo. Co jest oznaką bezkresnego oceanu i bezkresnego nieba? Niebo 

jest bezkresne, ocean jest niezgłębiony. Jaką mają barwę? Ich barwa jest niebieska. 

Jedno jest bezkresne, drugie niezgłębione. Dlatego zdają się być niebieskiej barwy. 

Zatem Boga opisuje się jako mającego niebieską cerę. Co rozumie się przez 

niebieski? Gdyby ktoś był niebieski w czasie narodzin, trzymano by go na 

wystawie. Nie to oznacza barwa niebieska. Nikt nie może pojąć zdolności i 

możliwości Boga, nikt nie potrafi zmierzyć Jego głębi. Jatho waćo niwarthanthe 

aprapja manasa saha – słowa wraz z umysłem odbijają się, nie pojąwszy Go.  

Zatem Bóg jest ponad słowem, jeśli chodzi o opis i ponad umysłem, jeśli chodzi o 

zrozumienie. 

Połączenie sat i czit to ananda    

Bóg jest wieczny i obdarzony pełną mądrością. Kiedy łączymy te dwie boskie 

cechy: wieczność i mądrość, otrzymujemy trwałą błogość. Co rozumie się  przez 

wieczną błogość? Pozostaje ona taką, jaka jest; nigdy nie maleje. Aby mieć taką 

błogość, powinniśmy umiejscowić w swym sercu Boga, który jest samą postacią sat 

(prawdy). Wówczas będziemy mieli błogie myśli. Czit to świadomość boskiej 

postaci Boga. Kiedy je łączymy, całkiem naturalnie wyłania się błogość. Jak? Sat 

jest jak cukier. Cechą cukru jest słodycz. Ktokolwiek by go posmakował, zawsze 

stwierdzi, iż jest on słodki. Osoba cierpiąca na malarię może nie być w stanie 

rozkoszować się jego słodyczą. Jednak każdy zdrowy człowiek poświadczy jego 

słodycz. Gdy zmieszacie z czymś cukier, potrawa będzie smakowała słodko. Jeśli 

zmieszacie go z mąką ryżową czy inną, nada jej słodycz. Mąka ryżowa nie jest 

słodka, ale połączenie z cukrem czyni ją słodką. Miłość obecna w każdym jest 

słodka jak cukier. Skąd dostajecie miłość? Pochodzi ona od Boga. Jest reakcją, 

odbiciem i oddźwiękiem w każdym. Istotą miłości jest słodycz. To jest sat. 

Niezależnie od tego, co będziecie robić, ona nigdy się nie zmieni. Jej słodycz 

pozostaje taka jak jest. To jest sat.  

Teraz czit. Co rozumie się przez czit? Chociaż nie ma żadnego smaku, będzie miało 

smak tego, z czym jest mieszane. Jest jak woda. Jeśli z wodą zmiesza się sól, woda 

stanie się słona. Jeśli z wodą zmiesza się cukier, będzie ona słodka. Jeśli doda się coś 

gorzkiego, musi być gorzka. Woda nie ma żadnej własnej cechy. Woda zawsze 

pozostaje wodą. Jej smak zmienia się z powodu substancji z jaką jest mieszana. Jeśli 

łączycie czit z uczuciami ziemskimi, musicie utracić spokój, stawać w obliczu 

trudności i ponosić straty. Nie, nie. Nigdy nie wiążcie świadomości z zamiłowaniem 

do rozkoszy ziemskich. Wiążcie czit z sat. Tylko wtedy zaznacie anandy (błogości).  

Tu jest cukier, a tutaj woda. Cukier to cukier, woda to woda. Jednak kiedy zmiesza 

się jedno z drugim, nie jest to ani cukier, ani woda. Staje się to syropem. Podobnie, 

kiedy połączy się sat i czit, staje się to anandą. Jest to ta boska cecha sat-czit-

ananda. Jak otrzymuje się tę błogość? Otrzymuje się ją, łącząc sat i czit. To nie jest 

ziemskie szczęście. Jest to boska błogość. Wówczas wszystko w waszym życiu 

będzie miało w sobie boską błogość. A więc Bóg ma te trzy cechy, które są trwałe: 

sat, czit i anandę.   
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Człowiek jest skarbnicą wszelkich cnót 

Boskie cechy są niezmienne i wieczne. Zmianie podlegają tylko imiona i postaci. 

Kto dał wam postać? Wasi rodzice. Kto dał wam imię? Imię dali wam rodzice. Nie 

jest to wasze imię przy narodzinach; zostało wam nadane po narodzinach. 

Bóg stworzył glinę i wodę. Garncarz łączy glinę z wodą i robi dzbany o różnych 

nazwach  i kształtach. Podobnie, rodzice tworzą waszą postać. Jednak ta postać 

otrzymuje czit śakti (świadomość) od Boga. Ta świadomość w was jest boska. 

Dzbany mogą się stłuc, nazwy i kształty zmienić; nie są trwałe. Ciało może umrzeć. 

Jednak boska świadomość w nim jest niezniszczalna. Nazwy i postaci nie są trwałe. 

Bóg jest trwały. Jego imieniem jest sat-czit-ananda. Jak zatem możesz osiągnąć sat-

czit-anandę? Osiągniesz tylko wtedy, gdy poznasz swą wartość i pójdziesz prawą 

ścieżką. Twoja mowa powinna uczciwie wyrażać twoje wewnętrzne uczucia. Nie 

ukrywaj ich ani nie zasłaniaj, aby kogoś oszukać. Gdy ukrywasz swoje wewnętrzne 

uczucia, gniją one w tobie. A zatem uczucia trzeba wyrażać mową. To, co zostaje 

wyrażone, należy zaś wcielać w życie. To jest prawda, prawość i pokój. 

Spokój związany jest z umysłem, prawość odnosi się do ciała, a prawda do 

mowy. Prawda jest samym oddechem człowieka. Ta prawda jest źródłem światła. 

Powinna oświecać ci serce jak jasność słońca. Czasami mogą przejściowo wystąpić 

chmury. Jednak z powodu tych chmur złudzenia, nie zmieniaj swojego widzenia. 

Słońce jasno świeci. Niekiedy, z powodu gęstych chmur, nie widzisz słońca. Czy 

jeśli nie widzisz słońca, możesz zaprzeczyć jego istnieniu? To są przejściowe chmury, 

a nie chmury trwałe. Kiedy chmury odpłyną, ponownie zobaczysz słońce.   

Twoje serce to niebo.  Świecącym słońcem jest atma. Chmury to twoje uczucia i 

myśli. Czasami chmury są bardzo gęste. Przez gęste chmury nie widzisz słońca. 

Myślisz wówczas, że słońca nie ma. Poczekaj jakiś czas. Nie spiesz się. Jeśli będziesz 

się spieszył, cała twoja przyszłość będzie pełna ciemności. Zatem bądź cierpliwy. 

Nie spiesz się. Pośpiech prowadzi do straty. Strata rodzi zmartwienie. Zatem nie 

spiesz się. Nigdy się nie spiesz. Czekaj cierpliwie i spokojnie. Nie zmieniaj celu, 

skoncentruj na nim swoją uwagę i skup się. Rozwijaj prana śakti (siłę życiową) i 

dhjana śakti (siłę medytacji). Wówczas będziesz miał czyste widzenie. Skupiaj się 

na atmie. Kiedy chmury ułudy odsuwają się, widzisz słońce atmy. Nie patrz w dół i 

nie trać skupienia tylko dlatego, że pojawiły się chmury. Bez zmiany widzenia, 

doświadczaj z boskimi uczuciami wszystkiego w stworzeniu. Tylko wtedy będziesz 

cieszył się pokojem i bezpieczeństwem. Wartości: prawdy, prawości, miłości i 

pokoju nie zdobędzie się gdzie indziej. Wszystkie są obecne w tobie w annamaja 

koszy (powłoce pożywienia), pranamaja koszy (powłoce energii życia), manomaja 

koszy (powłoce umysłu), widżnianamaja koszy (powłoce mądrości) i anandamaja 

koszy (powłoce błogości).   

Śanti wychodzi z pranamaja koszy i manomaja koszy. Prawda wychodzi z 

widżnianamaja koszy, zaś dharma wychodzi z annamaja koszy. Miłości zaznaje się 

poprzez kosze manomaja i anandamaja, a ahimsa pochodzi z anandamaja koszy. 

Człowiek ma trzy rodzaje ciał: sthula, sukszma i karana (gęste, subtelne i 

przyczynowe).  Ciało fizyczne jest gęste. Powstaje z annamaja koszy. Ciało jest jak 
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koło od ciężarówki. Jeśli się je napompuje, rozedmie się. Jeśli będziecie dużo jedli, 

zwiększy się wasza waga. Jeśli ograniczycie jedzenie - waga spadnie. Ale możecie 

mieć wątpliwości co do tego, jak to bezwładne ciało rośnie. Możecie powiedzieć, że 

nie jest bezwładne, gdyż ma moc powiększania się. To nie jest poprawne. Oto mały 

przykład. Codziennie zamiatacie dom. Jeżeli będziecie ciągle gromadzili pył w 

jakimś dołku, po miesiącu zbierze się kopiec kurzu. Zwiększa się, gdyż codziennie 

umieszczacie tam pył. A więc ciało jest jak jakiś dołek. Napełniasz je idli, sambarem 

i wszelkim rodzajem jedzenia. Jeżeli zwiększa wagę na skutek nadmiernego 

jedzenia, nie dzieje się to z powodu ćajtanja śakti (siły świadomości).   

A więc sthula deha [ciało gęste] tworzy annamaja kosza. Następne jest sukszma 

deha (ciało subtelne). Jest ono zbudowane z pranamaja koszy, manomaja koszy i  

widżnianamaja koszy. Czym jest karana deha (ciało przyczynowe)? Tworzy je 

anandamaja kosza (powłoka błogości). Ono jest świadkiem wszystkiego.    

Zatem prawdy, prawości, pokoju, miłości i niekrzywdzenia nie można skądś 

przywozić ani dokądś wywozić. Są one w tobie. Jeśli czynisz szczere wysiłki, mogą 

przejawić się w twoim życiu same z siebie. Na tym świecie nie ma nic, co nie 

byłoby obecne w człowieku. W nim jest wszystko. Jest w nim również boskość.  

Ale człowiek powinien rozwijać świadomość tego, że boskość jest w nim obecna w 

wielu postaciach. Jest obecna w ciele gęstym, w ciele subtelnym i w ciele 

przyczynowym. To stała, zintegrowana świadomość, która jest niezmienna. Ta 

świadomość to czit.  Świadomość ta jest w naszych słowach, w naszych czynach, w 

naszych uczuciach i w każdej części naszego ciała. Bez świadomości nie można żyć 

nawet przez chwilę. Świadomość ta jest samą postacią Boga. Jeśli pojmiecie i 

będziecie zgłębiać te zasady duchowe oraz wcielać je w życie, będziecie cieszyć się 

boską błogością.  

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 12 kwietnia 1993 roku.   

 

Sprawozdanie  

OBCHODY 91. URODZIN BHAGAWANA 
 

Olbrzymie zgromadzenie wyznawców z całego świata zebrało się w Prasanthi 

Nilajam, aby ofiarować hołd Bhagawanowi Sathya Sai Babie  na pomyślną 

okoliczność 91. rocznicy jego urodzin. Całotygodniowe uroczystości rozpoczęły się  

18 listopada od świąt Rathosawam i Sita Rama Kaljanam, a dobiegły końca 23 

listopada wraz z Dżhula Mahotsawa. W wielkiej liczbie przybyły też osobistości, 

aby uczestniczyć w uroczystościach. Byli wśród nich: Dźagat Prakasz Nadda, 

związkowy minister zdrowia i dobra rodziny, Palle Raghunatha Reddy, minister 
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informacji i propagandy, techniki informacyjnej i komunikacji w Andhra Pradesz,  

Raghawa Rao Sidda, minister transportu, dróg i budynków w Andhra Pradesz, 

Augusto Montiel, ambasador Wenezueli w Indiach,  K.N. Rai, przewodniczący 

Zgromadzenia Ustawodawczego w Sikkimie oraz dwaj ministrowie z Sikkimu -  

G.M. Gurung, minister dróg, mostów, wydziału spraw kulturalnych i dziedzictwa 

kulturalnego oraz A.K. Ghatani, minister opieki zdrowotnej, wydziałów służby 

ludzkiej i dobra rodziny oraz informacji i propagandy. 

SITA RAMA KALJANAM I RATHOTSAWAM 

Pomyślnym rozpoczęciem obchodów 91. rocznicy urodzin Bhagawana w 

Prasanthi Nilajam była uroczystość Sita Rama Kaljanam (niebiańskich zaślubin 

boskiej pary: Sity i Ramy). Odbyła się ona rankiem 18 listopada (2016). 

Przeprowadzone w pięknie przystrojonej hali Sai Kulwant dla pokoju i dla dobra 

świata, te boskie zaślubiny objęły oddanie czci posągom oraz obrzędy wymiany 

wieńców i zawieszenia na szyi Sity mangala sutry – pośród śpiewu mantr 

wedyjskich i pomyślnych nut nadaswaram. Wykonano również jadźnię, 

reprezentującą święty obrzęd ognia tego ślubu; zakończył się on wykonaniem 

purnahuti o 9.30 rano.   

Kiedy boskie zaślubiny dobiegły końca, posągi Ramy, Lakszmany, Sity i 

Hanumana, jak również posąg Pana Kriszny, zaniesiono do bramy Gopuram, gdzie 

posąg Pana Kriszny postawiono na przystrojonym rydwanie. Następnie posągi te 

zabrano do Pedda Wenkama Radżu Kaljana Mandapam w wielkim, uroczystym 

pochodzie prowadzonym przez muzyków i śpiewających studentów. Kiedy pochód 

z wolna posuwał się naprzód, wielu mieszkańców Puttaparthi przypatrywało mu 

się, rozbijało przed rydwanem orzechy kokosowe i ofiarowywało posągom arati.  

Odbywszy tę drogę, pochód powrócił do Sai Kulwant. W międzyczasie prowadzono 

dalej bhadźany zakończone o godz. 10 ofiarowaniem arati.   

Koncert muzyki instrumentalnej 

Wieczorem z ofiarą dla Bhagawana – w postaci karnatyjskiej muzyki 

instrumentalnej – wystąpiło dwóch znakomitych muzyków: G.D. Phani Kumar, 

grający na flecie i D.W.K. Wasudewan na skrzypcach. Rozpocząwszy recitalem 

„Watapi Ganapatim” (pozdrowienia Ganapatemu), wykonali całą gamę 

klasycznych utworów karnatyjskich, wśród których znalazły się: „Endaro 

mahanubhavulu” (jest wiele wielkich dusz; kłaniam się przed nimi wszystkimi), 

„Raghuwamsa sudhambudhi ćandra” (O księżycu dla rodu Raghu, 

przypominającym ocean!), „Nagumomu ganaleni” (pozbawiony twej uśmiechniętej 

twarzy, jestem w stanie głębokiego poruszenia). Następnie zagrali wspaniałą 

thillanę. Przyciągający uwagę koncert zakończyli bhadźanem „Manasa bhadźare 

guru ćaranam”.  

DZIEŃ KOBIET 

19 listopada świętowano w Prasanthi Nilajam Dzień Kobiet, zabiegając o 

większą rolę kobiet na polu służebnym i duchowym. W tym dniu wszystkie 

występy w Prasanthi Nilajam należały do pań.  
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Przemówienia wybitnych mówczyń 

Uroczystości poranne rozpoczęły o godz. 8.00 śpiewaniem Wedy studentki z 

miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur. Później z Jadźur Mandiru wyszedł 

uroczysty pochód do hali Sai Kulwant, w którym szły kobiety prowadzone przez 

zespół muzyczny z miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur. Następnie zapalono 

lampę przez obrazem Matki Iśwarammy, ozdabiającym podwyższenie, otoczonym 

pięknymi dekoracjami kwiatowymi. Gdy zespół uczelni w Anantapur zagrał pełne 

uczucia melodie, starsze panie, które przyszły w pochodzie, ofiarowały 

pozdrowienia Bhagawanowi i Matce Iśwarammie. Następnie po śpiewach 

wedyjskich w wykonaniu studentek uczelni w Anantapur, przed zgromadzeniem 

wystąpiły trzy mówczynie. Jako pierwsza przemawiała Ćethana Radźu, 

przewodnicząca Iśwaramma Women Welfare Trust. Odnosząc się do bezcennego 

wkładu, jaki kobiety wnoszą w społeczeństwo, wezwała panie do tego, aby wiodły 

uczciwe i pokorne życie, przestrzegając wartości ludzkich: miłości i współczucia, a 

także odgrywały większą rolę w służeniu ludzkości i planecie Ziemia, co jest 

potrzebą obecnych burzliwych czasów.   

Drugą mówczynią była Suniti Khastagir. Odnosząc się do ważnej roli kobiet w 

kształtowaniu społeczeństwa,  podkreśliła doniosłość bezinteresownej służby, która 

- jak powiedziała - jest najlepszą bronią do transformacji jednostki, co wiedzie do 

transformacji społeczeństwa. Ostatnią mówczynią tego spotkania była Dana 

Gillespie, która wspomniała nauki, jakie otrzymała od Bhagawana i wezwała panie 

do tego, aby grały w grę życia i były szczęśliwe. Na koniec zaśpiewała pieśń 

„Zaczynaj dzień miłością”. Po tym wystąpieniu śpiewano bhadźany zakończone o 

godz. 10 rano wykonaniem arati.  

Inną dającą natchnienie przemowę wygłosiła wieczorem Aswathi Thirunal 

Gowri Lakszmi Baji, księżniczka z królewskiego rodu z Trawancore, znana ze swego 

pełnego poddania się Panu Padmanabhie ze Świątyni Padmanabhaswamy’ego w 

Thiruwanantha Puram. Obrazując swe inspirujące wystąpienie wierszami 

sanskryckimi ze świętych tekstów, uczona mówczyni zauważyła, że ścieżka bhakti 

jest najprostszą i najszybszą do osiągnięcia celu w postaci uświadomienia sobie 

Boga. Przedstawiła też kilka opowieści z puran o sile bhakti, kończąc swoje uczone 

przemówienie kirtanem „Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare”, który 

chóralnie powtarzali za nią wielbiciele. 

Koncert muzyki nabożnej 

Po tym inspirującym przemówieniu wystąpiły sławne śpiewaczki znane jako 

Siostry Prija - Śanmukhaprija i Hariprija. Dały one bosko natchniony koncert 

muzyki karnatyjskiej. Otworzywszy występ utworem „Dźai Durga”, poświęconym 

Boskiej Matce, zdaje się, że ten uzdolniony i doświadczony duet poniósł słuchaczy 

ku niebiosom swoim pięknym wykonaniem bhadźanów, kirtanów i utworów 

nabożnych, które objęły „Manasa bhadźare guru ćaranam” (ofiarowuję 

pozdrowienia u lotosowych stóp Sai), „Dźai Maa Dźai Maa Dźagadiszwari Sai 

Maa” (zdrowaś Sai, matko wszechświata). Na koniec swego porywającego występu 

zaśpiewały słynny utwór „Brahmamokkate” (Bóg jest jeden). 
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Wspaniały pokaz tańców 

Wielkim finałem obchodów Dnia Kobiet był spektakl taneczny w wykonaniu 

uczennic szkoły podstawowej Sathya Sai. Było to urzekające, trwające 40 minut 

przeżycie dla widzów, gdy dzieci w lśniących strojach prezentowały błyskotliwe 

tańce, ukazujące główne nauki Bhagawana. Następnie odbyły się bhadźany 

zakończone ofiarowaniem arati o godz. 7.30 wieczorem.  

PRZEMÓWIENIA O NAUKACH BHAGAWANA    

W ramach obchodów 91. rocznicy urodzin Bhagawana wiele osób wygłosiło 

przemówienia o jego boskiej misji i naukach. 20 listopada miały miejsce dwie takie 

mowy. Z pierwszą wystąpiła Petra von Kalinowski, przewodnicząca Strefy 7 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Mówiąc o swoich doświadczeniach 

wszechobecności Bhagawana stwierdziła, iż jego boskiej miłości można 

doświadczać wszędzie, gdyż przenika ona cały wszechświat. Wezwała wszystkich 

do tego, by zaznawali wszechobecności Bhagawana przez bezwarunkowe poddanie 

się mu i pozostawanie zawsze w gotowości do pracy dla jego misji jako jego 

narzędzia. Drugim mówcą był koordynator krajowy gałęzi służebnej w Stanach 

Zjednoczonych Alex Granja, który przypomniał wielbicielom, że głównym 

przesłaniem Bhagawana jest miłość i wezwał ich do życia zgodnego z jego 

przesłaniem – przez służenie ludzkości, gdyż służba to miłość w czynie.    

Inne budzące natchnienie przemówienie należało do Anila Kumara Kamaradżu; 

wystąpił on rankiem 21 listopada. Dzieląc się bezcennymi naukami i lekcjami, jakie 

przyswoił u lotosowych stóp Bhagawana, ten uczony mówca wezwał wszystkich 

do trzymania się w życiu dharmy i stosowania nauk Bhagawana, który przyszedł 

na świat w ludzkiej postaci, aby odnowić dharmę. Przypomniał wielbicielom, że 

tym, co czyni człowieka szlachetnym, tym, co jest w życiu najważniejsze, to 

zgodność myśli, słów i czynów.    

Organizacja Sathya Sai Sewa ze stanów Andhra Pradesz i Telangana oddała do 

użytku dwa autobusy – „szpitale na kółkach”, dodając je do już istniejących 

dziesięciu autobusów, aby zaspokajały potrzeby medyczne mieszkańców wiosek na 

daleko położonych obszarach. Członkowie zarządu Śri Sathya Sai Central Trust 

przekazali je w użytkowanie podczas porannych bhadźanów.   

OBCHODY SREBRNEGO JUBILEUSZU INSTYTUTU WYŻSZYCH NAUK 

MEDYCZNYCH SATHYA SAI 

W dniach 20-21 listopada (2016) obchodzono w Prasanthi Nilayam srebrny 

jubileusz Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Sathya Sai, Prasanthigram. 

Uroczystości rozpoczęły się po południu 20 listopada przemówieniem powitalnym 

S.S. Nagananda, członka zarządu Śri Sathya Sai Central Trust. Po ciepłym powitaniu 

gościa honorowego Dźagata Prakasza Nadda, związkowego ministra zdrowia i 

dobra rodziny, a także innych osobistości i gości, Naganand opowiedział 

szczegółowo o niebywałym rozwoju tego szpitala na przestrzeni ostatnich 25 lat. 

Wybitny mówca dodał, że ów Instytut jest jaśniejącym przykładem tego, jak 

można zapewniać najlepsze usługi medyczne zupełnie bezpłatnie dla 
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potrzebujących pacjentów, bez względu na to, czy ktoś jest z wysokiej czy niskiej 

warstwy społecznej, bogaty czy biedny.  

Przemawiająca następnie dr Neelam Desai opowiedziała o tym, jak zgodnie z 

nakazem Bhagawana Instytut zapewnia wszystkim bezpłatnie supernowoczesne 

udogodnienia medyczne w odróżnieniu od panującej gdzie indziej komercjalizacji 

zawodu medycznego. Odnosząc się do misji medycznej Bhagawana, dr Desai 

zauważyła, że ukazana przez niego ścieżka jest najlepszym rozwiązaniem dla 

problemów na polu medycznym.   

Po tych przemówieniach kierownik Narodowej Rady Akredytacyjnej ds. Opieki 

Zdrowotnej i Szpitali, dr B.K. Rana wręczył prestiżowe świadectwo akredytacji dr. 

Gurumurthy’emu, kierownikowi Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Sri Sathya 

Sai. Później uroczyście przekazano wyrazy uznanie pięciu starszym lekarzom – za ich 

wyjątkowe działania służebne w Misji Medycznej Bhagawana. Byli to: dr Nilam 

Desai, dr Ramnath Iyer, dr P.K. Dasz, dr C.K. Reddy i dr Wenkata Raghawa Reddy.  

Następnie miało miejsce przemówienie gościa honorowego Dźakata Prakasza 

Naddy. Doceniając wielki postęp, jakiego w ciągu 25 ostatnich lat dokonał ten 

Instytut w zapewnianiu potrzebującym pacjentom usług medycznych, znakomita 

mówczyni zauważyła, że wysoki poziom utrzymywany przez Instytut pokazuje, jak 

można najlepiej służyć ludzkości. Nadda mówiła też o chwalebnym wysiłku 

podejmowanym przez Śri Sathya Sai Central Trust  na rzecz dalszego prowadzenia 

boskiej misji Bhagawana w trwałym tempie, nawet w czasie jego fizycznej 

nieobecności.    

Przedstawienie teatralne pracowników Instytutu    

W ramach obchodów srebrnego jubileuszu Instytutu jego pracownicy wystąpili 

21 listopada z przedstawieniem teatralnym pod nazwą „Instytut Wyższych Nauk 

Medycznych Sri Sathya Sai – Sathya Sai jest sercem medycyny”. Przedstawienie to 

było multimedialnym występem ukazującym zadziwiający rozwój Instytutu od 

jego początków w 1991 roku. Przedstawiając mnóstwo opowieści, występ ten ukazał 

funkcjonowanie różnych wydziałów szpitala, unaoczniając wysokie normy, jakie są 

w nich przestrzegane. Przedstawienie, które rozpoczęło się od pięknego tańca w 

wykonaniu dzieci pracowników Instytutu, dobiegło końca wraz z arati o godz. 7 

wieczorem, po krótkich bhadźanach. 

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 91. ROCZNICY URODZIN BHAGAWANA   

Uroczystość obchodów 91. rocznicy urodzin Bhagawana odbyła się w znakomicie 

oświetlonej i pięknie ozdobionej sali Sai Kulwant 23 listopada (2016). Otworzyły ją 

o godz. 8.00 rano święte śpiewy wedyjskie, po których rozbrzmiała muzyka  

studenckich grup nadaswaram i panćawadjam.   

Guru Wandana - ofiara z muzyki nabożnej 

Następnie odbył się koncert muzyki nabożnej – „Guru Wandana” (wielbienie 

Guru) w wykonaniu studentów placówek oświatowych Bhagawana. Całym sercem 

wyrazili oni miłość i wdzięczność  dla swego ukochanego sadguru, Bhagawana 

Baby. Rozpocząwszy modlitwą „Sainathaja namostute”, aby ofiarować pełne 
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głębokiego szacunku pranamy u jego lotosowych stóp, nasycili całe otoczenie 

nabożnym żarem, wykonując z wielkim uczuciem całą gamę wzruszających 

utworów, m.in. pieśń w języku hindi, „Pjari maa, is dilke har kana mein tera naam” 

(O, Boska Matko! Twe imię rozbrzmiewa w każdym zakątku mojego serca), 

ponadczasowy utwór „Dlaczego się lękasz, kiedy ja tu jestem” i kawali, które często 

uwielbiał słuchać Bhagawan – „Sai ke darbar mein”. 

Ogłoszenie dorocznego sprawozdania Śri Sathya Sai Central Trust   

Po tym poruszającym występie członek zarządu Śri Sathya Sai Central Trust, W. 

Śriniwasan wygłosił powitalne przemówienie. Nazywając Puttaparthi domem i 

docelowym miejscem podróży wszystkich wyznawców Bhagawana, wybitny 

mówca serdecznie przywitał wszystkich oraz przewodniczącego Zgromadzenia z 

Sikkimu i ministrów rządu Sikkimu, którzy zaszczycili swą obecnością to 

wydarzenie. Później członkowie zarządu Śri Sathya Sai Central Trust ogłosili 

doroczne sprawozdanie (2015-16) trustu. Dokonując swoistego przeglądu 

dorocznego sprawozdania, członek zarządu trustu S.S. Naganand podał dane 

odnośnie dochodu i wydatków tego powiernictwa oraz omówił w zarysie jego 

znaczące działania z ostatniego roku. Podał też imiona i nazwiska trzech nowych 

członków zarządu. Są to: G.S.R.C.W. Prasada Rao, obecny sekretarz trustu, dr W. 

Mohan z Ćennai, znakomity lekarz diabetolog i Widźaja Bhaskar, były kierownik 

Banku Rezerw Indii.  

Wystąpienia znakomitych mówców 

Potem nastąpiły przemówienia dwóch wybitnych mówców. Przewodniczący 

Rady Prasanthi Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, Dr Narendranath Reddy 

opowiedział krótko o działalności służebnej prowadzonej przez Organizację Sai w 

różnych krajach świata. Mówiąc o przesłaniu i misji Bhagawana, zauważył, że 

najlepszym sposobem kochania Boga jest kochanie ludzkości. Stwierdził, iż 

najlepszą jogą jest prema joga (joga miłości). Następnym mówcą był 

przewodniczący Ogólnoindyjskiej Organizacji Sathya Sai Sewa Nimisz Pandja, 

który wezwał wszystkich, aby byli szczęśliwi i sprawiali radość innym. Zauważył, 

że prawdziwym sprawozdaniem z osiągnięć jest podanie liczby serc, jakie dotknęło 

się swoją miłością na przestrzeni roku. Odnosząc się do roli młodzieży w 

Organizacji Sai, wybitny mówca stwierdził, że to właśnie młodzież poniesie dalej 

boską misję Bhagawana, gdyż jest ona kopalnią niewyobrażalnej siły. 

Boskie orędzie Bhagawana   

W boskim orędziu Bhagawana, odtworzonym z urządzeń nagłaśniających, 

Bhagawan powiedział, że jeśli człowiek uświadomi sobie świętość swego życia, 

pozna swoją boskość. Stwierdził, że celem ludzkiego życia jest poznanie tej prawdy. 

Swoje orędzie zakończył bhadźanem „Prema mudita manase kaho Rama Rama 

Ram”. Później odbyły się bhadźany zakończone wykonaniem arati o godz. 11.00 

rano. 

Po porannych uroczystościach w tym pomyślnym dniu wszystkim podano 

prasadam Bhagawana w postaci wspaniałego obiadu.   
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Uroczysty pochód ze złotym rydwanem   

Uroczystość wieczorna objęła procesję z rydwanem i Dżhula Mahotsawę. Złoty 

rydwan, na który Bhagawan wstąpił po raz pierwszy w 1997 roku, zabrano w 

wielkiej procesji, jaka wyruszyła od bramy Ganeszy o godz. 5 po południu, 

okrążyła Mandir Prasanthi i o godz. 5.30 weszła do hali Sai Kulwant. Prowadziły ją 

grupy studentów śpiewające Wedę i bhadźany, a przyglądało się jej wiele osób 

stojących wzdłuż całej drogi.   

Dżhula Mahotsawa 

Później rozpoczęła się Dżhula Mahotsawa, której towarzyszył recital na flecie 

dwóch znakomitych flecistów – Shashanka Subramanjama i Rakesza Czaurasja.  

Swym wspaniale wykonanym recitalem ci uzdolnieni fleciści oczarowali 

zgromadzenie na blisko godzinę. Występ uświetnił tę uroczystość, stanowiąc 

zarazem znakomite zakończenie tych wspaniałych obchodów urodzin Bhagawana. 

Później odbyły się bhadźany. Zamknęło je arati ofiarowane o godz. 6.30.   

 

Wielu ludzi nazywa siebie wielbicielami, nie pojmując znaczenia i doniosłości 

określenia oddanie. Oddanie nie oznacza wykonywania obrzędów i rytuałów. Prawdziwe 

oddanie tkwi w posłuszeństwie nakazom Pana i w rozpowszechnianiu Jego przesłania. 

Pomimo niezliczonych trudności, król Hariśćandra nigdy nie zszedł ze ścieżki prawdy. 

Człowiek musi oddawać cześć Bogu zarówno w chwilach bólu, jak i przyjemności. Niestety, 

na skutek wpływu epoki kali, ludzie oddają Mu cześć, kiedy wszystko idzie dobrze, ale 

ganią Go w chwilach trudności. 

- Baba 

 

Z naszych archiwów 

  

ODDAWAJCIE CZEŚĆ Jezusowi podążając  
za jego ideałami 

 

Czym jest szczęście? Czy jest nim siedzenie w klimatyzowanym pokoju lub 

spożywanie wybornego jedzenia? Daje to szczęście tylko na poziomie fizycznym i 

umysłowym, nie na poziomie atmy. Prawdziwym szczęściem jest to, które wiąże się 

z atmą. Nie powinniście obawiać się trudności; są jak przepływające chmury. Nie 

chwiejcie się. Idźcie za swoim sercem, które jest stałe i niezachwiane.  

Dzielcie się miłością ze wszystkimi  

Istotna dla człowieka jest jedność głowy, serca i rąk. Oto prawdziwe znaczenie 

świąt Bożego Narodzenia. Umieśćcie Boga w swoim sercu.  Rozmyślajcie o Nim i 

podejmujcie dobre czyny. Każdą czynność uważajcie za dzieło Boga i działajcie 
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stosownie do tego. Sewy nie stanowi po prostu karmienie ubogich i rozdawanie 

ubrań potrzebującym. Wraz z tym musi się rozwijać miłość, która jest wieczna. Od 

świtu do zmierzchu wszystkie nasze czyny powinny być napełnione miłością. 

Musicie szerzyć przesłanie Boga. Szczęśliwcami są ci, którzy przywiązują wagę do 

Jego słów. Czy ludzie słuchają czy nie, wywiązujcie się ze swego obowiązku 

rozpowszechniania Jego przesłania. Prawdziwym przesłaniem jest przesłanie 

miłości. Przyjmujcie z równowagą zarówno przyjemność, jak i ból. Dzielcie się 

miłością z każdym. Nie ma większego bogactwa niż miłość.    

Trzy etapy stopniowego rozwoju człowieka   

Początkowo Paweł nienawidził Jezusa. Pewnego dnia Jezus objawił mu się we 

śnie i zapytał go z miłością: „Pawle, jaką krzywdę ci wyrządziłem”.  Dlaczego mnie 

krytykujesz? Wszystkie wielkie trudności, jakich zaznajesz, są skutkami twoich 

własnych czynów; ja nie odpowiadam za twoje cierpienie”. Wówczas Paweł 

przeszedł przemianę i osiągnął świętość. W ten sposób Jezus przemienił wielu 

grzeszników w świętych. Wielbijcie Jezusa, podążając za jego ideałami. Jezus 

przebył trzy etapy życia. Na pierwszym etapie myślał: „Jestem posłańcem Boga”. 

Chciał rozpowszechniać Jego przesłanie.  Na drugim etapie zrozumiał, że: „Jestem 

synem Boga”. Syn ma prawo do majątku ojca. Co jest majątkiem Boga? Mieniem 

Boga są prawda, miłość, wyrozumiałość, pokój i prawość. Dlatego człowiek 

powinien starać się zdobyć te cechy. Musi stosować te cnoty w swoim życiu, 

zaznawać ich i upowszechniać. Jedynie wówczas zasługuje na to, by nazywać go 

synem Boga. Trzeci etap to: „Ja i mój Ojciec jesteśmy jednym”. Ten etap osiąga się 

wtedy, gdy zrozumie się zasadę jedności. Gdy Jezus dotarł do tego etapu, w ogóle 

nie odczuwał cierpienia. Był zawsze pełen błogości i gotowy na wszystko. Nawet 

podczas ukrzyżowania Jezus uśmiechał się, ponieważ uświadomił sobie, że nie jest 

ciałem. Ciało musi umrzeć, ale dla wewnętrznego mieszkańca nie ma narodzin i 

śmierci. Prawdę mówiąc, tym mieszkańcem jest sam Bóg. Jezus pojął, że ciało jest 

tylko szatą, a On jest wspomnianym mieszkańcem.    

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

Niezależnie od tego, gdzie i w jakim kraju będziecie, nie akceptujcie różnic 

religijnych. Nie rezygnujcie ze swojej religii. Pozbądźcie się różnic opartych na 

religii. Trzymajcie się swej wiary i swoich tradycji. Gdy porzucicie różnice oparte na 

religii, rozwinie się w was miłość. Gdy wzrasta miłość, możecie mieć widzenie 

Boga. Bez miłości słowne modlitwy są bezcelowe. Uświadomcie sobie, że ta miłość, 

która jest obecna w każdym, jest wspólna dla wszystkich. To właśnie miłość 

sprowadziła was tu wszystkich razem. To powróz miłości związał was wszystkich. 

Miłość jest tą, która jednoczy, zachęca do działania i daje radość wszystkim. 

Dlatego rozwijajcie miłość. 

– Wybrane z bożonarodzeniowych orędzi Bhagawana. 
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Blask boskiej chwały 

 

Uzdrowienie we śnie 
 

Swami może nas uzdrowić słowem, spojrzeniem lub boskim dotykiem. Uzdrawia 

nimi również w snach. Robert zaznał od Swamiego takiego nadzwyczajnego i trwałego 

uzdrowienia we śnie.   

Przez przeszło dwa lata Robert cierpiał na dotkliwy ból szyi z powodu wystającego 

dysku, który był skutkiem poważnego wypadku samochodowego. Doszło do niego, 

gdyż jadąca w przeciwnym kierunku ciężarówka nie miała zabezpieczonego silnika 

załadowanego na naczepę. Gdy ciężarówka zbliżyła się na zakręcie do samochodu 

Roberta, silnik wypadł i przesunął się po jezdni, uderzając w przód jego wozu. 

Ciekawe, że na parę dni przed tym wypadkiem miałam bardzo żywy sen, w którym 

Swami powiedział mi, że w kuchni jest za dużo talerzy i grożą one runięciem. Jest to 

dobry przykład bardzo znaczącego snu, który trudno – o ile to w ogóle możliwe – 

wytłumaczyć, dopóki coś się nie zdarzy.  Kuchnia mogła oznaczać życie domowe i 

ewoluujące zdrowie rodziny, które było w niebezpieczeństwie.   

Bolesny stan Roberta uczynił jego życie nieznośnym i praktycznie stał się on 

odludkiem. Spróbował wszystkich środków medycznych z wyjątkiem operacji, jednak 

daremnie. Ból pozostawał niesłabnący i przeszywający. Sądził to samo, co ja odnośnie 

proszenia o osobiste przysługi, zatem proszenie Swamiego o pomoc nie zostało wzięte 

pod uwagę. Pewnego dnia Robertowi przyśnił się Swami. W tym śnie, tak jak na 

jawie, cierpiał na ból szyi. Swami bardzo mocno nacisnął mu udo z zewnętrznej strony, 

wywołując dotkliwy ból i rzekł: „Wiem, wypadek samochodowy. Od teraz żadnego 

bólu, zupełne uzdrowienie”. 

Robert natychmiast zbudził się ze snu. Leżał bez ruchu, lękając się, iż jeśli się 

poruszy, dozna znanego strasznego bólu. Powoli poruszył głową we wszystkie strony, 

wstał i przeszedł się wokół. Kiedy uświadomił sobie, że po raz pierwszy od dwóch lat 

nie czuje bólu, z radością opowiedział mi swój sen.  

Kilka miesięcy później Robert otrzymał najbardziej intrygujące i niezwykłe 

potwierdzenie tego uzdrowienia, gdy miał inny sen ze Swamim. We śnie tym Robert 

siedział na ganku w Prasanthi Nilajam, kiedy Swami podszedł i zapytał, jaka jest jego 

sadhana. Robert odrzekł: „Medytacja, dżapa i czytanie duchowych książek”. Wówczas 

Swami powiedział, że czytanie było trudne odkąd Robert doznał wypadku z 

obrażeniami szyi i oczu. Dodał: „Ale Swami cię wyleczył”. Robert odparł, że wie i upadł 

Swamiemu do stóp, wyrażając swą miłość i wdzięczność.   

Ten drugi sen nie tylko potwierdził uzdrowienie, ale ujawnił szczegółową wiedzę 

Swamiego.  

– Wybrane z: “Divine lessons from Sathya Sai Baba” , pióra Diany Baskin.    
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Wyjątkowy obraz bezgranicznej 
miłości Bhagawana 

T.G. Krisznamurthy  

 

Była to młoda dziewczyna, urodzona w obcym kraju i wychowana na pozór w 

obcej kulturze, która wśród otaczającego ją ogłuszającego hałasu pochodzącego z 

zamiłowania do ziemskich rozkoszy usłyszała wołanie Boga. Porzuciła wszystko, co 

miała w widzialnym świecie, by pójść za tym boskim wołaniem, dobywającym się 

z głębi jej serca.    

Bhagawan często mawiał, że żaby w stawie tracą sposobność do ujrzenia 

wspaniałości lotosu. Natomiast pszczoły przybywają z daleka, aby rozkoszować się 

ukrytym w tym kwiecie nektarem. Przedstawię teraz opowieść o jednej z takich 

„pszczół”, która przybyła z odległego kraju, przyciągnięta zapachem boskiej miłości 

Bhagawana.   

Był 14 kwietnia 1976 roku. W ów pomyślny dzień około południa Bhagawan 

uroczyście otworzył mandir przypominający kształtem lingam w miejscu, gdzie 

dzisiaj stoi w Czennaj świątynia Sundaram. Bhagawan wezwał pięciu z nas do 

swojej izby na piętrze mandiru. Grupa składała się z Damodara Rao (członka Śri 

Sathya Sai Central Trust ), Rajanangara (pierwszego przewodniczącego Organizacji 

Sathya Sai Sewa w Tamilnadu), Manickawasagama i P.G. Aczuthanandama 

(członków Śri Sathya Sai Trust z Tamilnadu) i mnie. Bhagawan owego dnia 

łaskawie mianował mnie okręgowym przewodniczącym Madrasu (Czennaj).   

Zadziwiająca opowieść o dżapamali z kwarcu    

Bhagawan pozwolił nam dostąpić padanamaskaru. Stojąc w pokoju Bhagawana, 

spostrzegliśmy, że trzyma w prawej ręce dżapamalę. Różniła się ona od rudrakszy 

(powszechnie używanej przez zwolenników adwajty), a nawet od dżapamali z 

tulasi (powszechnie używanej przez zwolenników wisisztadwajty), jakie znaliśmy. 

Dżapamala ta składała się z błyszczących paciorków wyglądających jak kryształy.   

Następnie Bhagawan zapytał nas: ‘Emi idi?’ (Co to jest?). Niektórzy członkowie 

grona wysunęli przypuszczenie, że to mala z rudrakszy, zaś inni domniemywali, że 

to prawdopodobnie mala z tulasi. Bhagawan powiedział im, że ani ta, ani ta. 

Później spojrzał na mnie – najmłodszego z grupy – i zapytał:  ‘Niku telusa?’ (A ty 

wiesz?). Widziałem podobne dżapamale używane w kościołach.  Składały się one z 

jaśniejących paciorków nanizanych na różową nić. Zebrawszy się na odwagę, 

wspomniałem Bhagawanowi, że to różaniec. Bhagawan potwierdził. Nie była to 

ani rudraksza mala ani tulasi mala. Była to sphatika mala (mala z kwarcu).   

Zdziwiliśmy się, w jaki sposób i dlaczego ta sphatika mala trafiła do jego ręki? 

Byliśmy ciekawi, komu da tę dżapamalę, gdyż nikt z nas nie był wiary 

chrześcijańskiej. Wahaliśmy się wszakże przed zadaniem mu tych pytań. 
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Ostatecznie odważyłem się, aby zapytać go, dlaczego stworzył tę dżapamalę. W 

odpowiedzi Bhagawan rzekł, iż jej nie stworzył. Zwykle stwarza. Ujawnił, że 

przyszła do jego ręki stamtąd, gdzie była. Nie mogliśmy pojąć różnicy pomiędzy 

stworzeniem, a przyjściem do jego ręki. Poprosiliśmy Bhagawana, aby nas oświecił. 

W odpowiedzi na pytanie Bhagawan ujawnił nam zadziwiające zdarzenia z życia 

pewnej wielbicielki Boga. Powiedział nam, że jest kobieta o imieniu Michelle, 

pochodząca z Lyonu we Francji. Skończyła filozofię na Uniwersytecie w Paryżu, 

specjalizując się w badaniu filozofii indyjskiej. To roznieciło w niej pragnienie 

lepszego zrozumienia filozofii indyjskiej, a w szczególności adwajty. Jednak uległa 

naciskowi rodziców i wyszła za mąż w wieku 26 lat. Między małżonkami istniały 

poważne różnice teologiczne, co ostatecznie doprowadziło do tego, iż drogi ich się 

rozeszły. Michelle odmówiła przyjęcia alimentów i ostatecznie sprzedała całe swoje 

mienie. Następnie przeprowadziła się do Pondicherry w Indiach, które wtedy było 

kolonią francuską. Osiadła tam na jakiś czas, aby zgłębiać filozofię adwajty. 

Wspaniałe widzenie Pana Śiwy 

Michelle w końcu usłyszała o nadmorskim mieście zwanym Nagapattinam (w 

stanie Tamilnadu), znanym ze świątyni Pana Śiwy. Purohit (kapłan) tej świątyni 

był także uznanym znawcą Śiwa Purany (długiego utworu literackiego opisującego 

chwałę Pana Śiwy). Regularnie wygłaszał wykłady w miejscowym języku tamil. 

Michelle zadała sobie wiele trudu, aby poznać miejscowy język po to, by zrozumieć 

przemówienia kapłana. Ochotniczo zaofiarowała tej świątyni swoje usługi i 

wsparcie pieniężne. Przyjęła całkowicie indyjski sposób życia, nauczyła się nosić 

tradycyjne sari i stosowała w pełni wegetariańską dietę. Nauczyła się gotować 

jedzenie w tradycyjny indyjski sposób oraz ofiarowywać Panu Śiwie naiwedjam 

(sakramentalną ofiarę z pożywienia) i rozdawać je wśród ubogich jako święty 

prasadam (uświęcone jedzenie).   

Przed swoją śmiercią w 1935 roku purohit przepowiedział Michelle, że w 

stosownym czasie będzie mogła zobaczyć Pana Śiwę przybyłego w ludzkiej postaci.  

Michelle opłaciła wszelkie wydatki związane z jego pogrzebem. 

Następnie powróciła do Pondicherry i spędzała dni na śpiewaniu Om Namah 

Śiwaja. Parę lat później ktoś podsunął jej myśl, aby odwiedziła Waranasi (znane 

również jako Kasi). Powiedziano jej, że to boska siedziba Pana Śiwy. Michelle 

podążyła do Waranasi ze słodką nadzieją, że stanie twarzą w twarz z Panem Śiwą 

przybyłym w ludzkiej postaci. Jej poszukiwania zaprowadziły ją do wielu sadhu i 

świętych, pozostały jednak bezowocne. Pewnego dnia natknęła się na sadhu, który 

poradził jej wracać do Pondiczerry. Sadhu przepowiedział, że otrzyma tam 

wezwanie od tego, który jest wcielonym Panem Śiwą.  

Michelle wzięła sobie do serca poradę sadhu. Wróciła do Pondicherry i nadal z 

nową energią, śpiewała imię Pana Śiwy. Trzymała się z daleka od wszystkich, 

którzy pogrążeni byli w tym świecie, obcując jedynie z tymi, którzy mówili o Panu 

Śiwie. Wyobraźcie sobie siłę woli tej 38-letniej kobiety, która porzuciła wszelkie 

przyjemności świata i zupełnie poświęciła swój umysł na rozmyślanie o Panu!  

Ludzie wkoło uważali ją nawet za kobietę szaloną. W istocie, opowiadając ten 
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epizod, Bhagawan sam wspomniał, że zdobyła ona najbardziej błogosławione 

błogosławieństwo ze wszystkich – Śiwa pićći (szaleństwo boskiej miłości do Pana 

Śiwy)!    

Wezwanie nadeszło ostatecznie w roku 1969. Ktoś powiedział Michelle, że Pan 

Śiwa przyszedł w ludzkiej postaci i mieszka w wiosce o nazwie Puttaparthi w 

stanie Andhra Pradesz. Prasanthi Nilajam nie miało w tym czasie nawet 

podstawowych udogodnień, a życie w aszramie dla kogoś przyzwyczajonego do 

wygód zachodniego świata mogło być bardzo trudne. Jednak Michelle pozostała w 

Puttaparthi trzy lata,  oczekując wizji swego ukochanego Pana Śiwy.   

Około 1972 roku Michelle wypełniło uczucie rozczarowania, że nie została jeszcze 

pobłogosławiona tym boskim widzeniem, którego pragnęła. Ból był teraz niemal 

nie do zniesienia. Nie mogła już znieść samotności i ‘ciemnej nocy duszy’, przez 

którą sadhaka musi nieodmiennie przejść na duchowej drodze. I właśnie kiedy 

zaczęło wyglądać na to, że poszukiwanie przyświecające jej życiu było nadaremne, 

miłosierny Pan postanowił usunąć zasłonę złudzenia.    

Bhagawan pobłogosławił Michelle spotkaniem. „Patrz – powiedział, pokazując 

siebie – tutaj jest Pan Śiwa”. Kiedy Michelle spojrzała, została pobłogosławiona 

wspaniałym widzeniem Pana Śiwy.  Postać, jaka ukazała się jej w tym dniu, była 

dokładnie taka, w jakiej zawsze wyobrażała go sobie w sercu. Można tu 

wspomnieć, iż w napisanym w dzieciństwie wierszu Bhagawan oświadczył, że jest 

nikim innym jak Śiwą przybyłym w ludzkiej postaci! „Nalgawa garbhamuna 

Śiwudu awatarinćaga (Pan Śiwa urodził się Matce Iśwarammie jako jej czwarte 

dziecko). Pełen tekst tego wiersza dostępny jest w książce pod tytułem ‘Wandana’, 

wydanej przez dział wydawniczy Śri Sathya Sai Central Trust.   

Zwrócenie dżapamali Bhagawanowi    

Michelle skąpała się w Gandze łez, które zdawały się płynąć bez końca.  

Bhagawan stworzył dla niej dżapamalę z kwarcowych paciorków. Nakazał jej 

powrócić do siebie i nadal śpiewać Om Namah Śiwaja, jak doradził purohit ze 

świątyni Śiwy w Nagapattinam. Zapewnił ją, że na koniec jej życiowej drogi 

przyzna jej stałe miejsce w swoim sercu! 

Stosując się do nakazu Bhagawana, Michelle powróciła do Pondicherry i podjęła 

na nowo swoją sadhanę. 12 kwietnia 1976 roku dotarła do lotosowych stóp Pana. 

Zgodnie z jej pragnieniem, jej ciało zostało spalone według obrzędów wedyjskich. 

Później Bhagawan przypomniał nam, że dzisiaj jest 14 kwietnia 1976 roku, 

dokładnie trzy dni po tym, jak Michelle opuściła swoje ciało. Ujawnił nam, że tak 

jak obiecał, Michelle dotarła do niego. W tamtej chwili Bhagawan oświadczył 

nam, że wraz z Michelle dotarła do niego tamta mala z kwarcu.  To była ta 

dżapamala, którą Swami trzymał w prawej dłoni. Pozostawię wyobraźni 

Czytelników, jakiego przejęcia doznała wtedy nasza piątka!  

Zastanówmy się przez chwilę nad tą cudowną lilą Pana i jego wielbicielki, 

opowiedzianą przez samego Bhagawana.  Była sobie młoda dziewczyna, urodzona 

w obcym kraju i wychowana na pozór w obcej kulturze, która wśród otaczającego 

ją ogłuszającego hałasu wynikającego z zamiłowania do ziemskich rozkoszy 
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usłyszała wołanie Boga. Porzuciła wszystko, co miała w widzialnym świecie, by 

pójść za tym boskim wołaniem, dobywającym się z głębi jej serca.   

Michelle przybyła do Indii w 1928 roku w odpowiedzi na wewnętrzne wołanie. 

Bhagawan Baba miał dwa lata, kiedy Michelle usłyszała jego boskie wołanie. Tak 

jak Pan Kriszna, Bhagawan Baba nawet jako małe dziecko zaczął przyciągać do 

siebie wielbicieli.    

Żabom w stawie, które są blisko lotosu, niekiedy nie udaje się zobaczyć jego 

wspaniałości. Jednak pszczoły niezawodnie przybywają z daleka, by posmakować 

nektaru. Oby Bhagawan pobłogosławił nas mądrością i stanowczością szukania 

jedynie jego i stania się pszczołami, które nie cieszą się niczym innym jak tylko 

boską miłością!    

– Autor, T.G. Krisznamurthy, to były przewodniczący Organizacji Sathya Sai Sewa z Tamilnadu. 

 

Sprawozdanie 

35. Zgromadzenie Instytutu Wyższej Wiedzy  

Sathya Sai 

 

Instytut Wyższej Wiedzy Sathya Sai (uważany za uniwersytet) odbył swoje 35 

doroczne Zgromadzenie (Konwokację) w Prasanthi Nilajam 22 listopada (2016).  

Ponieważ uniwersytet osiągnął 35 rok swojego istnienia, wydarzenie to świadczy o 

tym, jak wzorzec nauczania oparty na wartościach ludzkich na poziomie 

uniwersyteckim zdał sprawdzian czasu i nadal się dobrze rozwija.    

Gościem głównym 35. dorocznej Konwokacji był dr R. Czidambaram, główny 

doradca ds. nauki rządu Indii i profesor Homi Bhabha z Departamentu Energii 

Atomowej. Dr Czidambaram jest wysoko odznaczonym fizykiem, służącym od 

kilkudziesięciu lat w najlepszym interesie kraju. Jest on najbardziej znany ze swojej 

istotnej roli w programie broni atomowej Indii. Nadzorował przygotowania do 

sprawdzianu Pokhran-I (1974) i Pokhran-II (1998). 

Kształt, program i prowadzenie uroczystości Konwokacji Instytutu Wyższej 

Wiedzy Sathya Sai nie ma sobie równych. O godz. 10.30 rano na halę Sai Kulwant 

weszła idąca od strony Jadźur Mandiru uroczysta procesja prowadzona przez 

orkiestrę dętą uniwersytetu, za którą postępowało dwóch studentów niosących 

proporce uczelni, a pośrodku między nimi szedł kierownik z buławą.  W procesji 

uczestniczył gość honorowy, rektor, zastępca rektora, dziekani i kierownicy 

wydziałów oraz członkowie Śri Sathya Sai Central Trust i zarządu.     

Po wedyjskich śpiewach zastępca rektora, prof. K.B.R. Warma pomodlił się do 

czcigodnego Rektora Założyciela o potwierdzenie, że Zgromadzenie zostało 
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niniejszym otwarte. Następnie boski głos Bhagawana oznajmił, że Zgromadzenie 

jest otwarte.  

Przemówienie zastępcy rektora 

W swojej mowie do studentów zastępca rektora wyjaśnił, że wzorzec nauczania 

Sathya Sai ma wielką wagę w szybko zmieniającym się świecie, napędzanym 

materialistycznymi troskami. Przypomniał kamienie milowe, postawione przez ten 

uniwersytet w ciągu ostatnich 35 lat.  Znalazły się wśród nich: większa ilość 

miasteczek uniwersyteckich tej uczelni (obecnie są cztery); dążenie do doskonałości 

akademickiej i skupienie się na badaniach naukowych, zgodnie z potrzebami. 

Naświetlił główne osiągnięcia w dziedzinie badań przeprowadzonych w minionym 

roku akademickim w różnych dyscyplinach, takie jak niskonakładowy mikroskop 

wielomodalny, mikrobiologiczne ogniwa paliwowe służące do oczyszczania  

ścieków.  

Następnie rektor – sędzia M.N. Wenkataćaliah, były sędzia główny Indii – 

wręczył odpowiednie tytuły naukowe 498 absolwentom różnych kierunków 

(licencjackich, magisterskich i kursów zawodowych oraz 28 złotym medalistom i 10 

doktorantom).   

Następnie zastępca rektora odebrał przysięgę związaną z ową uroczystością, po 

czym uhonorowano złotych medalistów uniwersytetu.  Ci pierwszorzędni studenci i 

studentki okazali się najlepsi w roku akademickim 2015-2016 na wydziałach: nauk 

przyrodniczych, zarządzania, handlu i ekonomii oraz nauk humanistycznych.    

Przemówienie gościa honorowego  

Następnie wystąpił dr R. Czidambaram z przemówieniem konwokacyjnym. 

Powiedział, że do zrealizowania każdego trudnego zadania niezwykle ważny jest 

ekosystem. Później opowiedział o bieżącym postępie rządu Indii w kwestii 

budowania w kraju ekosystemu, który w przyszłości umożliwi rozwój państwa, 

szczególnie na polach oświaty, badań naukowych i rozwoju technicznego.     

Zauważył, że wielki postęp nie może odbywać się za cenę utraty charakteru. 

Charakter – jak powiedział – oznacza uczciwość; dążenie do doskonałości w ramach 

ograniczeń danego człowieka; angażowanie się w sprawy narodowo-społecznym, 

jak również zobowiązywanie się do sprawiedliwości, w tym sprawiedliwości 

społecznej.   

Powiedział, że Indie są teraz dość daleko na drodze do ‘kraju rozwiniętego’.  

Jednak musimy starać się uczynić go gospodarką napędzaną przez wiedzę. Jeśli 

zarazem zachowamy swoje dziedzictwo duchowe i kulturowe, wówczas Indie staną 

się ‘wspaniałym krajem’ w najpełniejszym znaczeniu tego słowa, lub, ujmując rzecz 

poprawniej, przywrócą sobie wielkość, jaką miały w przeszłości. Jakież może być 

lepsze miejsce do nauki duchowego i kulturowego dziedzictwa Indii niż ten 

Instytut. 

Błogosławiąca mowa Bhagawana   

Wreszcie absolwenci zostali pobłogosławieni boskim, błogosławionym 

przemówieniem czcigodnego Rektora Założyciela – Bhagawana Sathya Sai Baby. 
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Wskazał on na godne pożałowania położenie współczesnych studentów 

pozbawionych celu w społeczeństwie głodnym dobroci. Powiedział, że 

odpowiednim przedmiotem badań ludzkości jest człowiek. Wezwał studentów do 

przyswajania sobie kultury indyjskiej, stawania się dobrymi obywatelami i 

prowadzenia życia, które jest do przyjęcia dla wszystkich. Zakończył mówiąc 

studentom, by zachęcali innych do kroczenia święta ścieżką.  

Uroczystość dobiegła końca  o godz. 12.45, po odśpiewaniu hymnu narodowego i 

wykonaniu arati.   

Uroczystości wieczorne 

Wydarzenia wieczorne otworzyła uroczystość wręczenia nagrody Sai Kriszny za 

doskonałość w nauczaniu. Nagroda – którą w jednym roku wręcza się za nauczanie, 

a w drugim za badania naukowe – przyznawana jest dla uczczenia jednostkowych 

osiągnięć w nauczaniu i badaniach naukowych w systemie całościowej oświaty 

opartej na wartościach ludzkich.   

Nagroda Sai Kriszny składa się ze świadectwa, pamiątki i pieniędzy w wysokości 

25 tysięcy rupii. Jeśli chodzi o nauczanie, znawcy oceniają nauczanie, 

wychowywanie i uczestnictwo w działalności uzupełniającej program nauki 

wnoszącej wkład do Systemu Zintegrowanej Edukacji Sathya Sai. Pod uwagę bierze 

się: ilość nauczanych przedmiotów, ilość lat doświadczenia nauczycielskiego, 

włączanie wartości w stosowane metody nauczania oraz zdanie studentów o 

jakości i skuteczności nauczania.   

Rektor Uniwersytetu, sędzia M.N. Wenkataćaliah w tym roku wyraził uznanie 

dla czterech nauczycieli, po jednym z każdego miasteczka uniwersyteckiego:  

Miry Manikkawaczakan z miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur, profesor 

nadzwyczajnej na Wydziale Nauk o Żywności i Nauk Dotyczących Odżywiania;   

Siddharty R. wykładowcy na Wydziale Języka Angielskiego i Literatury 

Angielskiej z miasteczka uniwersyteckiego w Prasanthi Nilajam;  

Darszana Gery, profesora nadzwyczajnego na Wydziale Matematyki i 

Informatyki z miasteczka uniwersyteckiego w Brindawan; 

Dr B. Czandrasakhry, profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania i 

Handlu z miasteczka uniwersyteckiego w  Muddenahalli. 

Rang-e-Mohabbat (barwa miłości) – przedstawienie teatralne  

Przedstawienie teatralne jest zawsze ważną częścią dorocznej Konwokacji 

Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai. Nasz czcigodny Rektor Założyciel sam pisał 

scenariusz i żywo interesował się tymi przedstawieniami. Ich wyjątkowość polega 

na tym, że są one wymyślane i wystawiane przez studentów tego uniwersytetu. 

Studenci przygotowują wszystko, co wiąże się z tym przedstawieniem – dekoracje, 

charakteryzację, muzykę. Najpierw przychodzi wiara, a później doświadczenie –

Pięknie podkreślono to pojęcie w tegorocznym przedstawieniu konwokacyjnym.  

Ukazywało ono drogę wytrwałości Widźaja, bystrego, znakomitego i ambitnego 

studenta o wielkich marzeniach.   
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Gdy Widźaj na egzaminach kończących szkołę średnią zdobywa najlepszy wynik 

w całym stanie, jest już jedną nogą w obszarze o jakim całe życie marzył, a jest nim 

studiowanie inżynierii; prosi ojca aby spełnił jego pragnienie. Ale ojciec naiwnie 

grzęźnie na drogach tego świata, tracąc pieniądze, jakie odłożył na naukę dla syna.    

W ten sposób zaczyna się droga Widźaja do spełnienia swoich ambicji. Opowieść 

podkreśla różne barwy miłości, w jakie życie ciska Widźaja i to, jak w końcu 

wszystko się dobrze układa. Przedstawienie ujawnia wyjątkową przemianę 

Widźaja – z butnego i ambitnego absolwenta w oddanego i skromnego młodego 

człowieka; przemianę, jaką może wywołać jedynie miłość Sai. Znakomita reżyseria, 

wspaniała gra aktorska studentów i pełne znaczenia dialogi sprawiły, iż 

przedstawienie to naprawdę robiło wrażenie.   

 

 

 

Forum absolwentów 

 

Sai jest wszechobecny 
Dr Karanam Balasubramanyam 

 

Sai jest wszechprzenikający. 

Jest zawsze i wszędzie dostępny dla swoich wielbicieli. 

Jest Panem, który wszystkich darzy łaską oddania 

i zawsze ich ochrania. 

Ten piękny wiersz ułożony przez Swamiego, przywołujący jego wszechobecność, 

wciąż tkwi w mej pamięci, nawet gdy w 1992 roku wyjechałem z Parthi.  Słyszałem 

wiele boskich orędzi, ale nigdy nie zastanawiałem się nad wszechobecnością Boga. 

Sądzę, że nie mogłem pojąć tego faktu z powodu swojej wielkiej naówczas bliskości 

z Babą. Pięć lat później wyjechałem z Indii, aby wziąć udział w konferencji w 

malowniczym mieście Mendoza w Argentynie. Byłem naprawdę radośnie 

poruszony, jako że była to moja pierwsza zagraniczna podróż. Kiedy dotarłem do 

Londynu, straciłem cały zapał i poczułem się bardzo samotny.  Musiałem 

zatrzymać się na lotnisku Gatwick, aby przesiąść się do innego samolotu.  

Myślałem o Swamim i czułem się marnie z tym, że w czasie jego urodzin muszę 

wyjechać z Indii. Miałem ochotę natychmiast wracać do domu. Wciąż mając w 



Sanathana Sarathi   grudzień  2016  
 

© Organizacja Sathya Sai    
 

25 

 

głowie te myśli, zamknąłem oczy, zapadając w krótką drzemkę. Gdy się obudziłem, 

stwierdziłem, że w pobliżu siedzi człowiek czytający książkę, na okładce której 

znajduje się piękne zdjęcie naszego ukochanego Swamiego. Nagle wróciło we mnie 

życie i cała moja energia. 

Podszedłem do tego czytającego książkę człowieka i zapytałem go, czy jest z 

Indii. „Nie” - odrzekł i powiedział mi, że był w Indiach, aby zobaczyć Sai Babę.  Z 

kolei on zapytał mnie skąd wiem o Sai Babie. Z radością opowiedziałem mu o 

swoich studenckich latach w Puttaparthi. Powiedziałem mu też o swojej bieżącej 

podróży do Argentyny. Ku mojemu zaskoczeniu oznajmił, że on też bierze udział w 

tej samej konferencji.   

Po wylądowaniu w Mendozie, cieszyłem się pięknym widokiem tego miasta u 

podnóża wielkiego łańcucha górskiego. Zgodnie z należnym porządkiem ponownie 

potwierdzałem przez telefon swoje bilety powrotne i gdy tylko podałem swoje 

imię i nazwisko, człowiek po drugiej stronie słuchawki zapytał mnie czy miejscem 

docelowym mojej podróży jest Bangalore (Bengaluru) w Indiach, na co odrzekłem: 

„Tak”.    

Następnym pytanie, jakie zadał mi ten człowiek, było czy znam Sai Babę. Byłem 

trochę zakłopotany, ale później powiedziałem „Tak”, a człowiek po drugiej stronie 

natychmiast zapytał, czy może się ze mną spotkać.    

Rad odparłem „Tak” i podałem mu swój adres, wciąż nie znając powodu dla 

którego chce mnie osobiście poznać. Człowiek, który ze mną rozmawiał, w 

przeciągu niecałej godziny znalazł miejsce, gdzie się zatrzymałem i zabrał mnie do 

sklepu, gdzie przyjęło mnie 10 innych osób, nie po to, by rozmawiać o nauce, lecz 

słuchać o Bogu, którym jest nasz Swami. Gdy zacząłem im mówić o Panu, jeden z 

nich powoli otworzył jakiś album ze zdjęciami i pokazał mi różne zdjęcia Swamiego 

i Puttaparthi. Następnego dnia zabrali mnie do ośrodka Sai, gdzie zobaczyłem 

wielkie zdjęcie naszego ukochanego Swamiego.    

Po policzkach potoczyły mi się łzy, kiedy uświadomiłem sobie, że Swami dotarł 

nawet w to miejsce, odległe tysiące mil od Puttaparthi. Zrozumiałem, że nie ma 

takiego miejsca, w którym on nie jest obecny. To bezspornie wyjaśniło mi 

wszechobecność naszego ukochanego Swamiego. Uświadomiłem sobie, że jest on 

wszędzie – we wszystkich miejscach i we wszystkich czasach. 

– Autor jest byłym studentem Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai w Prasanthi Nilajam 

(magistrem chemii od 1992 roku). Służy jako przewodniczący Ośrodka Sathya Sai w Greater 

Baltimore w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych.  
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Ćinna Katha /Przypowieść/ 

 

SAMARTHA RAMDAS 
 

Samartha Ramdas urodził się w jednej z wiosek w stanie Maharasztra. Rodzice 

nadali mu imię Narajana. W wieku 8 lat stracił ojca. W dzieciństwie Narajana był 

bardzo psotny, przysparzając swej matce Ranubai bardzo licznych kłopotów. Gdy 

tylko osiągnął 13. rok życia, wszyscy krewni doradzili jego matce, aby ożeniła go z 

jakąś rozumną dziewczyną. Matka wybrała dlań jedną dziewczynę. Zgodnie ze 

zwyczajem, przed głównym obrzędem zawiązywania przez pana młodego mangala 

sutry na szyi panny młodej, pomiędzy nowożeńcami trzymano zasłonę. Kiedy 

jednak zasłonę usunięto, by przeprowadzić główny obrzęd, stwierdzono, że 

Narajany nie ma. Ludzie przeszukali całą wieś, ale nie mogli go znaleźć. Po ucieczce 

z pandalu, zadaszonego miejsca zaślubin, Narajana dotarł do regionu Panćawati.   

Narajana był podekscytowany, że tam doszedł, ponieważ było to miejsce, gdzie 

przez pewien czas mieszkał Rama na wygnaniu w lesie. Wybierając to miejsce do 

swej sadhany, Narajana zaczął bezustannie powtarzać imię Ramy. 

Jak psotny chłopiec, taki jak Narajana, mógł stać się żarliwym poszukiwaczem 

Boga? Przyczyną musiały być jego chwalebne czyny w przeszłych żywotach. Mało 

tego, opuściwszy dom, zaszedł po drodze do świątyni Hanumana. Od samego 

dzieciństwa Narajany, Hanuman był jego bóstwem przewodnim. Stojąc przed 

posągiem Hanumana, pomodlił się: „Hanumantha, daj mi swoje cechy i siłę!”. Na 

znak przyjęcia jego modlitwy, z posągu Hanumana rozchodziły się olśniewające  

strumienie światła i wniknęły w ciało Narajany. Jedynie dzięki łasce Boga zwykli 

ludzie mogą przemienić się w szczerych poszukiwaczy duchowych, a poszukiwacze 

duchowi osiągnąć świadomość jaźni. W Panćawati Hanuman prowadził sadhanę 

przez 12 lat. W rezultacie uświadomił sobie potrójną zasadę poddania się, takiego 

jak poddanie się Hanumana, który rzekł: „Ramo! Jeśli chodzi o postrzeganie 

cielesne, ty jesteś Panem, a ja twoim sługą. Jeśli chodzi o postrzeganie umysłowe, 

ty jesteś obiektem, a ja twoim odbiciem. Przy postrzeganiu atmicznym, ty jesteś 

mną a ja tobą”. Stosownie do tego, Narajana postanowił zostać Ramdasem (sługą 

Ray), tak jak Hanuman.   

Odszedł z Panćawati, wyruszając na wędrówkę po Bharacie. W tym czasie kraj 

był pod rządami obcych, a sanathana dharma znajdowała się w stanie upadku. W 

świetle tego smutnego stanu kraju, Ramdas chodził tu i tam, nauczając lud i 

władców, że istnieje potrzeba miłości do ojczyzny, oddania Bogu i trzymania się 

dharmy. Sprawił, że we wszystkich wioskach rozbrzmiewało imię Ramy i głosił 

przesłanie: Grama sewa to Rama sewa (służenie wioskom to służenie Ramie). 

Kiedy z biegiem czasu dotarł do stanu Maharasztra, zauważył z zadowoleniem, że 

Śiwadżi stara się ustanowić tam niezależne królestwo.  
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W pewien pomyślny dzień Ramdas stanął przed pałacem Śiwadżiego i rzekł 

głośno: Bhavati bhiksham dehi – O czcigodny, daj jałmużnę.  Śiwadżi przypomniał 

sobie, co powiedział mu wcześniej Tukaram: „Twoim guru będzie Ramdas”.  Zatem 

włożył do miseczki jałmużniczej Ramdasa kawałek papieru i rzekł: „Swami! 

Niniejszym zapisuję ci w spuściźnie swoje królestwo”. Wówczas Ramdas rzekł: 

„Mój drogi! Jestem samotnikiem, który wyrzekł się wszystkiego. Nie interesują 

mnie żadne dobra. Ale zrób, jak mówię. Uważając to królestwo za 

błogosławieństwo Boga, służ temu ludowi jako przedstawiciel Boga i działaj jako 

obrońca dharmy”. 

Pewnego dnia Ramdas przysłał Śiwadżiemu trzy rzeczy – dwie cegły, jeden 

orzech kokosowy i saszetkę gliny. Jakie było ich znaczenie i jaka myśl kryła się za 

tymi dziwnymi darami? Dlaczego szukamy orzecha kokosowego? Po to, by cieszyć 

się słodyczą białego i delikatnego wnętrza kokosa. Jest on symbolem jakości 

sattwicznej (łagodności). Znajdujące się pod rządami Śiwadżiego królestwo musiało 

być wychowywane na zasadach sattwicznych prowadzących ludzi do sattwicznej 

ścieżki życia. Cegieł używa się do budowy domu. Tak samo jak dom ochrania 

swoich mieszkańców, władca musi czujnie chronić swoich poddanych. Glina zaś 

zawsze przypomina o matce ziemi. Tak oto Ramdas uświadomił Śiwadżiemu jego 

obowiązki wobec królestwa i jego poddanych.   

Jak Ramdas zdobył sobie imię “Samartha Ramdas”? Z postanowieniem 

ochraniania dharmy, Ramdas zwykł nieść w jednej ręce kij, a w drugiej łuk, na 

ramieniu mając kołczan strzał. Pewnego dnia, kiedy szedł brzegiem Godawari, 

zdarzyło się, iż trafił na grupę uczonych. Zapytali: „Szanowny panie! Wydajesz się 

być sannjasinem, a jednak niesiesz z sobą broń, dlaczego? Jesteś członkiem jakiegoś 

plemienia, myśliwym, czy pustelnikiem?”. W odpowiedzi Ramdas rzekł: „Jestem 

Ramdas. W razie potrzeby jestem gotów użyć broni, aby ochraniać dharmę”. 

Wówczas uczeni chcieli go sprawdzić. Rzucili mu wyzwanie: „Czy naprawdę jesteś 

zdolny wypuścić strzałę? Jeśli tak, spójrz na tamtego lecącego ptaka i ustrzel go 

swoją strzałą”. Ramdas dobrze wycelował i ustrzelił go. Ptak spadł martwy na 

ziemię. Uczeni zadrwili zeń ze wzgardą i powiedzieli lekceważąco:  „Wstyd, wstyd! 

Chcesz być sadhu (pobożnym człowiekiem). Jak możesz zabijać?”. Ramdas rzekł: 

„Czcigodni! To wy poprosiliście mnie o zestrzelenie tego ptaka. Uczeni zakpili zeń: 

„Doprawdy? Przypuśćmy, że powiemy ci, żebyś jadł trawę, czy pójdziesz ślepo za 

tym? Nie posługujesz się własnym rozumem? Musisz odpokutować za ten grzech”. 

Ramdas spytał ich wtedy: „Czy ten grzech odejdzie, jeśli go odpokutuję?” 

Powiedzieli, że tak. „Zatem co z tym ptakiem? Po odpokutowaniu, czyż nie 

powinien otrzymać swego życia z powrotem?” – zapytał Ramdas. W odpowiedzi 

rzekli: „Jakże to możliwe? To była jego karma”. Ramdasa nie zadowoliła ich 

odpowiedź. Ze łzami w oczach poprosił Pana Ramę: „O Ramo! Jeśli jest prawdą, że 

wszystkie moje ćwiczenia duchowe były szczere, niech ten ptak ponownie otrzyma 

życie. Szukam u ciebie przebaczenia za swój grzeszny i ignorancki czyn”. Ptak 

natychmiast ożył i odleciał. Kpiący zeń uczeni osłupieli ze zdumienia. Powiedzieli: 

„O wielki! Żałujemy tego, co ci powiedzieliśmy; przykro nam z powodu tamtych 
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słów. Prosimy cię o wybaczenie. Jesteśmy bezpośrednimi świadkami twoich 

zdolności. Potrafisz zabić lecącego ptaka oraz przywrócić go do życia. Jesteś zdolny 

dokonać wszystkiego. Dlatego nadajemy ci imię Samartha Ramdas”.  

Samarthę Ramdasa nie cieszyła nadmiernie pochwała, ani nie płakał, kiedy zeń 

szydzono. Z całym przekonaniem podążył naprzód ze swoim dziełem ochraniania 

dharmy. Dotarł do świętego miejsca Pandharpur i dostąpił darszanu Pana 

Pandurangi. Wychwalał sposób, w jaki Panduranga przelał swoją łaskę na 

Pundarikę. 

 Naraz naszły go myśli o matce. Dotarł do rodzimej miejscowości, gdzie jego 

staruszka matka czekała na syna. Kiedy powrócił, jej radość była nie do opisania. 

Uświadomiwszy sobie, że to rzeczywiście Narajana wychwalany jest przez rzesze  

jako Samartha Ramdas, nie posiadała się z radości. Ramdas służył matce podczas 

jej ostatnich dni. Gdy zmarła, przeprowadził ostatnie obrzędy i wznowił swoje 

dzieło ochrony dharmy.   

Dzięki naukom Samarthy Ramdasa oraz rządom Śiwadżiego w Bharacie 

odrodziło się dharrmiczne życie. Tak oto Samartha Ramdas, rozpowszechniając 

oddanie wobec kraju, Boga i zasad dharmy, stał się doskonałym bohaterem dla 

całego Bharatu. 

 

 

 

UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAjAM 
 

PIELGRZYMKA Z GUDŻARATU 

Ponad 1000 osób przybyło do Prasanthi Nilajam na dwudniową pielgrzymkę 

zorganizowaną przez Organizację Sathya Sai Sewa z Gudżaratu w dniach 30-31 

października (2016). 30 października, w radosny dzień Dipawali, młodzież z 

gudżarackiego okręgu Wadodara dała występ na perkusji pod nazwą „Tala wadja 

wrinda” (melodia muzyki instrumentalnej), który na blisko pół godziny urzekł 

słuchaczy melodią i rytmem. Tematem tego koncertu było „Bądźcie zjednoczeni, 

pozostawajcie zjednoczeni i odczuwajcie boskość”. Później wykonano taniec o 

nazwie „Daśawatar” przedstawiający dziesięć wcieleń Pana Wisznu. Z tym pięknym 

tańcem wystąpiły dzieci Bal Wikas z Gandhi Nagar. 

31 października w pomyślny dzień Nowego Roku w stanie Gudżarat uroczystości 

rozpoczęły się pieśnią nabożną „Sai Śruti” poświęconą Boskiej Matce, zaśpiewaną 

przez dziewczęta z Gudżaratu. Potem nastąpił piękny taniec „Saraswati wandana”, 

modlitwa do bogini nauki, ofiarowana przez dziewczynki Bal Wikas z Gandhi 
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Nagar. Następnie odbył się pokaz tańców ludowych z Gudżaratu. Wystąpili z nimi 

uczniowie Sathya Sai Widjaniketan z Nawsari.  

 Uroczystość zakończył taniec „Mahiśasura mardini”, poświęcony Boskiej Matce, 

który przedstawił także różne asany jogiczne. Tę znakomitą ofiarę złożyli uczniowie 

szkoły Sathya Sai z Suratu. Później zaśpiewano bhadźany, a na zakończenie 

ofiarowano arati.   

PIELGRZYMKA WIELBICIELI Z TAMIL NADU   

5 listopada do Prasanthi Nilajam na dwudniową pielgrzymkę przybyli 

wielbiciele z Tamil Nadu. Zorganizowała ją Organizacja Sai z tego stanu. Podczas 

owego pobytu wielbiciele z Tamil Nadu prowadzili śpiew wedyjski i bhadźany w 

Sai Kulwant Hall. Oprócz tego wychowankowie Bal Wikas z tego stanu 5 listopada 

dali zajmujący występ z muzyką instrumentalną. Rozpoczynając swą muzyczną 

ofiarę od Ganesza wandany, oczarowali słuchaczy całą gamą utworów nabożnych, 

a na koniec zaśpiewali bhadźan „Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram”. 

ŚWIATOWY AKHANDA BHADŹAN 

Światowy Akhanda Bhadźan jest corocznym wydarzeniem Organizacji Sathya 

Sai, odbywającym się równocześnie we wszystkich częściach świata. Celem, jaki mu 

przyświeca, jest pokój i harmonia na świecie. Zapoczątkowany około 40 lat temu 

przez samego Bhagawana Sathya Sai Babę, Akhanda Bhadźan obejmuje 

wyśpiewywanie chwały Boga przez 24 godziny – nieustannie, bez żadnej przerwy. 

Bierze w nim udział wielka liczba wielbicieli należących do różnych wyznań i 

narodów. W ten sposób cały świat rozbrzmiewa boskim imieniem.    

Akhanda Bhadźan w Prasanthi Nilajam ma szczególne znaczenie, gdyż tutaj 

Bhagawan uświęcał go swą boską obecnością. W tym roku Akhanda Bhadźan w 

Prasanthi Nilajam rozpoczął się dokładnie w południe 12 listopada, a odbywał się 

na pięknie ozdobionej Sai Kulwant Hall. Prowadzili go głównie studenci i 

studentki, pracownicy aszramu, szpitala oraz grupy wielbicieli. Bhadźan dobiegł 

szczęśliwego końca 13 listopada o godzinie 6 wieczorem. Ostatnią pieśnią była „Hej 

Giridhara Gopala”, wykonana złotym głosem przez Bhagawana.  

Na koniec rozdano wszystkim prasadam w postaci tamaryndowego i słodkiego 

ryżu.    
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Świętość Bożego Narodzenia 

 

Święta Bożego Narodzenia obchodzi się w wielu krajach z wielką pompą, 
wesołością i z hucznymi zabawami. Powinniście zauważyć jedną rzecz. Nigdzie 
na świecie nie świętuje się Bożego Narodzenia tak jak w Prasanthi Nilajam. 

Nigdzie indziej nie znajdzie się ludzi należących do różnych krajów, 
rozmaitych wyznań i kultur, spotykających się, aby oddać cześć Bogu i 
obchodzić te święta w tak świętej atmosferze. Ten nastrój powinno się 

roztaczać na wszystkie kraje. 
– Baba 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk 

 

  

 

 


