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AVATAR VANI

CZYŃCIE WSZYSTKO Z BOSKIMI UCZUCIAMI
Gdy człowiek wyłania się z łona matki, na szyi nie znajdzie żadnej girlandy. Nie
ma kosztowności z pereł ani lśniących, złotych ozdób. Nie ma naszyjników
wysadzanych drogocennymi kamieniami, jak szmaragdy czy diamenty. Niemniej
ma jedną girlandę na swojej szyi. Brahma nanizał skutki jego przeszłych czynów,
tak że powstała ciężka girlanda i włożył mu ją na szyję w chwili narodzin.

Święte czyny mają święte skutki
Ucieleśnienia boskiej atmy!
Cokolwiek dobrego czy złego człowiek zaznaje w życiu jest następstwem jego
dobrych lub złych czynów. Widzi czyn, jaki wypełnia, ale może od razu nie zobaczyć
jego następstwa. Pomiędzy danym czynem a jego następstwem może upłynąć
trochę czasu.
Uczyń swoją teraźniejszość świętą i podniosłą
Jednak nie ma rozdziału pomiędzy czynem a jego skutkiem; skutek jest spleciony
z czynem. Kiedy jesteśmy głodni, jemy pożywienie dla zaspokojenia głodu. Jednak
jest odstęp czasowy pomiędzy jedzeniem a trawieniem. Kiedy włożymy sobie
jedzenie do ust, idzie ono do żołądka i ulega trawieniu. Aby strawić jedzenie,
potrzeba dwóch godzin. Dopiero wtedy to jedzenie da siłę i pożywienie ciału.
Podobnie, może upłynąć trochę czasu pomiędzy dokonanymi przez człowieka
czynami, a ich skutkami.
Nasiono nie stanie się drzewem, gdy tylko je zasiejecie. Nasiono najpierw
kiełkuje, staje się młodym drzewkiem, a potem rośnie, by w stosownym czasie stać
się drzewem. Drzewo zawiera się w drobnym nasieniu, jednak człowiek widzi tylko
nasiono, a nie całe ukryte w nim drzewo. Podobnie, przyszłość człowieka zawiera się
w czynach, jakich dokonuje on w teraźniejszości. Człowiek chce znać własną
przyszłość i na nią czeka. Lecz nie ma potrzeby, aby na nią czekał, bo jego przyszłość
tkwi w jego teraźniejszości. Teraźniejszość człowieka określa jego przyszłość. Dlatego
powinien czynić swoją teraźniejszość świętą, podniosłą i sensowną.
Student pisze egzamin na sali egzaminacyjnej, ale na wyniki czeka miesiąc lub
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dwa. Jednak nie musi czekać dwa miesiące, aby poznać wynik. Wynik zawiera się w
tym, jak napisał egzamin. Podobnie, ten, kto podejmuje się dobrych czynów, nigdy
nie będzie miał złych skutków. Z drugiej strony, jeśli ktoś oddaje się wszelkim złym
czynom, nie może mieć nadziei na dobre skutki., Czy można otrzymać owoc mango,
sadząc nasiono drzewa nim? Jakie nasiono, taki owoc.
Każdy powinien być gotów podejmować święte działania, aby otrzymać dobre
skutki i tym samym prowadzić święte życie. Ale człowiek nie może być przywiązany
do ciała. Czym jest to ciało? Jeśli przyjrzycie się bliżej, stwierdzicie, że jest to szkielet
z kości, otoczony mięsem i nieczystościami. Wydziela fetor, a nie piękną woń. Kiedy
dajemy ryż do młyna, dostajemy mąkę ryżową. Jakie zboże zmielimy, taką
dostaniemy mąkę. Ciało ludzkie jest również jak młyn zbożowy. Ale jeśli włoży się
weń owoc, powstają z niego śmierdzące odchody. W ten sposób ludzkie ciało jest
gorsze nawet od martwej maszyny. Jeśli rano zjecie trochę marynaty, ciało strawi to
i wieczorem przemieni w odchody. Ale ta sama marynata, kiedy włoży się ją do
słoja, pozostanie dobra przez rok. Ciało jest nawet gorsze od słoja.
Atma w naszym wnętrzu nadaje wartość ciału
Jednak ludzkie ciało zawiera święty klejnot boskości, tak samo jak cenne
kosztowności przechowuje się jak skarb w taniej żelaznej skrzynce. Człowiek
powinien wiedzieć, że Bóg jest obecny w ciele w postaci atmy. Sejf nie jest
wartościowy, ale trzymana w nim biżuteria jest bardzo cenna. Ciało jest jak
bezwartościowy sejf, do którego Bóg włożył cenne klejnoty dobrych cech. Sejf
kupuje się po to, by trzymać w nim cenne kosztowności. Jeśli nie macie cennych
klejnotów, nie potrzebujecie sejfu. Podobnie, o to bezwartościowe ciało powinniśmy
się troszczyć z powodu obecnych w nim dobrych cech. To bezwartościowe ciało
zawiera cenną atmę. Powinniśmy je chronić przez wzgląd na obecną w nim atmę.
Ciało jest świątynią Boga. Dlatego pisma święte mówią: Deho dewalaja proktho
dżiwo dewa sanathana – ciało jest świątynią, której mieszkańcem jest Bóg. Patrząc
na tę świątynię przejmujemy się, ale nie podejmujemy wysiłku, aby zobaczyć w niej
Boga. Możecie zbudować piękną, ogromną świątynię z marmurowych kamieni. Lecz
kto do niej pójdzie, jeśli nie umieści się tam posągu bóstwa? Zatem nie świątynia
jest ważna, ale stojący w niej posąg Boga. Podobnie, ciało nie jest ważne. Ważna
jest atma, która je zamieszkuje. Bez atmy nikt ani przez chwilę nie będzie trzymał
ciała w domu. Takie ciało jest martwe. Jak długo ciało jest świątynią? Dopóki jest w
nim obecny Bóg w postaci atmy. Gdy obecna jest w nim atma, nazywa się je śiwam
(pomyślne). Gdy atma je opuści, staje się ono śawam (trupem).
Dopóki w ciele istnieje życie, jest ono śiwam; gdy życie odejdzie, staje się śawam.
Dopóki jest w nim tchnienie życia, nie podlega rozkładowi – można je
podtrzymywać nawet do 80-90 roku życia. Gdy tchnienie życia wyjdzie z ciała,
zaczyna się rozkładać ciągu godziny i wydziela śmierdzący zapach. Nikt nie będzie
trzymał w domu martwego ciała, nawet ci, którzy dali mu życie. Żona, która spędza
24 godziny na dobę ciesząc się towarzystwem swojego męża, będzie się bała patrzeć
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na jego martwe ciało. Dlaczego się go obawia? Lęka się, bo nie ma w nim śiwam.
Zatem dopóki jest w nim śiwam, żona ochrania je i jest bardzo szczęśliwa widząc je.
Kiedy życie odejdzie, nie chce nawet na nie spojrzeć. Cóż to jest za związek? Czym
jest prawdziwa miłość? Kim są prawdziwi krewni? Poświęćcie czas, by to zrozumieć.
Bóg jest ci bliższy niż twoi krewni
Dwudziestoletni syn bardzo mocno kocha matkę. Jest mu ona niezwykle droga.
Po pewnym czasie matka umiera. Wówczas siada przy jej martwym ciele i zawodzi:
„Matko, polegałem na tobie tak długo... Tylko ty mnie chroniłaś i karmiłaś. Kto
teraz będzie się o mnie troszczyć? Czemu mnie opuściłaś, matko?”.
Kim jest ta, która odeszła? Zaiste, jeśli to ciało jest matką, ciało pozostało. Kto
mówi, że odeszło? Kto naprawdę odszedł? Jedynie dżiwa – dusza indywidualna. Syn
kocha matkę, bo jest w niej dusza. Gdy indywidualne ‘ja’ odeszło, te sam syn pali
ciało matki, nie okazując współczucia. Kim jest ta prawdziwa matka? Kim jest ta,
która odeszła? Jedynie dżiwą. Zatem kto jest matką? Matką jest dżiwą. Gdy nie
będzie dżiwy, nikt nie będzie szanował tego ciała. Stąd też, któż jest prawdziwą
matką? Bóg! Bóg jest matką. Bóg jest ojcem.
Bóg jest bliższy tobie niż twa matka.
Bóg jest bliższy tobie niż twój ojciec.
Zapominanie o Bogu jest wielkim grzechem.
Słowo Sai to słowo prawdy.
Możecie być blisko z matką; ona może być blisko ciała, ale Bóg jest wewnątrz
ciała. A więc Bóg jest ci dużo bliższy niż matka. Nigdy nie powinieneś zapominać o
Bogu, który jest ci bliższy niż to, co najbliższe. Bóg jest odpowiedzialny za całe
stworzenie. Bóg jest wzorcem dla twojego życia. Bóg jest samym twoim oddechem.
Powinniśmy zawsze o Nim pamiętać, oddawać Mu cześć i podążać za Nim w
każdym czasie.
Ciało to tylko narzędzie, z którego należy czynić stosowny użytek. Kiedy to
narzędzie jest w dobrym stanie, można wykonywać nim wszelkie zadania. Jeśli
chcesz wykopać dół, kilof musi być ostry i spiczasty. Jeśli łom nie jest ostry, nigdy
nie wykopiesz nim dołu, mimo całej siły jaką masz w rękach. Gdy twoja własna siła
łączy się z siłą tego narzędzia, można dobrze wykopać oczekiwany dół. Kiedy ludzki
wysiłek łączy się z łaską Boga, możliwe jest wykonanie każdego zadania.
Wszystkie czyny wykonuj tak, aby sprawić przyjemność Bogu
Karmanu bandhini manuszja loke – człowiek na świecie jest związany czynem.
Człowiek jest związany czynem; podtrzymuje go działanie. Przez czyn może osiągnąć
wszystko. Jego osiągnięcia zależą od umiejętności działania. Wszelkie działania
można zrealizować z pomocą boskiej mocy, ale wszystkie niosą z sobą równoważne,
odpowiednie skutki. Człowiek nie może uciec od skutków swoich czynów. W każdej
chwili może odejść z tego świata, ale skutki jego czynów go nie opuszczą i podążą za
nim. Zatem powinien podejmować dobre czyny, rozwijać dobre myśli i przyłączyć
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się do dobrego towarzystwa. Jedynie wówczas dostanie dobrą nagrodę w
przyszłości. Jakie jest nasiono, takie jest drzewo. Jakie jest drzewo, taki jest owoc.
Już od dzieciństwa trzeba wykonywać dobre czyny. Czym są dobre czyny? Dobre
są te czyny, które sprawiają przyjemność Bogu. Gdy będziecie robić to, co sprawia
przyjemność Bogu, otrzymacie nagrodę, jaka sprawi przyjemność wam. Z drugiej
strony, jeśli nie będziecie wykonywać miłych czynów, nie dostaniecie też miłej
nagrody. Dlatego mówi się : Sarwa karma bhagawad pritjartham – postępujcie tak,
aby sprawić przyjemność Bogu. Gdy ofiarujecie wszystkie czyny Bogu, wasze serca
staną się święte. Ze świętym sercem możecie prowadzić święte życie. Musicie podjąć
mocne postanowienie utrzymywania serca w stanie czystości. To postanowienie
wymaga trzech ‘P’. Pierwszym jest czystość (Purity); drugim – cierpliwość (Patience),
a trzecim – wytrwałość (Perseverance). Powinniśmy zawsze przestrzegać w życiu
czystości oraz mieć cierpliwość i wytrwałość. Posiadanie tych trzech cech uczyni
nasze życie świętym.
Ucieleśnienia boskiej atmy!
Wszystkie wasze czyny muszą być święte i szlachetne. Nieświęte czyny wydają
nieświęte skutki. Nie śpieszcie się. Wyjeżdżajcie wcześnie, jedźcie powoli i dojedźcie
bezpiecznie. Dociekajcie w spokoju i wypełniajcie wszelkie czyny bez pośpiechu. Z
powodu pośpiechu ludzie wpadają w wiele kłopotów. Zatem nie spieszcie się - nie
jest to dobre. Pośpiech owocuje stratą. Strata jest przyczyną zmartwienia. Zatem nie
śpieszcie się. Powściągnijcie ten pośpiech.
Przed wykonaniem każdego zadania,
rozważcie wszelkie za i przeciw.
Nie spieszcie się,
gdyż pośpiech doprowadzi jedynie do zmartwienia.
Nigdy się nie spieszcie. Jeśli się spieszycie, nawet amrita (nektar) staje się
trucizną. Wszystkie czyny rozpoczynajcie ze spokojem. Dociekajcie, czy dany czyn
jest dobry czy zły, słuszny czy błędny. Posługujcie się rozróżnianiem. Wszystkie
czyny wykonane z boskimi uczuciami dadzą dobre wyniki. Jednak dzisiaj człowiek
nie ma szacunku dla boskich uczuć. Pozwala sobie na niegodziwe zajęcia i niszczy
swoje cenne życie. Jeśli będziemy wypełniać działania spokojnie, z boskimi
uczuciami, wówczas nasze życie będzie pełne pokoju i szczęścia Każdy czyn
uważajcie za święty i wartościowy. Przed wykonaniem każdego czynu głęboko
dociekajcie. Imię Boga uczyńcie podstawą wszystkiego, co robicie. Boskie imię
nawet nieświęte czyny przemieni w święte.
– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 22 kwietnia 1993 roku.
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Sprawozdanie

RADOSNE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2016
Wielbiciele z ponad 35 krajów licznie przybyli do Prasanthi Nilajam, aby w jego
świętym obrębie obchodzić święta Bożego Narodzenia. Myślą przewodnią
tegorocznych obchodów było: „Miłość - życie w zgodzie z wartościami ludzkimi”. Całe
miasteczko Prasanthi Nilajam przybrało świąteczny wygląd. Z tej okazji zostało
przystrojone pięknymi ozdobami gwiazdkowymi. Wśród dekoracji w hali Sai Kulwant,
będącej miejscem tych obchodów, znalazły się choinka, gwiazdy betlejemskie, wielkie
obrazy przedstawiające Pan Jezusa i Bhagawana Babę, kwiaty, girlandy i transparenty
pięknie przedstawiające nauki Bhagawana Baby i Pana Jezusa. Cały aszram był
pięknie oświetlony w nocy; przyciągające uwagę oświetlenie upiększało Jadżur
Mandir, halę Sai Kulwant i inne budynki. Międzynarodowy zespół z 9 krajów
przygotował wszystkie wyszykane ozdoby w aszramie. Trzydniowe obchody w dniach
24-26 grudnia 2016, objęły śpiewanie kolęd, pieśni nabożnych, występy muzyczne i
przemówienia wybitnych mówców.
Międzynarodowy chór
Pierwszy występ na tych uroczystościach należał do Międzynarodowego Chóru, w
którym 24 grudnia w hali Sai Kulwant zaśpiewało około 400 osób. Zaczynając o
godzinie 5 po południu, poświęconą Panu Ganeszy pieśnią „Mangalam Ganesza”,
śpiewacy zaśpiewali łącznie 18 kolęd i pieśni nabożnych, m.in.: „Christmas in
Prasanthi”, „Oh come all ye faithful”, „Wonderful merciful Saviour”, „My Sweet Lord” i
„Hallelujah”. Doskonała synchronizacja muzyki z melodyjnym, pełnym uczucia
śpiewem napełniła całe otoczenie oddaniem i ożywiła prawdziwego ducha Bożego
Narodzenia. Chórem dyrygowała Tanja Goldberg z Londynu.
Występy studentów
W święty dzień wczesnym rankiem 25 grudnia 2016 roku o godzinie 6.20 grupa
wielbicieli mężczyzn i kobiet śpiewała kolędy wysławiające narodziny Pana Jezusa.
Ton nadawali muzycy z międzynarodowego chóru. Zaśpiewawszy na początek „Oh
Come all ye Faithful”, śpiewacy wykonali łącznie 9 kolęd, wśród których znalazły się:
„We Three Kings”, „Jingle Bells”, „Silent Night”, „The First Noel”, „What Child is this” i
„Joy to the World” [Radość dla świata].
O 8.30 rano wystąpili uczniowie. Najpierw uczniowie ze szkoły podstawowej
Sathya Sai wykonali porywający recital kolęd gwiazdkowych na skrzypcach, po
którym odbył się równie urzekający występ orkiestry dętej Instytutu Wyższej Wiedzy
Sathya Sai. Następnie miał miejsce mądry występ studentów, obejmujący rozmowy
przeplatane odpowiednio dobranymi pieśniami, przedstawiający znaczenie obchodów
Bożego Narodzenia. Piękne pieśni wykonane przez studentów objęły „Shout to the
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north and south” [Śpiewajcie na północ i na południe], “Love, I offer my life to you”
[Miłości, ofiaruję ci moje życie], „Use me today I know you can” [Posłuż się mną
dzisiaj, wiem że potrafisz], „Jingle Bells” [Dźwięczące dzwonki] i „Where You Go I Will
Go” [Pójdę tam, gdzie ty pójdziesz]. Kiedy śpiewano „Jingle Bells”, studenci przebrani
za św. Mikołajów weszli w rzędy na sali i ku radości wszystkich rozdali czekoladki.
Następnie odbyły się bhadźany zakończone wykonaniem arati o godz. 10 rano.
Recital muzyki klasycznej
Uroczystości popołudniowe rozpoczęły się o godz. 5 bardzo pouczającym i
inspirującym przemówieniem Capaji Rodriguez, ambasador Wenezueli na Filipinach i
byłej krajowej przewodniczącej Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai w
Wenezueli. Opowiadając jak dołączyła do owczarni Sai, wybitna mówczyni opisała
swoje doświadczenia boskości Bhagawana, nazywając go ostateczną, najwyższą
rzeczywistością i mówiąc o tym, jak prowadzi każdy krok w jej życiu.
Następnie odbył się recital muzyki klasycznej znakomitej pianistki Joanny
Brzezińskiej-Maurer, której akompaniowali Klaus Maurer na skrzypcach i Ruben
Barros na klarnecie. Muzycy urzekli słuchaczy na ponad pół godziny swoim recitalem
słynnych utworów znanych muzyków, takich jak Schubert, Chopin, wykonując je na
pianinie, skrzypcach i na klarnecie.
Boskie orędzie Bhagawana
Później na wielkim ekranie wyświetlono fragment boskiego orędzia Bhagawana.
Bhagawan opisał w nim, jak Jezus pomagał biednym i potrzebującym i nigdy nie
porzucił współczucia, pomimo wszelkich cierpień, jakich zaznał. Bhagawan powiedział,
że Jezus dał lekcje miłości, współczucia, poświęcenia i służby. Bhagawan wezwał do
tego, abyśmy szli za tymi naukami Jezusa. Orędzie zakończył bhadżanem „Prema
mudita manase kaho Rama Rama Ram”. Następnie odbyły się bhadżany, po
zakończeniu których, o godz. 7 wykonano arati.
Międzynarodowy Chór Dziecięcy
26 grudnia uroczystości rozpoczęły się o godzinie 5 po południu od krótkiego
przemówienia przewodniczącego komitetu bożonarodzeniowego Międzynarodowej
Organizacji Sathya Sai, Toma Laheja, który wyraził Bhagawanowi wdzięczność za tę
wyjątkową sposobność obchodzenia świąt w Prasanthi Nilajam oraz podziękował
członkom Central Trust i wielbicielom z różnych krajów, którzy pomogli w tym, aby te
obchody wspaniale się udały. Następnie przemówienie wygłosił Ladd Bogdonoff,
wieloletni wielbiciel Bhagawana, z północnej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych,
który opowiedział, jak Bhagawan przybył mu na ratunek w beznadziejnej sytuacji oraz
jak rozproszył jego wątpliwości i poprowadził go na ścieżkę duchowości i boskości.
Przemówienie zakończył pieśnią „We are standing on holy ground” [Stoimy na świętej
ziemi], do której z zapałem przyłączyli się zgromadzeni.
Wielkim finałem obchodów świąt był urzekający występ muzyczny Chóru
Dziecięcego złożonego z około 70. dzieci. Rozpoczynając sanskrycką modlitwą za
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pomyślność wszystkich – „Sarweszam swastir bhawatu”, dzieci zaśpiewały łącznie 14
kolęd. Kiedy zaś rozpoczęły się kolędy, ruszyła procesja dzieci i przyciągnęła uwagę
wszystkich. Wśród wykonanych przez dzieci pieśni były: „Song of Kings” [Pieśń
królów], „Brother Son Sister Moon” [Brat, syn, siostra księżyc], „Carol of the Bells”
[Kolęda dzwonków], „He Reigns Forever” [On rządzi na zawsze] oraz „All Is Well”
[Wszystko jest dobre]. Melodyjne wykonanie pieśni wspierane słodką muzyką
poruszyło serca wszystkich. Chórem umiejętnie dyrygowała Gesine Strohmeier z
Niemiec.

Z naszych archiwów

DOBRE CECHY ZAPEWNIAJĄ POKÓJ I POWODZENIE
Gdzie jest sześć cech: zapał, odwaga, dzielność, oddanie, energia i waleczność,
tam przejawia się Boskość.
Studenci! Ucieleśnienia miłości!
Każdy człowiek obdarzony tymi sześcioma cennymi cechami osiągnie
powodzenie na każdym polu, w dowolnym czasie. Cechy te przyczyniają się do
wszechstronnej pomyślności człowieka.
Rozwijajcie pewność siebie
Jednakże od czasu do czasu cechy te sprowadzają różne trudności. Tak jak student
musi sprostać różnym sprawdzianom, podobnie cechy również podlegają próbom.
Takie próby powinno się uważać za stopnie wiodące do wyższych osiągnięć danej
osoby. Mają one postać strat, kłopotów, bólów, cierpień i oszczerstw. Trzeba pokonywać
te kłopoty z odwagę i z pewnością siebie oraz iść naprzód. Zwłaszcza studenci muszą
rozwijać pewność siebie. Bez pewności siebie nie można zdobyć tych sześciu cech. W
istocie pewność siebie powinna być tchnieniem życia każdej osoby. Niestety,
studentom brakuje dzisiaj pewności siebie i dręczy ich niepokój, ponieważ oddają się
przyjemnościom zmysłów.
Studenci powinni rozwijać pewność siebie i przejawiać swoją boskość w mowie, w
pieśniach, w grach i we wszystkich czynach. Jednak niekiedy mogą ulegać słabościom.
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Dla przykładu wtedy, gdy poddawani są trudnościom, przytłoczeni smutkiem i
niezdolni stawić czoła stratom, okazują swą wewnętrzną słabość. Studenci powinni
podołać takim sytuacjom z hartem ducha. Bądźcie nieustraszeni. Kiedy z odwagą
stawiacie czoła trudnościom, musicie odnieść powodzenie. Dlatego miejcie zaufanie do
samych siebie i odnieście powodzenie we wszystkich dziedzinach życia.
Dobre cechy umożliwiają prowadzenie dobrego życia
Pewność siebie jest pomocna dla zapewnienia postępu jednostki ludzkiej, nie
wystarczy jednak do krzewienia pomyślności społeczeństwa czy świata. Osełki używa
się do ostrzenia brzytwy, a nie do wygładzania osełki. Podobnie, dobre cechy trzeba
żywić rozwijać po to, aby uszlachetniać własną naturę. Cechy te są istotne, tak jak
różne części ciała są istotne dla jego pomyślności. Ludzie powinni uświadomić sobie, że
ludzkie narodziny zostały im dane po to, aby wiedli doskonałe życie. Dobre cechy
umożliwiają człowiekowi prowadzenie dobrego życia. Ale nawet za dobre życie trzeba
zapłacić pewną cenę. Tą ceną jest dobre sprawowanie się. Oznacza to, że szczęście, które
wynika z dobrego życia, czerpiesz tylko wtedy, gdy wywiązujesz się ze swoich
obowiązków. Są dwa rodzaje szczęścia: tymczasowe i trwałe. Trwałe szczęście można
zdobyć tylko dzięki wykonywaniu swoich obowiązków. Najpierw wykonuj swoje
obowiązki, a później ciesz się ich owocami. Dzisiaj ludzie nie wywiązują się z
obowiązków, ale chcieliby cieszyć się ich owocami. To nie może dać im szczęścia.
Każdy powinien uświadomić sobie, że urodził się po to, by wywiązywać się z
różnych obowiązków, a nie po to, by cieszyć się nagrodami za niewykonane prace.
Człowiek musi zrozumieć, że nie ma żadnych szczególnych praw. Jego zadaniem jest
wykonywanie swoich obowiązków. Jeśli wykonuje obowiązki, w stosownym czasie
otrzyma nagrody. Ludzie dzisiaj nie wywiązują się z obowiązków, ale walczą o swoje
prawa.
Studenci!
Na początku uświadomcie sobie własne obowiązki i wykonujcie je. Obowiązek jest
Bogiem. Praca to nabożeństwo. Oczekiwanie nagród bez wykonywania swoich
obowiązków jest głupie. Zaniedbując własne obowiązki ludzie marnują swoje święte
ludzkie narodziny. Studenci powinni sobie uświadomić, że ani młodość, ani bogactwo,
ani żona, ani dzieci nie są trwałe. Trwała jest tylko prawość i prawda. Musicie
budować życie na prawdzie i prawości oraz przygotować się na to, by z odwagą i z
pewnością siebie stawić czoła wszystkim wyzwaniom.
Pięciu doradców
Każdy ma w życiu pięciu doradców. Oto oni: kto, kiedy, gdzie, co i jak. Przed
podjęciem jakiegokolwiek czynu powinno się uzyskać odpowiedzi na te pięć pytań.
Kiedy uzyska się poprawne odpowiedzi, czyny oparte na nich będą dobre. Dzisiaj
ludzie działają niezależnie od tych czynników. W ten sposób każdy może polegać na
własnej ocenie, używając swoich mocy spostrzegawczości i rozwagi. Wszystkie
narzędzia do tego celu są dostępne dla każdego w jego narządach postrzegania i
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działania. W każdej kończynie i narządzie jest boska moc. Ta boska siła nazywa się
angirasa. Nazwa bierze się stąd, że boskość obecna jest w każdej anga (kończynie) jako
rasa (esencja). Nie należy szukać boskości na zewnątrz. Ty jesteś boski. Wszystkie twoje
moce to boskie siły.
Rozwijaj przeświadczenie, że wszystko, co ci się przydarza, jest dla twojego dobra.
Wykształcenie nie służy jedynie do zarabiania pieniędzy. Zasadniczo jest to droga
uświadamiania sobie jaźni. Jak można zrozumieć świat lub osiągnąć coś godnego
wysiłku bez zrozumienia własnego ja? Czymże bez znajomości własnego ja jest
widżniana (wiedza naukowa), jaką można zdobyć? Jaka jest wartość wiedzy naukowej
bez mądrości? Dlatego razem z wiedzą naukową należy zdobywać mądrość
rozróżniania i atma dżnianę (wiedzę o jaźni).
Znaczenie świąt
Wszystkie święta w Indiach mają znaczenie ezoteryczne i duchowe. Dzisiejsze święto
wiąże się z początkiem uttarajany (ruchu słońca na północ). Słońce co miesiąc
przechodzi z jednego znaku zodiaku do następnego. Dzisiaj słońce wstępuje do domu
Koziorożca (Makary), stąd nazwa święta Makara Śankranti. Ten pomyślny dzień
zwiastuje nadanie człowiekowi wielu doczesnych i duchowych błogosławieństw. Ten
dzień Śankranti jest świadkiem przyszłego powodzenia człowieka w wielu dziedzinach.
Nadejście Śankranti wysławia się w pieśni opisującej jak gospodarze pozdrawiają
słońce, świętują zebranie plonów i cieszą się owocami swej pracy.
Samjak kranti iti Sankranti – Śankranti zwiastuje mile widzianą zmianę. Śankranti
przynosi spokój i zwiastuje mile widzianą zmianę. Wywołuje w ludziach wewnętrzną
radość, powoduje zmiany w sposobie życia. Rodzi święte myśli.
Dzisiaj ludzie nie rozpoznają tych świętych zmian. Wszyscy są zatopieni w dobrach
doczesnych i nie mają względu na to, co wzniosłe. Zamiast tego powinni szukać
wszelkiej sposobności do rozwijania sześciu dobrych cech wspomnianych na początku
tego orędzia. Tam gdzie obecne są te cechy, nie dojdzie do rozwoju złych skłonności.
Uwolnicie się od zawiści i nienawiści
Dzisiaj studenci cierpią na dwie złe cechy, podważające ich człowieczeństwo. Są to:
asuja (zazdrość) i dwesza (nienawiść). One współuczestniczą w złu. Są bliźniaczymi
szkodnikami. Piękne drzewo o bogatym listowiu może zostać zniszczone przez
szkodniki, działające u jego korzeni. Zawiść (zazdrość) to taki szkodnik. Przemienia
nawet szczęśliwego, zamożnego człowieka w nieszczęsną istotę. W Mahabharacie
Kriszna opowiada Ardżunie, jak Kaurawów trawi zawiść wobec Pandawów, chociaż
korzystają z ich królestwa. Demon zawiści pochwycił dobrą, królewską rodzinę i ją
zniszczył.
Studenci czują zawiść wobec zdobywającego dobre oceny chłopca. Zazdrość pojawia
się wtedy, gdy jakiś student jest wyjątkowo inteligentny. Niektórzy czują zawiść na
widok kogoś, kto jest zamożny i szczęśliwy. Niektórzy skłaniają się do zazdroszczenia
tym, co wydają się radośni i pewni siebie. Zawiść nie ma granic. Studenci muszą
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dopilnować, aby do niej nie dopuszczać. Zawiść jest chorobą, która trawi samą siebie.
Jest nieuleczalna. Ten, kto jest zawsze w stanie błogości, pokona wszelkie trudności.
Odważny człowiek może bez lęku stawić czoła nawet śmierci.
Studenci!
Przede wszystkim musicie przestrzegać postawy szacunku. Jest to sedno
wykształcenia. Rozwijajcie głęboki szacunek i zachowujcie się bez pychy i ostentacji.
Nie pozwalajcie sobie na zazdrość. Nie bądźcie zawistni, gdy ktoś jest lepszy w nauce
czy w sporcie.
Dzisiaj jest dzień świąteczny. Jest to dzień na uczczenie obfitości i pomyślności.
Dzień Śankranti przynosi ze sobą obfitość zbiorów i bogactwo. Ten miesiąc puszja
niesie ze sobą chłodny wietrzyk, jasne słońce, złote pola i drzewa rozbrzmiewające
pieśniami ptaków. Ziemia jaśnieje w chwale przyrody. Ludzie podziwiają piękno
przyrody, ale nie są świadomi piękna we własnych sercach. Uczyńcie swe serce
pięknym, ozdabiając je świętą miłością do Boga.
– Wybrane z orędzi Bhagawana, wygłoszonych z okazji święta Śankranti.

ŻYCZENIA NOWOROCZNE
Teraz, medytuj o Bogu
Szczerze przeszukaj swe serce,
Pozbądź się wszelkiego egoizmu.
Tęsknij jedynie do Niezniszczalnego,
Wkrocz do Jego królestwa nawet dzisiaj,
Dąż do najwyższego dobra dla wszystkich,
Ze wszystkimi postępuj sprawiedliwie.
Idź prostą, choć wąską drogą,
Zawsze pamiętaj o swoim boskim dziedzictwie,
Obejmij swoją miłością wszystkich ludzi,
Staraj się mieć jedynie czyste, święte myśli,
Zwróć teraz wzrok w głąb własnego serca,
Służąc ludzkości, służysz Bogu,
Nigdy nie rozpaczaj, choć dręczy cię smutek,
Bóg jest nad, pod i wokół,
Najpierw ocal siebie, a później resztę świata.
Z błogosławieństwami,
ŚRI SATHYA SAI BABA
(Sanathana Sarathi, marzec 1958 )
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SAI – KRÓTKA, PROSTA OPOWIEŚĆ O INSPIRACJI
Sai Kaustuw Dasgupta

Swami sprawił, że uświadomiłem sobie piękno bólu, gdy przynosi on niespodziewaną
radość w następnej chwili. Aby otrzymać jego boski dar, musimy się w pełni poddać. A
jeśli zrobimy to raz, nasze życie zostanie w pełni przekształcone. Jeśli będziemy mogli
żyć w każdej chwili z miłością Bhagawana, wówczas będzie się to nazywało
prawdziwym życiem Sai.
Życie wydaje się tajemnicze, a czas za krótki, abyśmy w pełni się nim cieszyli.
Większości z nas często powtarzano, żeby żyć pełnią życia, jednak nigdy nie mówiono
nam, jak to zrobić. Dołączając do owczarni Swamiego możemy uświadomić sobie, że
nasze życie jest bardzo wartościowe i cenne. Czy jednak jesteśmy rzeczywiście
świadomi ogromnych błogosławieństw Bhagawana w naszym życiu? Bez jego łaski
jesteśmy niczym. Lecz aby otrzymać jego łaskę, musimy się z nim związać. Jak możemy
łączyć się z Sathya Sai Babą po jego fizycznym odejściu, czyli po mahasamadhi? Jak
możemy badać ten związek naszego serca z jego sercem?
Zawsze wierzyłem, że wszyscy jesteśmy z nim połączeni od swoich poprzednich
żywotów, tak jak dzieci łączą się z matką przebywając w jej łonie, a związek ten trwa
również w przyszłości. On jest wszechobecny, wszechmocny i wszechwiedzący.
Mieszka w naszych sercach. Jeśli będziemy starać się, jak tylko możemy, wciąż możemy
dostąpić jego boskiego darszanu na naszym wewnętrznym ołtarzu. On czeka na nasze
wołanie. Bardziej interesuje go nasza dostępność, niż nasza zdolność. Ale czy
rzeczywiście jesteśmy dostępni dla Sai? Poza tym, jeśli on jest wszechobecny, gdzież
mógłby odejść? Wciąż jest wśród nas jako nasza siła życiowa. Powinniśmy
pielęgnować w sercu każdą chwilę, ponieważ te chwile są pobłogosławione przez
Hridajaniwasi Sai. Na każdym kroku swojego życia powinniśmy stosować się do jego
wskazówek, aby uczynić to życie cenniejszym. Musimy uczynić Sai swoim najdroższym
przyjacielem i wyłącznie tak go traktować. To najlepszy sposób, dzięki któremu
możemy sprawić, aby nasze życie było jego przesłaniem.
Pierwsze ujrzenie Bhagawana w 1996 roku
Pierwszego darszanu Bhagawana dostąpiłem jako pięciolatek w 1996 roku. W tym
roku przyjechałem dwukrotnie z rodzicami: w lipcu i grudniu. W grudniu
przyjechaliśmy na Prasanthi Sewę i doznaliśmy zadziwiającego przeżycia. Dla mnie był
on cudownym człowiekiem. Przejmujące chwile nadeszły w czasie darszanu, kiedy
zdołałem dotknąć jego szaty i to pierwsze doświadczenie przejmuje mnie dogłębnie
nawet dzisiaj. Oprócz dotknięcia jego stóp, najbardziej przejmująca chwila nadeszła,
gdy poklepał mnie po policzku i przejechał mi dłonią po włosach. Teraz zdaję sobie
sprawę, że właśnie wtedy wybrał mnie do upowszechniania swojej boskiej miłości i
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uniwersalnego przesłania. Wówczas byłem zbyt młody, aby to sobie uświadomić.
Byłem zbyt niedojrzały, aby uświadomić sobie, kim rzeczywiście jest Sai. Czas płynie.
Minęło 20 lat. Teraz coś o nim wiem. Ponieważ poznanie go i zrozumienie nie jest
możliwe w ciągu jednego życia, lepiej nie próbować. Ale jeśli ktoś by mnie teraz - po
20 latach – poprosił, abym określił, kim jest Sai, mam wspaniałą odpowiedź. Sai jest
moim życiem!
Moja droga do Radia Sai
Kiedy przyjechałem do Parthi w 2004 roku, stopniowo rozwinęło się we mnie
zainteresowanie projektowaniem graficznym, ale testy Swamiego stały się dla mnie
codziennością. Bardzo trudno było uczyć się grafiki w domu. Zatem modliłem się ciągle
i skutek był taki, że jeden z braci pomógł mi nauczyć się podstaw grafiki
komputerowej. Po trwającej siedem dni nauce pokazał mi zdjęcie Swamiego na moim
biurku i powiedział coś głębokiego: Swami jest uniwersalnym projektantem
graficznym i pokieruje tobą dalej. Modliłem się w duchu: „Swami, dowiodę tego, co
powiedział mi brat i pewnego dnia będę twoim grafikiem. Sprawię, że będziesz dumny
z moich projektów”. Podjąłem samokształcenie i zacząłem uczyć się grafiki przez
Internet. W 2009 roku miałem ostatni darszan Swamiego, natomiast później do 2015
roku nie opuszczałem swego pokoju. Nie byłem też w stanie wychodzić na nasz
balkon. Pracowałem na laptopie i widziałem świat w Internecie przez wszystkie 365
dni w roku. Z tak zdobytą wiedzą ofiarowałem Radiu Sai swoją pierwszą tapetę jako
szczerą ofiarę na dzień Guru Purnima w 2012 roku. Bardzo się tam spodobała i dzięki
ogromnej łasce Bhagawana dołączyłem do zespołu Radia Sai jako bezinteresowny
ochotnik do prowadzenia ich oficjalnej strony na Facebooku. Powoli Bhagawan
całkowicie przyciągnął mnie do siebie przez to projektowanie graficzne i pracując nad
jego różnymi projektami mam wielkie szczęście być częścią jego ogromnej misji. Powoli
zacząłem przygotowywać cykl „Rozważania dr G. Wenkataramana”. Dzisiaj, kiedy
spoglądam wstecz, jestem zadziwiony tym, jak Swami uczynił mnie swoim grafikiem i
otworzył przede mną ogromny świat. Przez wszystkie te lata nauczyłem się od mojego
ukochanego Bhagawana tak dużo, że dzięki jego bezgranicznej miłości Kaustuw dzisiaj
stał się Kaustuwem Sai.
Radość światu, przyszedł nasz Sai!
Zbliżały się święta Bożego Narodzenia w 2013 r. i jak zwykle byłem zajęty
przygotowaniami. Robiłem tapetę na komputerze na uroczystości bożonarodzeniowe i
zacząłem szukać w myślach odpowiedniego napisu. Po wyczerpaniu swoich zasobów
umysłowych zostawiłem ten problem jemu. Po pewnym czasie błysnęło mi w głowie
hasło: ‘Radość światu, przyszedł nasz Sai’. Następnego dnia była Wigilia i rano
członkowie mojego zespołu przysłali mi kilka zdjęć ozdób, aby je umieścić na stronie
Facebooka Radia Sai. Skupiłem wzrok na zdjęciu, na którym wolontariusz ozdabiał
halę Sai Kulwant, mając na sobie szalik z napisem ‘Radość światu’ (Joy to the World).
Wytrzeszczyłem oczy ze zdziwienia. Oniemiałem, zastanawiając się, jak to możliwe.
Zapytałem członków swojego zespołu i powiedzieli mi, że w tym roku dekorowaniem
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kieruje grupa australijska i że jest to ich myśl przewodnia. Tę samą nazwę dał mi
również Bhagawan dla mojej tapety dla Radia Sai, jak wspomniałem wyżej. Byłem
głęboko poruszony i podziękowałem Bhagawanowi za jego błogosławieństwo.
Jak dotąd, wszystkie moje kompozycje były w hindi i w sanskrycie. Tym razem
chciałem ofiarować jakąś kompozycję angielską. Pomodliłem się do niego o to, aby,
jeśli uważa, że na to zasługuję, sprawił to łaskawie. Rano następnego dnia zostałem
pobłogosławiony: ułożyłem angielską piosenkę. Było to dla mnie pamiętne
wydarzenie. Ta urzekająca piosenka dała mi do zrozumienia, że Swami uznał, iż jestem
godzien tej angielskiej ofiary. Pieśń „In the silent night, stars are shining bright” [W
cichą noc jasno świecą gwiazdy] jest dostępna w Archiwum Radia Sai, na oficjalnej
stronie internetowej www.radiosai.org.
Od niemożności do zdolności
Na tej drodze jest bardzo wiele ważnych dla nas rzeczy. To, jak moje życie stało się
natchnieniem dla milionów, jest cudem Matki Sai. Dzięki błogosławieństwom
Bhagawana mam piękne życie. Życie pełne wyzwań, przeszkód, trudności, ale też
radości, aby stawić im czoła z odwagą. Ja w swoim życiu zaznałem wielu cierpień. Z
powodu rzadkiej choroby zwanej osteogenesis imperfecta (choroba kruchych kości),
moje ciało doznało ponad 50 złamań w różnych miejscach. Ale z drugiej strony,
otrzymałem od Bhagawana więcej niż dwukrotnie bhadżany jako jego szczególne
błogosławieństwa. Pięknie zrównoważył moje życie radością, smutkiem, bólem i
przyjemnością, przeplatającymi się tak, że stworzyły uroczy gobelin.
W dzieciństwie wciąż doznawałem złamań kości. Wszyscy krewni i przyjaciele
litowali się nade mną. Myśleli o mnie jedynie z bólem. Za każdym razem, gdy mnie
spotkali albo o mnie mówili, pytali: „Jak twoje zdrowie?”. Nie mieli w głowie nic z
wyjątkiem mojego zdrowia i kalectwa. Wiedzieli, że nie jestem w stanie nic zrobić. To
prawda, że fizycznie nie jestem w stanie nic zrobić samodzielnie i zależę w pełni od
rodziców. Nie mogę odpowiednio siedzieć przez długi czas ani chodzić, gdyż moje
stawy są nieruchome. Ale udowodniłem, że inwalidztwo jest w mym ciele; nie jest nim
dotknięty mój umysł. Chociaż samodzielnie nie mogę swobodnie chodzić, wziąłem w
uścisk cały świat przez Internet. Robię grafikę komputerową, posługując się myszką i
lewą dłonią, ale tylko dwoma palcami. Moje ręce nie mogą dosięgnąć klawiatury, ale
mogę dość szybko pisać, używając klawiatury wirtualnej. Czy moi przyjaciele i krewni
myślą o którejś z wykonywanych przeze mnie czynności? Czy potrafią zrobić jakąś
grafikę leżąc, posługując się tylko dwoma palcami lewej ręki? Nie potrafią. Nie wiedzą
jak uśmiechnąć się podczas trudności. Nie potrafią żyć bez narzekania na głupstwa.
Zatem mimo iż są zdrowi, we wszystkich tych sprawach są zupełnie kalecy.
Po 20 latach, kiedy mnie wołają i zadają te same pytania dotyczące mojego zdrowia,
odpowiadam im śmiało: „Tak, jestem w pełni sprawny i mam się świetnie, być może
lepiej niż wy, bo spędzam życie z Sai, a to najlepszy sposób na życie. Niezdolny do
wykonywania wszystkich normalnych prac, nauczyłem się wykonywać takie, do
których wy jesteście niezdolni”. Swami sprawił, że uświadomiłem sobie piękno bólu,
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gdy przynosi on niespodziewaną radość w następnej chwili. Aby otrzymać jego boski
dar, musimy się w pełni poddać. Jeśli zrobimy to raz, nasze życie zostanie w pełni
przekształcone. Jeśli będziemy mogli żyć w każdej chwili z miłością Bhagawana,
wówczas będzie się to nazywało prawdziwym życiem Sai.
Stwórca wszechświata usuwa raka
Chciałbym podzielić się jednym z najmocniejszych przeżyć mojego życia, kiedy to
Bhagawan tchnął je we mnie raz jeszcze, abym żył dla jego misji. W 2006 roku, mniej
więcej w połowie sierpnia, zacząłem czuć silny ból w prawym udzie. Był tak ostry, że
nie mogłem ani siedzieć, ani spać; żadna postawa nie była dla mnie wygodna. Kiedy
zasięgnęliśmy porady lekarzy w Bengaluru, wystąpili z podejrzeniem, że mam
nowotwór w udzie - guz złośliwy. Wykonali biopsję i tomograficzną biopsję. Wciąż
modliłem się do Bhagwana i śpiewałem Hanuman Czhalisę. Ale ból był nie do
zniesienia. Naprawdę nie wiem, jak przeżyłem po biopsji tomograficznej, gdzie zrobili
małą operację, aby poznać gdzie dokładnie jest ten guz. Krwawiło obficie, a nie dali
żadnego miejscowego znieczulenia! Po godzinach cierpień, bólu i łez, lekarze oznajmili
ojcu, że wygląda to na nowotwór złośliwy, a ostateczne wyniki przyjdą za tydzień.
Wróciliśmy do Puttaparthi; ojciec natychmiast pospieszył do mandiru Ganeszy i ze
łzami w oczach modlił się jak dziecko o poprawę mojego stanu zdrowia, gdyż rodzice
nie mogli sobie wyobrazić życia beze mnie. Później poprosił o prasadam. Zgodnie z
zasadami Parthi, Sewa Dal oczywiście odmówiło mu prasadamu. Wtedy pojawił się
znikąd jakiś chłopiec i dał ojcu mały kawałek kokosa. Kiedy ojciec z wdzięcznością
zamknął oczy, chłopiec rozpłynął się w powietrzu w przeciągu sekundy. Ojciec długo
szukał, ale nie odnalazł chłopca! Wieczorem przyjąłem ten prasadam, w tak cudowny
sposób otrzymany przez tatę w mandirze Ganeszy. Później po długim opóźnieniu, po 11
dniach – nadeszły wyniki. Ojciec był wstrząśnięty i zaskoczony widząc, że nie napisano
o złośliwości, ani nawet o nowotworze. Tego samego dnia udał się do
chirurga-ortopedy w Bengaluru. Lekarz nie miał żadnej odpowiedzi na wszystkie
pytania mojego ojca. Powiedział jedynie dwa słowa: „Bóg wie”.
Matka Sai – ucieleśnienie wiecznego i trwałego szczęścia
Pierwsze złamanie nastąpiło u mnie, kiedy miałem zaledwie 3,5 miesiąca. Doszło do
niego w prawej ręce. Wtedy po prostu płakałem. Nie znałem żadnych słów, aby przekazać ból. Cierpiałem, ale nie byłem w stanie wyrazić swojego cierpienia. Moja matka
zrozumiała wówczas mój głos wewnętrzny kryjący się za płaczem i zdiagnozowała, że
doznałem złamania prawego ramienia, kiedy przenoszono mnie z jednego kolana na
drugie.
Jeśli matka fizyczna mogła rozpoznać wszystko bez słowa, czyż nasza Boska Matka
Sai nie zrozumie naszych cichych modlitw? Czy potrzebujemy jakiegoś języka, aby się z
nią porozumieć? Jedno proste „Dziękuję ci”, z głębi serca, wystarczy dla Sai Ma. Może
przynieść przed nasze oblicze wszelkie bogactwo świata, zanim o nie poprosimy. Powinniśmy bardziej zdawać sobie sprawę z jej miłości i nigdy nie próbować jej oceniać.
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Mamy jakże wielkie szczęście służyć u lotosowych stóp Matki Sai, a jedynym celem
naszego życia jest połączenie się z nimi.
Odbyłem długą drogę od zielonych pól ryżowych i ogrodów herbacianych północnego Bengalu do żyznej doliny Czitrawati, otoczonej jałowymi wzgórzami południowego Andhra Pradesz. Droga ta była pełna ciężkich prób i zmagań, ale była warta zachodu, bo poznałem Matkę Sai i mogłem jej usiąść na kolanach. Moje życie stało się
pełne znaczenia. Nauczyłem się rozróżniać pomiędzy tym, co nic nieznaczące, a tym, co
rzeczywiste, pomiędzy instrumentem a kompozytorem oraz pomiędzy tym, co tymczasowe, a tym co niezmienne. Poznałem, że jestem jedynie iskrą samego Sai. Ja to ja.
Jestem Sai i jestem Kaustuwem Sai.
- Sai Kaustuw Dasgupta jest śpiewakiem, kompozytorem i znakomitym mówcą. Pracuje też bezinteresownie jako grafik komputerowy, zajmując się oficjalną stroną Facebooka Radia Sai.

Forum absolwentów

Nie tylko transformacja...
Dr Widjanand Desibhatla
Kriszna powiedział w Gicie: „Jeśli poddasz mi się zupełnie i przyjmiesz schronienie
we mnie, będziesz przeze mnie ochraniany. Poprowadzę cię do samorealizacji”.
Gdy dorastałem, na długo przed pójściem do szkoły Bhagawana, byłem
małomównym dzieckiem, które lękało się sceny. Mój pierwszy występ sceniczny w
wieku 12 lat przyniósł jedynie zakłopotanie mojej rodzinie, która miała wielkie
oczekiwania i przekonanie o moich zdolnościach. Nawet ja zacząłem odczuwać
nękający wpływ swojej tremy i tak oto przykryłem się kocem łagodnej samotności.
Dopiero kiedy zacząłem uczęszczać do szkoły Bhagawana, dostąpiłem
błogosławionej sposobności uczestnictwa w przedstawieniu teatralnym o Walmikim,
gdzie miałem być statystą. Z silnym postanowieniem i pragnieniem wyswobodzenia
się ze złych szponów glosofobii, odważyłem się przyjąć tę rolę. Niestety, mój dialog
brzmiał jak bełkot tylko częściowo słyszalny na Sali wypełnionej ludźmi. Moja
następna próba miała miejsce na międzyuczelnianych zawodach w przemawianiu,
gdzie wygłoszona przeze mnie mowa wydawała się dość dobra, zawiodła mnie jednak
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spójność logiczna.
Jedną z korzyści uczenia się w instytucjach Bhagawana jest to, że ma się sposobność
słuchania przy różnych okazjach wybitnych mówców. Co ważniejsze, częściej słyszy się
Bhagawana. Jego orędzia zapadają człowiekowi głęboko w serce. Wydaje się, iż każda
jego sylaba staje się przyczyną, której skutek widać w swojej ‘przemianie’ w kierunku
własnej poprawy. Zdaje się, że takie zgłoski zapoczątkowały przemianę we mnie.
Swami jest wykonawcą
Uzyskałem wreszcie sposobność wygłoszenia porannego przemówienia w Prasanthi
Nilajam. Jego tematem była miłość. Po kilku próbach, rozpocząłem swoje skromne
wystąpienie. Po raz pierwszy w życiu poczułem, jak obejmuje mnie energia. Poczułem
pewność siebie, kiedy moja niepewność cicho odeszła w obliczu miłości Bhagawana.
Było to rzeczywiście doświadczenie wspaniałej wielkości i przemiany. Włosy stanęły
mi dęba i zanim się spostrzegłem, moje przemówienie dobiegło końca. Obudził mnie
dźwięk oklasków – zobaczyłem uśmiechnięte twarze pełne aprobaty. Gdy zszedłem z
podwyższenia, pomyślałem sobie: „Czy to naprawdę byłem ja? Nie, nie może być”.
Później tego wieczoru dowiedziałem się, że Bhagawan pytał o moje przemówienie,
gdy spotkał się z zastępcą rektora. Wspomniał mu, że był obecny w czasie całej mojej
mowy! Cud ten naprawdę głęboko mnie poruszył. Przede wszystkim poczułem
ponownie pewność jego łaski i wszechobecności oraz wiarę w to, że zawsze będzie
mnie prowadził. Nabrałem pewności siebie w wygłaszaniu przemówień i myśl o
wystąpieniu na podwyższeniu czy na scenie już nigdy mnie nie powstrzymywała.
Zbliżało się barwne święto Daśara. Wyznaczono termin konferencji zastępcy rektora,
na którą przybędą prorektorzy z różnych uniwersytetów. Zawieszono barwne proporce.
Do Prasanthi Nilajam przyjeżdżali ludzie z całego świata. Tego wieczora po darszanie
ogłoszono wykaz mówców wybranych przez Bhagawana do wystąpień przed jego
orędziem. Byłem niemądry i niedojrzały, więc przejmowałem się tym faktem. Nie
rozpoznałem Bhagawana jako stwórcy, twórcy i sprawcy wszelkiego powodzenia, jakie
wcześniej odniosłem, a zamiast tego całą zasługę przypisałem sobie. Dlatego byłem
rozczarowany widząc, że moje nazwisko nie znalazło się na liście.
Kiedy byłem małym chłopcem, babcia mówiła mi, że uronione dla Pana łzy potrafią
poruszyć góry. Zgaduję, że moje łzy dotarły do Pana, ponieważ wieczorem obudzono
mnie około godziny 10.30. Bhagawan przysłał wiadomość, że rano razem z innymi
mówcami mam przyjść na spotkanie z nim. Chociaż chciałem upajać się radością,
zamiast tego ukląkłem i wiczorem zaniosłem modlitwy pokory i wdzięczności.
Nazajutrz rano Bhagawan wspomniał, że był przy tym, gdy po raz pierwszy
przemawiałem na uczelni. Myślę, że znowu było to pewne szturchnięcie,
przypominające mi, że on jest sprawcą – ponownie wyraziłem wdzięczność. W czasie
tego pełnego błogości spotkania nauczył nas m.in. podstaw publicznego przemawiania.
Dał przykład własnego orędzia. Wspomniał, że zawsze rozpoczyna wierszem, który
streszcza mowę. Później rozpatruje poszczególne tezy, nanizując je jak paciorki na
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logiczną nić. Kończy wracając do głównej tezy przemówienia. Podał przykłady tego jak
przemawiają różni wybitni mówcy. Dla przykładu wspomniał, że prof. Kasturi i prof.
Gokak zawsze mają gotowe przemówienia. Podkreślił wagę dodania w każdym
przemówieniu paru zdań o mokszy czyli mukti, ponieważ ktoś, kto urzeczywistnił
mokszę prawdopodobnie nie będzie w stanie o niej mówić, więc przypominajmy sobie
o takich sprawach, włączając je do swoich przemówień. Ta rozmowa była niezwykle
wartościowa, a nade wszystko naprawdę pouczająca. Dla mnie osobiście przysłużyła
się do mojego rozwoju. Po wyjściu ze spotkania czułem się naenergetyzowany jasną
wizją i celem stosowania w życiu jego przesłania i przekazywania go ludzkości.
To jedyne takie wydarzenie w moim życiu. Było kilka zdarzeń, które natchnęły
mnie, dały motywację i zmieniły na lepsze. Każde z nich wydawało się mieć
szczególny cel – usunięcie naiwności w moim wnętrzu i pomoc dla mnie w
uświadomieniu sobie, że muszę starać się osiągnąć wyższe cele. Czy był to uśmiech
aprobaty na mój pusty występ na dorocznym konkursie instrumentalnym w hali
Purnaczandra, czy upomnienie za moją afektowaną i nieprzemyślaną reakcję na nagły
wypadek w laboratorium chemicznym – spoglądając w przeszłość uświadamiam sobie
teraz z pokorą siłę i cel jego działania i reakcji w czasie każdego z tych wydarzeń.
Kolędy pod kierownictwem Swamiego
Do dziś w mej pamięci pozostają żywe wydarzenia w trakcie przygotowań do
koncertu kolęd. Naszym celem było otrzymanie jego błogosławieństw i pozwolenia na
występ w jego obecności. Zgodnie z naszym zamysłem, po otrzymaniu zezwolenia od
naszego przełożonego, usiedliśmy na werandzie z listami w dłoniach i z nadzieją w
sercu. Wychodząc, aby udzielić darszanu, Swami łaskawie i z wdziękiem przyszedł do
nas i wziął mój list. List zawierał nasze modlitwy do niego oraz spis kolęd, jakie
pragnęliśmy zaśpiewać. Po przeczytaniu listy uważnie i z miłością usunął z niej kilka
wolnych kolęd. Czy już działał jako reżyser? Na to wyglądało, gdy wyraził zgodę na
program. Byliśmy szczęśliwi, gdyż pobłogosławił nasze próby. Dla nas już zaczęły się
święta - czy mogliśmy prosić o coś więcej? Jego boskie słowa były boskimi
błogosławieństwami, niosącymi natchnienie i motywację, aby być jego narzędziami w
kolejnym działaniu Sai. Po darszanie przyszedł do nas i dał nam kilka płyt CD z
kolędami, abyśmy mieli wzór.
Gdy opuściliśmy błogi portal i poszliśmy z powrotem do akademika, czuliśmy
promieniejącą dokoła radość. Gdy szliśmy, kilku z nas zaśpiewało „Joy to the World”.
Następnego dnia pełną parą ruszyły nasze próby. Odbywały się na głównej sali
uczelni albo na świeżym powietrzu, gdzie było widać niebo wysadzane gwiazdami,
migoczącymi jak gwiazdkowe światła wprowadzające w powietrzu świątecznego
ducha. W chórze mieliśmy ponad 90. studentów dobrze śpiewających piękne kolędy,
takie jak ‘Mary’s boy child Jesus Christ was born on Christmas Day’ w tonacji G-dur
oraz ‘Go tell it on the mountain’ w tonacji A-dur.
W sobotę przed świętami Bhagawan łaskawie powiedział nam na darszanie, że
będzie przychodził na próby do sali uczelnianej. Około 10 rano zgromadziliśmy się na
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sali, czekając na Bhagawana. Przyszedł i usiadł na sali. Dał znak, abyśmy rozpoczęli
występ. Stałem z boku na przedzie, co sprawiło, że mogłem z łatwością przyglądać się
pięknemu wyrazowi jego twarzy, gdy śpiewaliśmy kolędy. Po zakończeniu próby
Bhagawan odniósł się do niej i udzielił boskich błogosławieństw temu programowi.
Był świąteczny poranek i odziany w białą szatę Bhagawan już udzielił darszanu.
Około godziny 7 rano bardzo cicho zgromadziliśmy się na werandzie. Sprawdzono
system nagłaśniający dla wszystkich instrumentów. Czekaliśmy na Bhagawana,
modląc się cicho, a w myślach powtarzaliśmy piosenki. Otworzyły się drzwi i wyszedł
uśmiechnięty Bhagawan, machając ręką. Spojrzał na nas i - na co czekaliśmy zatwierdził rozpoczęcie występu. Po każdej kolędzie zgromadzeni wyrażali swą radość
głośnymi oklaskami i za każdym razem były one coraz większe.
Wkrótce występ dobiegł końca i Bhagawan powiedział nam, abyśmy rozpoczęli
bhadżany. Poranek w Parthi wypełniły szybkie, radosne i melodyjne bhadżany.
Bhagawan był bardzo zadowolony z tego programu i udzielił nam padanamaskaru.
Gdy wieczorem słuchaliśmy nagrania tego występu w akademiku, nie mogliśmy się
powstrzymać, aby nie podziękować Bhagawanowi za to cudowne przekształcenie
zwykłego występu w profesjonalny chór, liczący ponad 90 członków, spośród których
wielu nigdy wcześniej nie występowało. W trakcie pełnego słodyczy i
zsynchronizowanego występu - poprzedzonego blisko czterema tygodniami prób - było
jasne, że jesteśmy jedynie jego narzędziami i że on prowadzi to przedstawienie przez
nas. Otworzyło mi to oczy, sprawiło, że zdałem sobie z tego sprawę. Później dało mi to
pewność siebie przy wielu okazjach w życiu.
Ogrom jego zasięgu i wielkość jego łaski cicho przypominają o jego boskiej
obecności. On zawsze jest z nami, o czym przypomina następujący wyjątek z jednego z
jego orędzi: „Uczyń ku mnie jeden krok, a ja uczynię sto ku tobie”. Musimy jedynie
myśleć o nim i modlić się o to, aby był zawsze z nami.
– Autor, mgr chemii, to były student Instytutu Wyższej Wiedzy Sathya Sai
w Prasanthi Nilajam, który otrzymał od Bhagawana Złoty medal za wszechstronność.
Mieszka z rodziną w Bostonie i działa w bostońskim ośrodku Sai.

Sprawozdanie

UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAJAM
NAKSZATRA WINA - OFIARA Z MUZYKI NABOŻNEJ
10 grudnia wystąpił zespół Sanathana Waibhawam składający się z wychowanków
Wyższej Szkoły Muzycznej Sathya Sai Mirpuri. Ich koncert instrumentalny nazywał się
„Nakszatra wina”. Uczestniczyło w nim 27 muzyków prowadzonych przez słynną
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mistrzynię gry na winie M. Madhuri Dewi. Był to pierwszy z ich 95 występów
stanowiących ofiarę wdzięczności złożoną u lotosowych stóp Bhagawana Sathya Sai
Baby. Rozpoczęli pieśnią modlitewną poświęconą Panu Ganeszy, następnie wykonali
utwór Tjagaradży oraz całą gamę bhadżanów, wśród których znalazły się: „Manasa
bhadżare guru czaranam”, „Ganga dżatadhara gowri sankara giridża mana ramana” i
„Gowinda Kriszna dżej Gopala Kriszna dżej”. Z sercami pełnymi miłości do Bhagawana
i wdzięczności dla niego, muzycy dali wyjątkowy występ urzekający słuchaczy.
NADA RANDŻANI: KONCERT MUZYKI NABOŻNEJ
11 grudnia 2016 roku studenci Wyższej Szkoły Muzycznej Sathya Sai Mirpuri dali
pełen uczuć występ muzyczny pod nazwą „Nada Randżani” (ten, kto rozkoszuje się
muzyką). Rozpoczęli utworem poświęconym Panu Ganeszy, po czym zaśpiewali pieśń
tamilską „Kurai ondrum illai” (Niczego nie żałuję), po której wykonali świetny utwór
instrumentalny. Później nastąpiła nasycona uczuciem pieśń suficka i przejmująca
tillana. Swój zajmujący koncert zakończyli żywym kawali „Mere maula mera aka”
(mój pan, mój mistrz).
SAI BHAKTI SAMRADŻJAM - PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE
Ze znakomitym, tanecznym przedstawieniem teatralnym wystąpiły dzieci Bal Wikas
i młodzież z okręgu Srikakulam w stanie Andhra Pradesz. Występ zatytułowany „Sai
bhakti samradżjam” (Królestwo oddania Sai) odbył się 18 grudnia 2016 roku w ramach
Parthi Jatry - pielgrzymki do Puttaparthi z okręgu Srikakulam.
Przedstawienie ukazało, jak uniwersalna boska misja Bhagawana upowszechnia się
we wszystkich częściach świata mocą jego boskiej miłości. Melodyjne pieśni,
porywające tańce dzieci i wnikliwe rozmowy trafnie oddały przesłanie Bhagawana i
ukazały jego boską chwałę.

ŻYCIE Z KOCHAJĄCYM BOGIEM
Prof. E. Mukundan
Mówi się, że życie z Bogiem to prawdziwa nauka. Z każdym doświadczeniem,
Swami daje nam jakąś nową lekcję i nadzieję. Podzielę się z wami kilkoma takimi
pięknymi lekcjami, jakie przyswoiłem sobie u jego lotosowych stóp.
Przed około dwudziestoma laty, w czasie jednych obchodów święta Wiszu w
Brindawan, ówczesny przewodniczący stanowy Kerali poprosił mnie, abym wygłosił
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przemówienie przed boskim obliczem Bhagawana. Przemowę rozpocząłem z wielkim
niepokojem i zapałem, cytatem: „Kiedy my zrobimy ku Swamiemu jeden krok, on
uczyni ku nam sto kroków”. Po moim wystąpieniu nastąpiło orędzie Bhagawana.
Powiedział: „Mukundan powiedział wam, że jeśli zrobicie jeden krok, ja zrobię sto
kroków. Tak, ale pod warunkiem, że krok, jaki zrobicie, będzie we właściwym
kierunku”.
Wola Swamiego może wyleczyć każdą chorobę
W latach 80. wyznaczono mi rolę koordynatora stanowego. W czasie jednej z wizyt
w Puttaparthi, Swami wezwał ówczesnego przewodniczącego stanowego Nataradźana
i kilku z nas, aby doradzić nam w sprawach organizacyjnych. Nasze grono liczyło
trzynaście osób, a jako że liczby tej nie uważa się za pomyślną, dołączono mojego
drugiego syna jako czternastego członka. Mniej więcej w tym samym czasie
rozpoznano u niego problem z wyrostkiem robaczkowym, a lekarze doradzili
natychmiastową operację. Kiedy skończyła się rozmowa o sprawach organizacyjnych,
porozmawiałem ze Swamim o jego chorobie i poprosiłem o błogosławieństwo. Swami
spojrzał na niego i rzekł: „Jaki wyrostek? Jedynie gaz”. Po tej jednej wypowiedzi
opuchlizna i ból zniknęły, a operacja nie była potrzebna. Jedno słowo Swamiego
sprawia, że wszystko jest możliwe.
Nasz najstarszy syn, uczący się w Puttaparthi, zaraził się ospą wietrzną w dniu
swego zastępczego egzaminu w 12 klasie. Ospa była tak ostra, że miał czyraki na całym
ciele. Natychmiast przeniesiono go z akademika do Południowego Prasanthi. Tego
samego wieczora Swami posłał mu ponad 20 paczuszek wibhuti i polecił spożywać.
Trzeciego dnia czyraki zniknęły, zaś czwartego przyszedł on na darszan, gdyż powrócił
w pełni do zdrowia. Opiekujący się moim synem lekarz powiadomił Swamiego,
wskazując, że to jest chłopiec dotknięty ospą wietrzną. Swami zapytał lekarza: „Ile dni
trwa gorączka, jeśli kogoś dotknie ospa wietrzna?”. Lekarz odrzekł, że tydzień. Swami
uśmiechnął się i powiedział: „To jest czwarty dzień”. Mój syn zapytał: „Swami, czy to z
powodu twojego prasadamu?”. Wówczas padła piękna odpowiedź Pana: „Zmieniłem
ospę wietrzną w ugryzienie komara”. Jego sankalpa może uleczyć wszystko.
Znaczenie odpowiedzialności
W 2002 roku Swami powierzył mi funkcję stanowego przewodniczącego w Kerali.
W ramach obchodów Urodzin Swamiego owego roku, na 19 listopada wyznaczono
przygotowane w Kerali przedstawienie teatralne o nazwie „Satjawan Sawitri”. Były
przewodniczący stanowy obejrzał próbę przedstawienia i stwierdził, że jest
pierwszorzędne. Ponieważ taka była jego ocena, nie widziałem potrzeby oglądania
całej próby. Na dwa dni przed wyznaczoną datą Swami zadał kilka pytań odnośnie
przedstawienia. Pierwszym było: Czy przedstawienie obrazuje ślub Sawitri czy też jej
narodziny? Chociaż nie miałem pewności, powiedziałem Bhagawanowi, że przedstawia
ono narodziny Sawitri. Później padło drugie pytanie; dzięki jego łasce zdołałem
odpowiedzieć i na to. Gdy padło trzecie pytanie, wyznałem Swamiemu, że nie
widziałem tego przedstawienia. Swami rzekł na to: „Co z ciebie za przewodniczący
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stanowy, skoro nie oglądałeś próby?”. Tą wypowiedzią Swami ukazał mi znaczenie
odpowiedzialności.
Lekcje jakości i doskonałości
Wszyscy wiemy, że Swami troszczy się o nas bardziej niż troszczyłaby się matka. W
2003 roku do Brindawanu dotarło ponad 3 000 młodzieży z Kerali - była to pierwsza
pielgrzymka młodzieżowa z tego stanu. Po darszanie Swami zapytał o czas tego zjazdu
i o uroczyste otwarcie. Zamiast odpowiedzieć, zapytałem Bhagawana, czy odpowiednią
porą będzie 8.30 rano. Z matczyną troską, Swami rzekł: „Wiele osób spośród tej
młodzieży powinno wcześniej zjeść śniadanie. Najpierw dajcie im śniadanie. Później
możemy przeprowadzić uroczystą inaugurację”. W czasie tamtego zjazdu Swami
powiedział: „Te 3 000 młodych ludzi z Kerali przyjechało tu tylko z powodu swej
miłości do mnie i powinni przyjeżdżać tu co roku”. Ten boski nakaz jest odtąd
wypełniany; w kwietniu ubiegłego roku (2016) odbyliśmy swą 14. młodzieżową
pielgrzymkę z Kerali.
Przy różnych okazjach Swami uczył mnie znaczenia perfekcji, przywiązując wagę do
najdrobniejszych szczegółów podejmowanych zadań. Pewnego razu, kiedy nasza
szkoła odgrywała w jego boskiej obecności przedstawienie teatralne, Swami uważnie
przyglądał się najdrobniejszym szczegółom strojów, charakteryzacji, zwracał uwagę na
piosenki itd. Jeśli były doskonałe, Swami był z nich bardzo dumny. W trakcie jednego
z przedstawień, Swami zauważył: „Wargi Hanumana nie poruszają się”.
Pewnego razu młodzież z Kerali wystawiała przedstawienie teatralne oparte na
Ramajanie. Ponieważ w spektaklu było wiele ważnych bohaterek, Swami po jego
zakończeniu zapytał: „Ile sari trzeba przygotować dla tej młodzieży?”. Odparłem:
„Swami, to są chłopcy”. Swami był niezwykle zadowolony, że charakteryzacja była
doskonała i rzekł do siedzących wokół niego: „Spójrzcie, wszyscy to chłopcy!”.
Kiedyś Swami zapytał o prowadzone w Kerali działania bezinteresownej służby.
Opowiadając o różnych działaniach, wspomniałem Swamiemu o członkach Sewa dal,
służących na rzecz plemion żyjących w lasach. Gdy urzędnicy leśni zapytali
wolontariuszy, czy nie boją się pracować w lesie, ich odpowiedź brzmiała: „Gdy Swami
jest przed nami i za nami, dlaczegóż mielibyśmy się bać?”. Słysząc to, Swami zapytał:
„Zatem kto jest w środku?”. Tak, uświadamiamy sobie i doświadczamy tego, że Swami
jest nad nami, pod nami i ze wszystkich stron, aby ochraniać nas przed wszelkimi
niebezpieczeństwami.
Bezgraniczne boskie błogosławieństwa
Zakończę ten artykuł innym wspaniałym wydarzeniem. Swami pobłogosławił
wesele mojego najstarszego syna - pomógł nam wybrać pannę młodą, jak również
wyznaczył datę ślubu na 9 czerwca 2009 roku. Swami zapewnił mnie, że udzieli tego
ślubu. Idąc za słowami Swamiego, nasza rodzina 2 czerwca dotarła do Brindawanu.
Codziennie przychodziłem do Swamiego, aby pytać o uroczystość weselną syna.
Swami pytał mnie o datę. „9 czerwca, Swami” - mówiłem. „Och, wciąż jest czas” -
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mówił Swami. Nadszedł 7 czerwca. Do tego czasu dotarli do Brindawanu nasi krewni i
goście, którzy mieli uczestniczyć w uroczystości weselnej. Wieczorem otrzymaliśmy
wieść, że Swami wyjeżdża następnego dnia do Puttaparthi i doradzono nam, abyśmy
tam się udali. Dotarliśmy do Puttaparthi i 8 czerwca czekaliśmy na wieczorny darszan.
Swami przyszedł do mnie w trakcie bhadżanów i udzielił kilku wskazówek. Ponieważ
śpiewano bardzo głośno, nie mogłem zrozumieć nic z tego, co mówi. Potem poszedłem
do Judżur Mandiru i posłałem wiadomość do Swamiego: „Nie zrozumiałem
wskazówek Swamiego, gdyż było za głośno”. Na to Swami przysłał piękną odpowiedź:
“Ja też nie zrozumiałem, co mówił”.
Ku naszemu zaskoczeniu, Swami poczynił już wszelkie przygotowania do ślubu
naszego syna, zaczynając od kapłana, dekoracji, sari dla panny młodej, a nawet
prasadamu w postaci wibhuti. Obrzędy zakończyły się o godzinie 9 rano, a wieczorem
tego samego dnia Swami udzielił ślubu. Gdy Swami daje swoje słowo, zapewnia, iż
zostaje ono wypełnione do najdrobniejszego szczegółu.
Przy siedmiu różnych okazjach Swami zapewnił wielbicieli z Kerali, że przyjedzie do
Sai Widja Wihar w Alwaje. Za każdym razem, gdy dzieci z miejscowej szkoły
odgrywały jakieś przedstawienie teatralne w jego boskiej obecności, nalegał, abym
przekazał jego uczestnikom zapewnienie Swamiego. Przy siódmej okazji Swami
powiedział: „Przyjadę do waszej szkoły i pospaceruję sobie”. Zachowujemy w sercu to
piękne zapewnienie Swamiego i widzimy jego obecność oraz jego niewidoczne dłonie
we wszystkich działaniach, w każdej sekundzie.
Czyż słowa i czyny wystarczą do wyrażenia naszej wdzięczności dla naszego
ukochanego Pana? Nie, wcale nie. Powinniśmy wykorzystywać każdą sekundę życia i
całą naszą energię do przyswajania i rozpowszechniania jego przesłania. Oby Swami
obficie obdarzył wszystkich swą nieskończoną łaską!
– Autor, prof. E. Mukundan, jest przewodniczącym stanowym
Organizacji Sathya Sai Sewa w Kerali w Indiach.

ŻEGLOWANIE PRZEZ OCEAN ŻYCIA
Lorenzo Casadio
Uświadomiłem sobie, że moje sumienie kieruje mnie do tego, abym nie studiował
finansów. Postanowiłem zlekceważyć to i poszedłem za umysłem. Dlatego Swami
musiał się wtrącić, aby pokazać mi dobrą drogę. Przeżycie to nauczyło mnie, że jeśli
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słuchamy swego wewnętrznego głosu i czynimy go częścią swego życia i wyborów,
możemy iść za jego kierownictwem i nasza wola będzie zestrojona z jego wolą. Swami
jest zaprawdę naszym wewnętrznym głosem.
Swami zapytał mnie raz: „Kim ja jestem?”. Z wahaniem odrzekłem: „Swami, jesteś
Bogiem”. Swami nie był zadowolony z mojej odpowiedzi i ciągnął dalej: “Kim jest
Bóg?”. Wtedy postanowiłem udzielić odpowiedzi, która wymagała ode mnie trochę
odwagi: „Swami, Bóg to mój przyjaciel”. Swami uśmiechnął się i rzekł: „Tak, Bóg to
twój przyjaciel”.
Bóg jest naszym najlepszym przyjacielem
Przyjaźń z Bogiem ma bardzo głębokie i precyzyjne znaczenie. Bhagawan
powiedział: „Ze wszystkich dziewięciu form oddania, najważniejsza jest przyjaźń. Jeśli
tylko rozwijasz uczucie przyjaźni z Bogiem, możesz dotrzeć do ostatniego etapu:
poddania się Bogu”. Uważanie Swamiego za najbliższego przyjaciela to wielka
sposobność, jak również zobowiązanie, gdyż wymaga to ode mnie ciągłego, pilnego,
codziennego skupienia i rozmowy z nim.
Swamiemu nie spodobało się, że tak dużą wagę przypisuję przyjaciołom i rzekł:
„Zawsze myślisz o przyjaciołach, przyjaciołach, przyjaciołach... – to jest złe. Twoim
jedynym przyjacielem jest Bóg. Przyjaciele przychodzą i odchodzą, tylko Bóg zawsze
będzie z tobą”. I zaiste później, jak się w życiu zdarza, większość moich przyjaciół poszła
innymi drogami, a tym, który zawsze był przy mnie, aby - jak czyni to przyjaciel zapewniać prowadzenie i wsparcie, był Swami. Bez względu na wyzwanie czy
trudności, wobec których stawałem, Swami zmniejszał ich wpływ do postaci
przemijającej chmury. Gdy tylko potrzebowałem rady, Swami zawsze był, zapewniając
kierownictwo, przekształcając skomplikowaną zagadkę w jasną ścieżkę.
Jak możemy rozwinąć i utrzymać przyjaźń ze Swamim? Jak możemy otrzymywać
teraz jego kierownictwo, gdy nie chodzi on wśród nas jak przedtem? Strata jego
fizycznej postaci zrodziła zamieszanie i poczucie zagubienia. Swami zapewnił nas, że
zawsze jest w nas, z nami i wokół nas i że możemy słuchać głosu Mistrza, słuchając
swego wewnętrznego głosu. Swami oznajmił: „Twoim mistrzem jest twoje sumienie”.
Słuchaj swego wewnętrznego głosu
Chciałbym podzielić się krótką historią związaną z nazywaniem własnego sumienia
swoim mistrzem. Parę lat temu postanowiłem zrobić magisterium. Za każdym razem,
gdy miałem podjąć jakieś poważne postanowienie, chciałem zapewnić sobie aprobatę i
błogosławieństwo Swamiego. To samo zrobiłem na audiencji, gdy udzielił mi nie tylko
błogosławieństw, ale również rady. Swami łaskawie wyliczył najlepsze kraje do
studiowania biznesu i doradził w wielu praktycznych sprawach, by ułatwić wybór.
Ponieważ nie powiedział, na czym mam się skupić, poczułem, że sam mam wybrać.
Podobały mi się finanse, choć nie pałałem do tego kierunku jakimś szczególnym
uczuciem. Ponieważ nie przychodził mi do głowy lepszy wybór, a większość z moich
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studenckich towarzyszy chciała robić karierę w finansach, w końcu też je wybrałem.
Całkiem dobrze sobie radziłem na zajęciach z finansów. Jednak w miarę jak upływał
rok, zacząłem czuć się niewygodnie z tym postanowieniem. Mimo to postanowiłem
zlekceważyć to uczucie.
Pod koniec roku akademickiego zaproponowano mi staż w dziedzinie finansów.
Oferta nadeszła z poważanej korporacji, w której każdy chciałby pracować. Wielu z
moich studenckich towarzyszy pogratulowało mi i powiedziało, że mam szczęście. Ja,
zamiast czuć szczęście, zacząłem odczuwać wielki niepokój, nie pojmując dlaczego. Na
dzień przed ostatecznym terminem podpisania umowy stażowej, powiedziałem sobie
wieczorem, że zlekceważę swój głos wewnętrzny i rano podpiszę te papiery.
Następnego ranka, o godzinie 6., odebrałem telefon od rodziców przebywających w
Puttaparthi. Rano Swami wezwał ich na audiencję. Powiedzieli mi, że zaczął pytać o
moje studia magisterskie. Nieoczekiwanie powiedział moim rodzicom, że powinienem
zrobić magisterium z marketingu. Rodzice wspomnieli Swamiemu, że znalazłem już
staż w zakresie finansów, ale twarz Swamiego przybrała wyraz niechęci, wskazując, iż
staż, jaki miałem właśnie rozpocząć, nie jest tym co powinienem robić.
Po kilku miesiącach wątpliwości, zaprzeczania i zamieszania, poczułem niezmierną
ulgę. Uświadomiłem sobie, że sumienie kierowało mnie do tego, abym nie robił
specjalizacji z finansów. Postanowiłem je zlekceważyć i poszedłem za umysłem.
Dlatego Swami musiał się wtrącić, aby pokazać mi dobrą drogę. Nie trzeba dodawać,
że kiedy zacząłem chodzić na zajęcia z marketingu, poczułem, że to jest dla mnie
doskonały przedmiot; przedmiot, który najbardziej mi odpowiada. Lekcja, jaką
wyniosłem z tego doświadczenia, mówi, że jeśli słuchamy swego wewnętrznego głosu
i czynimy go częścią własnego życia, możemy iść za Jego kierownictwem, a nasza wola
będzie zestrojona z Jego wolą. W istocie Swami jest naszym wewnętrznym głosem.
Manasa bhadżare guru czaranam dustara bhawa sagara taranam.
(Medytuj w myślach o stopach guru. To przeniesie cię przez trudy oceanu istnienia).
– Autor jest członkiem Młodzieży Sathya Sai z Włoch.

Blask boskiej chwały

Brylantowa bransoleta królowej Bobbili
Ponieważ Baba udzielił nam pozwolenia na odwiedziny w czasie Śiwaratri,
udaliśmy się do Puttaparthi, mając zamiar zatrzymać się tam i służyć Swamiemu. O 6.
wieczorem, kiedy wyjmowaliśmy bagaże z wynajętego wozu, ciągniętego przez woły,
przyszedł do mnie Seszagiri Rao i rzekł: „Swami mówi, abyście wracali do swego
rodzinnego miasta”. Doznaliśmy wstrząsu. Jakże teraz jechać? Gdzie się zatrzymać?
Złożyliśmy bagaże przed samym mandirem. Zebraliśmy się na odwagę, obmyliśmy
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nogi i ręce i weszliśmy na bhadżany. Zjedliśmy chleb, który przywieźliśmy i
przespaliśmy się pod gołym niebem. Rano ustawialiśmy tam kuchenkę, aby ugotować
sobie śniadanie, gdy zobaczyliśmy, że idzie do nas Swami. Pokłoniliśmy się u jego stóp.
Uśmiechnął się i odszedł. Zatem ta groźba była jedynie sprawdzianem! Znaleźliśmy
trochę miejsca w blaszanej szopie za mandirem i tam zamieszkaliśmy: wciąż nie
śmieliśmy próbować rozlokować się w mandirze z obawy, aby nie usłyszeć żądania
powrotu do domu.
Po południu Baba wyszedł z mandiru i wstąpił do namiotu rodziny królewskiej
Bobbili. Wielu spośród gości widziało, jak wszedł do środka i czekało przed namiotem,
aby dostąpić jego darszanu. Baba wezwał królewską rodzinę i narysował na ziemi
mały okrąg. Wyjął z tego okręgu jakiś okrągły przedmiot z przylepionym do niego
błotnistym mułem. Śmierdział tak, jakby usunięto go z jakiegoś ścieku czy skażonego
zbiornika wodnego! Dmuchnął nań; zniknął błotnisty muł, a ów okrągły przedmiot
był w rzeczywistości diamentową bransoletą!
Baba dał tę bransoletę królowej, która zobaczyła, że jest na niej wyryte ‘Bobbili’.
Powiedziała, że bransoleta należy do nich. Wówczas Swami wyjawił: „Pewnego razu,
27 lat temu, poszłaś do łazienki, aby wziąć kąpiel. Zdjęłaś swoje bransolety, a po
wyjściu zapomniałaś je założyć. Twoja służąca przyszła, aby oczyścić łazienkę fenolem i
mimowolnie zmyła tę bransoletę do ścieków. Osiadła ona na dnie zbiornika wodnego.
Po pewnym czasie przypomniałaś sobie o bransoletach i poszłaś do łazienki, aby ich
poszukać. Znalazłaś tylko jedną, doszłaś do wniosku, że drugą ukradł służący i posłałaś
go do więzienia. Teraz zwróciłem ci tę zagubioną bransoletę”.
Wszyscy zaniemówiliśmy i nie potrafiliśmy uczynić nic innego, jak tylko pochylić się
przed tym wszechwiedzącym, wszechmocnym Panem, który miał zaledwie 23 lata,
jednak mówił o wydarzeniach sprzed 27 lat.
– Wybrane z “Nectarine Leelas of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba”, pióra R. Balapattabi.
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NOWINY Z OŚRODKÓW SAI
KAZACHSTAN
Prawie 200 ochotników z Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z Kazachstanu, Rosji,
Uzbekistanu, Kirgistanu, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych spotkało się, aby
przeprowadzić obóz medyczno-służebny w wiosce Sairam w południowym Kazachstanie.
Odbył się on od 23 czerwca do 2 lipca 2016 roku. Setkom potrzebujących mieszkańców
wolontariusze Sathya Sai ofiarowali usługi medyczne, oświatowe i społeczne. Uroczystość
otwarcia obozu miała miejsce 25 czerwca. Zespół 61 wolontariuszy, w tym 25 lekarzy z 13
specjalności, świadczył usługi medyczne ponad 4200 pacjentom. Dodatkowo medycy
odwiedzili inne wioski – Karatobe, Otemis, Szapyraszta i Isfidzhabto, aby świadczyć usługi
medyczne pacjentom, którzy nie mogą odwiedzić obozu. Realizowano recepty i rozdano ponad
tysiąc par okularów. Mieszkańcom podarowano również trzy wózki inwalidzkie. Wolontariusze
Sathya Sai rozdali też 250 paczek żywności potrzebującym rodzinom z miejscowości Sairam i z
okolicznych wsi. Dodatkowo dostarczono środki czystości, przybory kuchenne, materace i
odzież. Pewna wielodzietna rodzina otrzymała lodówkę i szafki, a członkowie
Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai naprawili ich uszkodzony dom.
Sekcja oświatowa prowadziła zajęcia w zakresie wartości ludzkich i przeprowadziła twórcze
warsztaty, w których uczestniczyło 2213 dzieci. Członkowie Międzynarodowej Organizacji
Sathya Sai oferowali też programy oświatowe dla rodziców i nauczycieli. 30 czerwca ochotnicy
dali występ muzyczno-taneczny w Teatrze Dramatycznym w Sairam. Mieszkańcy byli
zadowoleni z usług świadczonych przez wolontariuszy Sathya Sai i wdzięczni za to, że ten
wielozadaniowy obóz zorganizowano w świętym miesiącu Ramadan.

ROSJA
W dniach 3-5 czerwca 2016 roku wolontariusze Sathya Sai po raz pierwszy w regionie
Swierdłowsk na Uralu zorganizowali regionalny obóz służebno-edukacyjny. 29 ochotników, w
tym młodzież z trzech ośrodków Sathya Sai i czterech grup Sathya Sai zrealizowało dwa
przedsięwzięcia. Pierwsze obejmowało remont trzech budynków Miejskiego Ośrodka
Młodzieży, gdzie odbywają się zajęcia kulturalne i twórcze dla dzieci i młodzieży. Drugie
zadanie obejmowało przebudowę jednego z pomieszczeń w internacie, aby przenieść tam dzieci
z domu dziecka. Kierownik Miejskiego Okręgu Administracyjnego udostępnił swój samochód z
przyczepą do przewozu potrzebnych elementów budowlanych. Wolontariusze naprawili
podłogi, ściany i sufity oraz wstawili troje drzwi. Dodatkowo zainstalowali w internacie rury z
gorącą i zimną wodą oraz rury kanalizacyjne. Wysoki urzędnik wyraził wdzięczność za
wyświadczone usługi, jak też zainteresowanie międzynarodowym obozem medycznym w
przyszłości. Oprócz prac remontowych, wolontariusze poprowadzili zajęcia z wartości ludzkich
dla nastolatków w Ośrodku Młodzieżowym.
W lipcu 2016 roku Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai zorganizowała doroczny obóz
dziecięcy na obszarze wołżańsko-uralskim. Ten oświatowo-służebny obóz, w którym
uczestniczyły 84 osoby z 16 miast - w tym 24 dzieci i ośmioro młodzieży - oferował wiele zajęć
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dla dzieci, włącznie ze śpiewem, tańcem i grami. Gawędziarz opowiadał bajki mówiące o
okazywaniu czci rodzicom i starszym. Uczestnicy obozu odwiedzili pewną gościnną rodzinę
tatarską i obchodzili Sabantui - święto wiosny - w miejscowej tradycji. Dzieci chodziły na
zajęcia z wartości ludzkich i wcielały w życie to, czego się nauczyły. Uczestnicy wyrazili
wdzięczność Sai Babie za możliwość uczestnictwa w tym obozie.

HOLANDIA
W sobotnie popołudnie 2 lipca ubiegłego roku wolontariusze Sathya Sai przynieśli światło i
radość uchodźcom z Syrii, Erytrei i Afganistanu, którzy przyjęli schronienie w pewnym
przytułku w Holandii. Kolumna samochodów przywiozła rodziny uchodźców do jednego z
wiejskich gospodarstw w Amstelveen koło Amsterdamu, gdzie dzieci mogły pobawić się ze
zwierzętami, m.in. indykami, królikami, kurczętami, owcami i kozami. Położona pośród
pięknych drzew i stawów, pogodna okolica roztaczała spokojnego ducha. Boisko w tym
gospodarstwie przyciągało również dzieci, które w obecności rodziców i wolontariuszy bawiły
się radośnie, wywołując uśmiech u wszystkich. Po powrocie do przytułku, chór Sai zaśpiewał
pieśni w trzech językach - o przyrodzie, miłości, radości i Bogu. Wszystkim uczestnikom
podobał się ten program, a uchodźcy wyrazili wdzięczność za pełne miłości usługi
wyświadczone przez wolontariuszy Sathya Sai.
– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai

BHARAT
Kerala: W całej Kerali obchodzi się święty Ramajana masam (miesiąc Ramajany).
Świątynie i domy rozbrzmiewają tam wówczas uświęconą opowieścią o bohaterskich czynach Ramajaną. Organizacja Sathya Sai Sewa z Kerali śpiewała świętą Ramajanę i Rama Katha
Rasa Wahini w całym tym stanie. Ponadto w Karindżalipallam - wiosce w okręgu Palakkad przeprowadzono szczególne wydarzenie duchowe w ramach Zintegrowanego Programu
Wiejskiego Sri Sathya Sai (Sri Sathya Sai Village Integrated Programme). W związku ze
świętem Ramajana masam w Karindżalipallam przeprowadzono trwającą 31 dni sadhanę.
Dzieci z Bal Wikas uświęciły atmosferę we wsi codziennym śpiewaniem bhadżanów i Wed. W
uroczystościach uczestniczyła ludność wioski.
Gudżarat: Po raz pierwszy w dziejach gudżarackiej Organizacji Sathya Sai Sewa, 28 sierpnia
w Suracie odbyła się konferencja skrzydła Mahila z myślą przewodnią „Kobiety - prawdziwi
architekci społeczeństwa”. Konsultant korporacyjny, dietetyk kliniczny i doradca, Roszni
Pithawala, w swej mowie podkreśliła, że kobiety muszą troszczyć się o swoje zdrowie,
ponieważ są odpowiedzialne nie tylko za swoją rodzinę, lecz także za całe społeczeństwo.
Wprowadziła też delegatów w pewne ćwiczenia rozładowujące stres.
Stanowa koordynatorka młodzieży, dr Szilpa Popat, powiedziała wszystkim o Zjeździe
Mahila, jaki miał się odbyć w dniach 24-25 września 2016 roku w Prasanthi Nilajam. Smita
Patel, stanowa koordynatorka Mahila Wibhag, opowiedziała szczegółowo o różnych
działaniach prowadzonych w tym stanie. Przed zakończeniem pierwszej sesji Sziraz Daruwala
przeprowadziła quiz dotyczący życia Swamiego oraz Organizacji Sathya Sai Sewa.
Poobiednia sesja rozpoczęła się bhadżanem Antakszari w wykonaniu kierowniczki Szkoły
Sathya Sai z Suratu Śanti Krisznamurthy. Później z pełnym siły przemówieniem wystąpiła
członkini Stanowego Komitetu Doradczego Binoti Thakore. Temat jej przemówienia brzmiał:
„Kobieta - symbol premy i śakti”. Koordynatorka stanowa Bal Wikas, Warsza Szukla, zachęciła
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kobiety ze skrzydła Mahila, aby stawały się guru Bal Wikas, co samo w sobie jest wielką
sadhaną. Wreszcie dr Kirtida Waidja podzieliła się swoimi poglądami odnośnie potrzeby i wagi
kółka studyjnego oraz osobistej sadhany. Przewodniczący stanowy z całego serca podziękował
wszystkim siostrom w Sai za liczne uczestnictwo w tym zjeździe. Powiedział, iż widzi, że
wszyscy delegaci są pełni zapału aż do samego końca, a niektórzy poczuli po tej konferencji
chęć wzięcia udziału w zjeździe Mahila w Prasanti Nilajam. Zjazd zakończył się wykonaniem
arati. W sumie wzięło w nim udział 196 osób ze skrzydła Mahila z całego stanu Gudżarat.

Kieruj swoją miłość ku Bogu
Miłość jest jak igła kompasu marynarza – zawsze wskazuje północ. W każdej
chwili, w każdym miejscu i w każdych okolicznościach miłość musi być
zwrócona tylko ku Bogu. Dlatego każdy musi starać się zrozumieć, jak działa
zasada miłości. Miłość można porównać tylko z miłością. Prema (miłość) i
anuraga (uczucie) to jedno i to samo. Lecz gdy uczucie jest skierowane ku
przedmiotom doczesnym, zostaje skażone. Z powodu tego zanieczyszczenia
pojawia się radość i smutek. Człowiek staje się ofiarą pragnień i rozczarowań.
Jednakże, gdy miłość jest skierowana ku Bogu, staje się czysta, bezinteresowna, trwała i boska.

– Baba

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk
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