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Sa n a t ha na  S a r a t h i  

Pismo poświęcone moralnemu i duchowemu rozwojowi ludzkości przez  

SATJĘ * DHARMĘ * ŚANTI * PREMĘ * AHIMSĘ 

(prawdę * prawość * pokój * miłość * niekrzywdzenie) 

http://www.sssbalvikas.org/
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AVATAR VANI 

 

 

 

CIĄGLE MYŚLCIE O BOGU 

 

Dwie wady nie pozwalają człowiekowi myśleć o Bogu ani rozwijać boskich uczuć. 

Jedną jest to, że próbuje ukrywać milion swoich własnych błędów, a drugą to, że 

wyolbrzymia nawet najmniejszą wadę innych.   

 

Prawdziwym oddaniem jest zaprzyjaźnienie się z Bogiem   

 

Ucieleśnienia boskiej atmy!  

Życie ludzkie jest bardzo cenne, święte, szlachetne i warte przeżycia. Ludzkie ciało 

nie jest jedynie konstrukcją fizyczną; jest obdarzone boskim blaskiem. Jednak to 

wielce cenne i podniosłe ludzkie życie krótko trwa. W ciągu tego ograniczonego 

czasu życia człowiek powinien starać się korzystać ze swoich zmysłów w święty 

sposób i pokazywać światu swoją moc i zdolność.  

Celem życia jest poznanie własnej jaźni 

Człowiek może być naprawdę zdrowy jedynie wtedy, gdy panuje nad swymi 

samowolnymi zmysłami i zmiennym umysłem. W rzeczy samej przez panowanie 

nad swymi zmysłami i umysłem może osiągnąć cudowne wyniki. Cel życia osiągn ie 

tylko wtedy, gdy zapanuje nad zmysłami, nad umysłem i nad ciałem. Jeśli brak mu 

chociaż jednej z tych cech, osiągniecie celu życia jest niemożliwe. Człowiek musi 

czynić wysiłki, aby skierować swoje możliwości i zdolności w dobrą stronę i pokazać 

światu ich wartość. Jednak zapomina, że jego życie ma ograniczoną długość i 

pozwala zmysłom i umysłowi chodzić własnymi drogami. W ten sposób nie tylko 

traci własny spokój, ale wywołuje też niepokój w społeczeństwie.  

Inteligencja człowieka tkwi w rozpoznaniu, iż ciało ludzkie psuje się, a boska 

atma w ciele jest wieczna. Ale zapomina on o swojej boskości i prowadzi życie, 

polegając na ziemskiej, krótkotrwałej, doczesnej mocy i na mamonie. Wszakże 
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wielkość ludzkiego życia tkwi w pełnym pokazywaniu jego boskości światu i 

trzymaniu się wysokich ideałów. Poznanie własnej jaźni to prawdziwy cel życia.   

Ciało, które składa się z pięciu żywiołów jest słabe i musi się rozpaść. Choć 

przypisane jest mu sto lat życia, nie można brać tego za coś oczywistego. Człowiek 

może porzucić swoją doczesną powłokę w każdej chwili - czy to w dzieciństwie, czy w 

młodości, czy wieku starczym. Dlatego zanim ciało przepadnie, człowiek powinien 

czynić wysiłki, aby poznać swą prawdziwą istotę. 

Czy owoc zna smak swego słodkiego soku? Czy kwiat raduje się słodyczą swego 

nektaru? Czy książka pojmuje zawarte w niej nauki o pozbywaniu się przywiązań? 

Czy boskimi myślami można natchnąć głowę pełną doczesnych pragnień? 

Zapominając o obecnej w nim boskości, współczesny człowiek nie jest w stanie jej 

doświadczać, gdyż daje się ponieść nie-boskim, ziemskim myślom i uczuciom, co 

naraża go na wielu trudności i cierpień.  

Słowo ‘manawa’ oznacza, że człowiek nie jest nowy. 'Ma' znaczy nie, 'nawa' 

znaczy nowy. Zatem nie jest on nowy. Choć ma za sobą wiele narodzin, mimo to nie 

wie, kim jest. Tak więc jaki jest pożytek z wielu narodzin? Po pierwsze, człowiek 

powinien poznać samego siebie. Powinien posiadać wzrok wewnętrzny i 

samodociekanie, aby odkryć własne błędy. Zamiast tego, patrzy tylko na wszystko, 

co jest na zewnątrz. Czyni wszelkie wysiłki, aby wiedzieć gdzie, kiedy i co dzieje się 

w świecie zewnętrznym. Interesują go tylko wiadomości o świecie zewnętrznym; nie 

próbuje poznać, co dzieje się w nim samym. Powinien raczej czynić odpowiednie 

wysiłki, aby poznać własną jaźń. Tylko wówczas będzie mógł uświadomić sobie cel 

ludzkiego życia. W człowieku zawiera się cały wszechświat. Jego szczęście i smutek 

oddziałują na wszechświat. Musi być szczęśliwy i wszędzie szerzyć szczęście, a nie 

smutek. Tylko wtedy zazna spełnienia w życiu. Rydwan bez kół, pole bez wody, 

drut bez prądu i szkoła bez nauczyciela są bezużyteczne. Podobnie, małą wartość ma 

życie bez świadomości jaźni. Jest to dosłownie śmierć za życia.   

Nienawiść człowieka niszczy pokój na świecie 

Życie ludzkie ma wielkie możliwości i zdolności. Jeśli człowiek działa z silną 

determinacją, może osiągnąć wszystko i wykonać dowolne zadanie. Boskie cechy 

sat-czit-anandy (bytu-świadomości- absolutnej błogości), które są obecne w Bogu, 

są również obecne w człowieku. Dlatego człowiek nie jest różny od Boga. Jednak 

cechy te nie są widoczne u każdego. Ponadto u różnych ludzi występują na różnych 

poziomach. Mamy dużo żarówek elektrycznych. Wiele z nich wygląda jednakowo. 

Ale wszystkie one mogą nie mieć tej samej mocy. Mogą mieć inną moc, np. 40, 60, 

100, 500 i 1000 Wat. Jednak różnica istnieje tylko w wielkości, jakość ich wszystkich 

jest taka sama. We wszystkich żarówkach jest ten sam prąd. Podobnie, boskie cechy 

sat-czit-anandy są obecne na różnych poziomach we wszystkich istotach. Niemniej 

można je rozwinąć do dowolnego stopnia, od wyjątkowo niskiego do bardzo 



Sanathana Sarathi   Luty  2017  

© Organizacja Sathya Sai     
 
 6 

 

wysokiego poziomu. Cechy człowieka zależą od jego myśli. Małą iskrę można 

zmienić w wielki ogień, a z niego zrobić wieloraki użytek, o ile się go uważnie pali. 

Śraddhawan labhate dżnianam – ten kto ma stałą wiarę, zdobywa mądrość. Aby coś 

w życiu osiągnąć, potrzebny jest stanowczy wysiłek. Do wszystkiego niezbędna jest 

praktyka.   

 

 

Srejohi dżnianamabhjasat, 

dżnianaddhjanam wiśiszjate, 

dhjanat karmaphala tjaga, 

tjagat santiranantaram. 

Rzeczywiście od praktyki lepsza jest wiedza. 

Od wiedzy lepsza jest medytacja o Bogu. 

Jednak od medytacji lepsze jest wyrzeczenie się pragnień 

otrzymania owoców swoich czynów. 

Wtedy natychmiast idzie za tym spokój. 

Bez względu na to ile zarabiacie, bez względu na to ile zgromadzicie, pewnego 

dnia musicie to zostawić. Jeśli wy tego nie zostawicie, wówczas to zostawi was i 

wszystko stracicie. Mądrość tkwi w prowadzeniu sensownego i świętego życia, 

zanim dojdzie do tej sytuacji. Aby prowadzić życie jak istota ludzka, człowiek 

powinien rozwijać w sobie ludzkie cechy. Jednak dzisiaj nie podejmuje on wysiłku, 

aby kochać inne istoty ludzkie. Między jednym a drugim człowiekiem, jedną a 

drugą wioską, jednym a drugim krajem panuje nienawiść. Mając w sercach tak 

wiele nienawiści, ludzie krzyczą o pokój i przeprowadzają konferencje pokojowe!   

Trzymając w rękach bomby atomowe, wołają: pokój, pokój, pokój! Pomimo iż 

człowiek dotarł na księżyc, nie posiada spokoju.                          

Co jest tego przyczyną? Przyczyną jest nienawiść człowieka. Czyż może być pokój, 

kiedy człowiek trzyma bombę atomową nienawiści? Ten , kto żyje dla innych, 

jaśnieje jak księżyc. Ten, kto pozwala sobie na pustą retorykę, jest głupcem. Ten, kto 

dochodzi do wiedzy o jaźni, staje się samą błogością. Bóg nie jest oddzielony od 

ciebie. Ty sam zaprawdę jesteś Bogiem. Rozwijajcie świadomość tej prawdy. Jeśli 

myślisz, że jesteś zwyczajną istotą ludzką, taką się stajesz. Jednak jeśli myślisz, że 

jesteś Bogiem, stajesz się Bogiem. Brahmawid brahmaiwa bhawati – ten kto pozna 

brahmana, staje się zaprawdę Brahmanem). Jad bhawam tad bhawati (jakie są twe 

uczucia, taki jest rezultat). Czy może ci się odbijać smakiem mango po zjedzeniu 

ogórka? Nie! Będzie ci się odbijało tym, co jesz. 

 

Prawdziwe oddanie Kuczeli   
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Docześni przyjaciele będą gromadzić się wokół ciebie, mówiąc cześć, cześć, gdy 

będziesz miał wysokie stanowisko i pełną kieszeń. Ale kiedy nie będziesz miał w 

kieszeni pieniędzy ani wysokiego stanowiska, wszyscy cię opuszczą, nie mówiąc 

nawet do widzenia. Oto rzeczywistość doczesnej przyjaźni. Prawdziwa jest jedynie 

przyjaźń z Bogiem. Bóg zawsze będzie z tobą, wokół ciebie, w tobie i będzie cię 

ochraniał tak jak powieki ochraniają oczy.  

Kuczela musiał przejść wiele cierpień. Miał dużo dzieci, ale w domu nie było 

jedzenia. Dzień i noc był pogrążony w smutku. Pewnego dnia żona powiedziała do 

niego: „Kriszna to twój przyjaciel z dzieciństwa. Dlaczego nie pójdziesz i nie 

poprosisz go o pomoc? Wiesz, że Bóg ma wielkie serce i współczucie. Jest tym, który 

opiekuje się każdym”. Ale Kuczela miał w sercu inne uczucia. „Kriszna to potężny 

władca. Jest Bogiem. Czy w ogóle pozwolą mi wejść do jego pałacu?”. 

 Wówczas żona rzekła: „Jest twoim przyjacielem od czasów dzieciństwa. Nigdy 

się ciebie nie zaprze ani cię nie zostawi. Bóg jest jedynym prawdziwym 

przyjacielem”. Kto myślał w ten sposób? Bharja (żona) Kuczely. Bharja symbolizuje 

bhakti (oddanie), a bharta (mąż) oznacza dżnianę (wiedzę). Wiedza ma wątpliwości, 

zaś oddanie posiada stałą miłość do Boga. Kuczela udał się ostatecznie do Kriszny, 

gdy żona przekonała go na wiele sposobów.   

Po dojściu do bramy, Kuczela posłał wiadomość. Gdy Kriszna ją otrzymał, 

wybiegł i zabrał Kuczelę do środka. Kuczela lękał się, że Kriszna go nie dotknie, miał 

bowiem podarte ubranie, rozczochrane włosy i brudne ciało. Ale Kriszna nie zwrócił 

uwagi na brudne ciało i ubranie Kuczeli; patrzył tylko na szerokość i świętość jego 

serca. Cenił przyjaźń z Kuczelą i kazał mu usiąść ze sobą na tronie. Poprosił Rukmini, 

aby przyniosła jedzenie i własnoręcznie podał je Kuczeli. Później Kriszna zapytał 

Kuczelę: „Pamiętasz nasze dni dzieciństwa? Czy myślisz o nich?”. Mówił też o ich 

dziecinnych psotach z tamtych czasów. Bóg nigdy nikogo nie zapomni. Lecz człowiek 

zapomina o wszystkich, gdy osiągnie w życiu wysokie stanowisko, zaś płacze, gdy 

doznaje upadku. Nie ma żadnego względu na przyjaźń z dzieciństwa.  

Kuczela widząc w jakim znalazł się położeniu, obawiał się pozostawać tam długo. 

Nie miał drugiej pary odzieży na zmianę. Wówczas Kriszna rzekł z uśmiechem: 

„Kuczelo, czy przyniosłeś mi jakiś podarek?”. Kuczelę poraził strach. Przyniósł trochę 

bitego ryżu zawiązanego w brudną tkaninę, którą trzymał. Pomyślał: „Jakże mam 

otworzyć to brudne zawiniątko w tym ogromnym pałacu, błyszczącym złotem i 

srebrem?”. Widząc kłopotliwe położenie Kuczeli trzymającego ten bity ryż, Kriszna 

sam wziął od niego to zawiniątko, otworzył je i wsypał sobie garść do ust. Bojąc się, 

że Kriszna zje wszystko, Rukmini złapała go za rękę. Ludzie mogą pomyśleć: „Jaką 

pozycję ma Kriszna, a jaki jest poziom Kuczeli? Czyż będzie to właściwe, jeśli Kriszna 

zje garść bitego ryżu z tego brudnego zawiniątka?”. 

 Niewykluczone, że ludzie pomyślą, iż to właśnie czuła Rukmini i dlatego złapała 
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go za rękę. Lecz nie było w niej takiego uczucia. Powiedziała: „Kriszno, ja mam w 

tym swój własny należny udział. Jesteś sługą swoich wielbicieli. Ja jestem twoją 

służącą. Zatem jestem służącą twoich sług. Proszę, daj mi moją część!”. Nikt nie jest 

w stanie pojąć wzniosłości uczuć Rukmini. W atmosferze panującej w tym pałacu 

Kuczela zapomniał, że przyszedł do Kriszny po pomoc. Wreszcie rzekł: „Kriszno, 

pójdę już!”. Kriszna odprowadził Kuczelę do progu i kazał mu usiąść na rydwanie, 

aby wysłać go do domu. Kuczela o nic nie poprosił. Nie wyjaśnił również, w jakim 

położeniu znajduje się jego rodzina.   

Nie proś - o umyśle - nie proś! Im więcej prosisz, tym bardziej będziesz 

lekceważony. Bóg z pewnością da ci to, na co zasługujesz, bez proszenia. Czyż nie 

spełnił życzenia Sabari, która nigdy nie prosiła? Czyż nie zbawił Dżataju, który nigdy 

nie prosił, ale poświęcił życie w Jego sprawie ?       

Jedynie Bóg jest twoim prawdziwym przyjacielem 

Chociaż Kuczela nie prosił o pomoc, mimo to Kriszna obsypał go wszelką 

obfitością. Jedynie Bóg troszczy się o wszystkie potrzeby wielbiciela. Wielbiciel 

może prosić o błahostki, ale Bóg może mieć dla niego wielką obfitość. Nie proś Boga 

o małe przysługi. Wystarczy, jeśli rozwijasz miłość do Niego. To jest najważniejsze.  

Kuczela pojechał do domu na rydwanie. Nie mógł jednak poznać własnego domu 

– stał się on wielkim pałacem. Zobaczył dzieci i żonę odzianych w cenne ubrania i 

przystrojonych klejnotami. Dom był pełen wszelkich bogactw. Niczego w nim nie 

brakowało. „Czy to jakiś sen czy cud!” - zastanawiał się Kuczela. Nadbiegła żona 

Kuczeli, mając na sobie biżuterię. Wiedziała, kim jest Kriszna, dzięki swojemu 

oddaniu. Prawdziwa wiedza przejawia się, gdy dojrzewa oddanie. Żona zapytała: 

“Czy Kriszna z tobą rozmawiał?”. Kuczela zaczął ronić łzy - nie miał słów na opisanie 

miłości Kriszny.   

Gdy tylko usłyszał o moim przybyciu, sam przybiegł, aby zabrać mnie do środka. 

Zszedł z własnego tronu, podszedł do mnie blisko, spojrzał na mnie i mocno mnie 

objął, jakby od długiego czasu za mną tęsknił. Jak mogę opisać jego współczucie dla 

tak biednego bramina jak ja! Kto inny może obdarzyć tak obfitym bogactwem 

biednego Kuczelę, który mógł ofiarować mu tylko garść bitego ryżu? On jest 

uosobioną miłością.        

Oboje poczuli niezmierne szczęście z powodu otrzymanej od Kriszny miłości. 

Później powiedzieli: „Bóg jest jedynym prawdziwym przyjacielem. Nie ma 

większego przyjaciela niż On”. Prawdziwym przyjacielem jest tylko Bóg; jest z tobą 

zawsze w szczęściu i smutku, w przyjemności i bólu. Krewni pójdą z tobą jedynie  

do cmentarza. Tylko Bóg cię nie opuści. W każdym czasie będzie z tobą, wokół 

ciebie, w tobie i będzie troszczył się o ciebie. Prawdziwą ścieżką oddania jest 

zaprzyjaźnienie się z Bogiem.   
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Bhakti (oddanie) daje śakti (moc). Śakti rodzi rakti i anurakti (tęsknotę i 

przywiązanie do Boga). Anurakti obdarza wirakti (nieprzywiązaniem), a wirakti 

prowadzi do mukti (wyzwolenia). Co znaczy rakti? Rakty znaczy połączenie się. 

Połączenie się z kim? Połączenie się z Bogiem. To oddanie sprawia, że łączycie się z 

Bogiem. Wszystkie ćwiczenia duchowe, takie jak medytacja czy pokuta, powinno się 

wykonywać z oddaniem. Prawdziwym oddaniem jest kochanie Boga całym sercem. 

Tę miłość powinniśmy zdobyć. Pojedynczy ludzie powinni rozwijać miłość między 

sobą. Gdy między jednym a drugim człowiekiem istnieje miłość, można osiągnąć 

wszystko. Jeśli ma się złoto w ręku, można mieć wszelkie kosztowności. Jednak 

potrzebny jest złotnik, który potrafi je wytworzyć. Nie wystarczy nić, igła i kwiaty, 

potrzeba kogoś, kto zrobiłby z nich wieniec. Jest tutaj lampa, olej i knot. Ale czy 

można otrzymać światło? Nie. Potrzeba kogoś, kto zapali tę lampę. Jest nim Bóg. 

Jeśli macie przy sobie Boga, możecie osiągnąć wszystko. Dlatego zawsze myślcie o 

Bogu, służcie Mu i oddawajcie mu cześć. 

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 25 kwietnia 1993 roku.    

 

 
 

 

 

 
 

 

 

11 stycznia na stadionie Sri Sathya Sai Hill View Stadium odbył się doroczny Dzień 

Sportu Kultury. Ponad 3 000 uczniów i studentów z instytucji oświatowych Sathya Sai 

dało widowiskowy pokaz odwagi, pewności siebie, elegancji i zręczności, ku 

zachwytowi wielkiego zgromadzenia widzów, którzy tłumnie zebrali się na pięknie 

ozdobionym stadionie. Szczególnym celem wszystkich uczniów i studentów Sai jest 

zadowolenie Czcigodnego Rektora-Założyciela, Bhagawana Sri Sathya Sai Baby. Z kolei 

Swami swoim boskim wglądem dopilnował, by te czyste uczucia miłości przekładały 

się na dążenie do doskonałości w każdej dziedzinie stopniowego rozwoju ucznia czy 

studenta. Jedną z najważniejszych dziedzin było rozwijanie pewności siebie. Od pojęcia 

do wykonania, każde takie spotkanie rodziło wyzwania, które najpierw wydawały się 

nie do pokonania, ale przy poświęceniu, pracy zespołowej i pewności siebie, 

ostatecznie kończyły się wybitnymi występami.   

 
 

Doroczny mityng sportowo-kulturalny instytucji 

oświatowych Śri Sathya Sai 2017 
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Wśród instytucji oświatowych, uczestniczących w tym wielkim wydarzeniu, 

znalazły się: cztery miasteczka uniwersyteckie Instytutu Wyższego Nauczania Sri 

Sathya Sai, mianowicie Prasanthi Nilajam, Brindawan, Anantapur i Muddenahalli, 

Wyższa Uczelnia Muzyki Sathya Sai, szkoła podstawowa Sri Sathya Sai, a także szkoła 

średnia im. Iśwarammy oraz Wyższa Szkoła Pielęgniarstwa i Pokrewnych Nauk 

Medycznych (Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Sri Sathya Sai). Wydarzenia 

sportowe odbywały się zarówno rano jak i wieczorem.   

Spotkanie poranne 

Spotkanie poranne rozpoczęło się o godzinie 8.00 rano od wjazdu samochodu 

Bhagawana na stadion w towarzystwie drużyny motocyklowej. Powitała go kobieca 

orkiestra dęta z Instytutu Wyższego Nauczania Sri Sathya Sai w Anantapur. Później 

odbyła się parada prowadzona przez męską orkiestrę dętą z miasteczka 

uniwersyteckiego Instytutu w Prasanthi Nilajam.    

 Następnie zaczęła się defilada z udziałem 2 000 studentów Sai podążających  

zgodnie ku Śanti Wedice, aby ofiarować pozdrowienia Bhagawanowi.    

 Pierwsze wystąpiły studentki z miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur, 

które dały pokaz rytmicznej jogi – pewnej postaci jogi artystycznej, stanowiącej 

doskonałe połączenie 36 jogasan, dostrojonych do melodyjnej muzyki. Później odbył 

się pokaz pod nazwą Pattern Striders, gdzie studenci wspólnie tworzyli symetryczne 

układy. W ostatnim występie „Komandosi Sai” pokazano wyczyny obejmujące twórcze 

i szaleńczo śmiałe kierowanie motocyklami tworzącymi różne figury, różne skoki np. 

przez ogień i w dal. Pokaz zakończył się uformowaniem żywej figury tworzącej słowa: 

Zawsze Twoi.  

 Następnie studenci Wyższej Szkoły Pielęgniarstwa i Pokrewnych Nauk 

Medycznych (Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Sri Sathya Sai) ukazali znaczenie 

tradycyjnej sztuki i tańca. Na początek wykonali taniec Kamsale - wyjątkową postać 

tańca, łączącą dźwięki perkusji z rześkim, rytmicznym biciem w bębny. Później  była 

dollu kunitha - starożytna sztuka stworzona przez ludzi ze wsi. Charakteryzowały ją 

mocne udzerzenia w bęben, szybkie ruchy i zharmonizowane układy zespołowe.  

 Poranne spotkanie zakończył energiczny pokaz w wykonaniu studentów z 

miasteczka uniwersyteckiego Instytutu w Brindawan. Najpierw dali pokaz jobiku, 

obrazującego sprawność i zdrowie przez umiejętności jogi i akrobatyki. Później na czoło 

wysunęły się siła i zgranie, gdy studenci pokazali swoją sprawność wykonując twórcze 

figury. Na końcu wystąpili „Podniebni Biegacze”, jak sama nazwa wskazuje, wykonali 

śmiałe skoki w niebo z użyciem szczudeł do skoków, wrotek i kijków pogo. 

Nieustraszoność, wigor i odwaga - oto cechy, które uwidoczniły się w pierwszej 

kolejności, gdy studenci pokazali, że niebo z pewnością nie jest ograniczeniem.   

Spotkanie wieczorne 
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Spotkanie wieczorne zaczęło się o godz. 4 po południu uroczystą procesją. Uczniowie 

szkoły średniej im. Iśwarammy dali pięć barwnych i twórczych występów. Pierwszy (w 

wykonaniu chłopców z klas 1-5), ukazywał bohaterów amerykańskiego filmu 

animowanego: Sponge Boba i Starfish. Była to kronika przygód i wysiłków tych 

bohaterów oraz ich przyjaciół. Następnie wystąpiły dziewczęta z klas 1-5, wykonując 

taniec z obręczą i parasolem. Artystycznie żonglowały one obręczami wokół swojej 

talii, bioder, klatki piersiowej i szyi. Później uczennice klas 6-10 utworzyły 

pół-klasyczne figury Durgi, Śiwy i Swamiego. Chłopcy z tych samych klas wykonali 

pokaz gimnastyczny o nazwie „Ciało, umysł i duch”. Uczniowie klas 9-10 

zaprezentowali taniec kukiełek ukazujący prawdziwe doświadczenia związane z nauką 

i przekazujący inspirujące przesłanie do obecnych na sali młodych uczniów.   

 Następnie wystąpili najmłodsi i starsi uczniowie szkoły podstawowej Sri Sathya 

Sai. Przyciągnęli uwagę wszystkich licznymi umiejętnościami, zaczynając od tańca, 

którym złożyli pokorną i pełną miłości ofiarę wdzięczności Panu Sai. W dalszej 

kolejności na czerwonej podłodze odbył się pokaz gimnastyczny, po którym 

zaprezentowano taniec Ganeszy oraz „rytmy roślinne”, ukazujące jak delikatne anioły 

Pana Sai tworzą fontanny radości. Po zawsze lubianych „Kołach niemieckich” odbyły 

się „Ćwiczenia wróżek” i swawolny występ „Kapelusz na kiju”. Po pokazie 

utrzymywania równowagi na deskach, uczniowie zakończyli swoje przedstawienie Z 

„Fantazją wachlarzy” wystąpili pełni zapału nowatorzy, wywołując zachwyt 

falowaniem barwnych wachlarzy przy cudownej pieśni oddania Bogu, a wieczorem w 

niebo poleciały setki balonów.   

Później główną scenę zajęli starsi chłopcy z miasteczka uniwersyteckiego Instytutu 

w Prasanthi Nilajam i ze szkoły średniej Sri Sathya Sai. Zaczęli od wielkiego pokazu 

„Otwarte serca”, a potem wystawili spektakl „Królowie Radżastanu” - barwny pokaz 

tańca i figur w klimacie sztuki ludowej Radżastanu i Gudżaratu, wykonywany z takimi 

akcesoriami, jak kije, miecze, bębny, ogień. Następnie odbył się pokaz gimnastyki na 

trampolinie. Wykonano rozmaite skoki. Potem chłopcy wypuścili z ziemi zdalnie 

sterowane samolociki, ofiarowując Bhagawanowi Babie swoją powietrzną pradakszinę 

i pranamy.   

Następnie nadszedł czas na pokaz sztuk walki. Od zsynchronizowanych zespołowo 

ruchów, przez łamanie dachówek, do tęsknoty za Brucem Lee - prezentacja z użyciem 

broni nunczako, przygotowana dla jego fanów - widzowie zobaczyli znakomity pokaz 

zgrania, zręczności i wprawy. Po GODS (ang. Game of Daring Stunts - grze śmiałych 

wyczynów), ukazującej sprawność gimnastyczną połączoną z kilkoma sztuczkami z 

obręczami, odbył się pokaz o nazwie BOS (ang. Balance, Order and Skill - Równowaga, 

Porządek i Wprawa) złożony z różnych figur na rusztowaniach o różnej wysokości. W 

dalszej części zgromadzenie widzów przejął do głębi „Oddział motocyklistów” - żywy 

występ z różnorodnymi figurami i akrobacjami na motocyklach. Połączono go później z 



Sanathana Sarathi   Luty  2017  

© Organizacja Sathya Sai     
 
 12 

 

innym pokazem o nazwie „Pundżabi Gabrus”. Następnie stadion rozświetlił pokaz 

świateł LED. Widok dekoracji z pasami świecących diod olśnił wszystkich, przy 

towarzyszącej muzyce jazzu, funky i intergalaktycznej sprowadzonej do Prasanthi 

Nilajam.  

Spotkanie stosownie zakończyli studenci z Muddenahalli, najmłodszego z 

miasteczek uniwersyteckich Instytutu. Wykonali „Musztrę z pochodnią” - pokaz 

różnych wzorów, w tym symboli wiary, prostej animacji i ekspresji. Ostatnim 

występem dnia był pokaz różnych wzorów ze światłami LED i ogniem. Wzory były 

różnokolorowe, a ogień potęgował wrażenie. Uroczystość zakończyła się o godz. 7 

wieczorem wykonaniem arati ofiarowanego Bhagawanowi Babie.    

WYSTĘPY MUZYCZNO-KULTURALNE 

W dniach 12-15 stycznia (2017) hala Sai Kulwant stała się miejscem występów 

muzyczno-kulturalnych w ramach dorocznego Dnia Sportu i Kultury w placówkach 

oświatowych Sathya Sai.   

Swargadapi Garijasi - przedstawienie teatralne   

12 stycznia wystąpili uczniowie szkoły średniej Sri Sathya Sai ze spektaklem 

opartym na naukach Bhagawana mówiących, iż matka i ojczyzna są większe nawet 

od nieba. Przedstawienie „Swargadapi garijasi” sławiło matkę i ojczyznę, 

opowiadając o dwóch uczniach, którzy razem udali się za granicę na studia, jednak 

obrali różne ścieżki. Ten, który powrócił do Indii, służył swoim rodzicom oraz 

założył wiele instytucji dobroczynnych, natomiast ten drugi został za granicą, aby 

spełniać swoje wysokie ambicje. Lecz gdy w Indiach zachorowała jego matka, 

zrozumiał swój błąd. Przyjaciel pomógł mu później przyjąć schronienie w Swamim i 

doprowadził do jego przemiany. To dobrze zagrane i zrealizowane przy pomocy 

multimediów przedstawienie wyraziło przesłanie Bhagawana o chwale matki i 

ojczyzny.  

Ku Sai przez słowa Sai   

Dwa pierwsze występy odbyły się 13 stycznia (2017). Pierwszy, pod nazwą „Ku 

Sai przez słowa Sai”, oparty na zagadnieniu drogi do Sai przez przesłania Sai, dały 

studentki z miasteczka uniwersyteckiego Instytutu w Anantapur. Gdy studentki 

przedstawiały głębokie nauki Swamiego przez pełne znaczenia omówienia oraz 

melodyjne pieśni, jego przesłania ożyły na olbrzymim ekranie LED dzięki 

właściwym filmom przedstawiającym jego wiersze i urywki orędzi wygłaszanych 

złotym głosem. Oparte na przykładach, spostrzeżeniach, analogiach oraz na 

opowieściach wybranych z orędzi Bhagawana, przedstawienie to próbowało ukazać 

ponadczasowe poszukiwania ludzkości, pragnącej odkryć swoją prawdziwą 

tożsamość, jaką jest boskość. Tak oto, w bardzo żywy i ciekawy sposób, w ciągu 

zaledwie pół godziny przedstawienie to wyraziło główne przesłanie Bhagawana. 
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Darszan - prawdziwa wizja   

Później odbyło się wnikliwe przedstawienie teatralne studentów z miasteczka 

uniwersyteckiego Instytutu w Muddenahalli. Pokazało ono, jak człowiek może 

rozwinąć prawdziwą jedność z Bogiem przez darszan, mimo ciężkich prób i 

niepowodzeń w życiu, jeśli trzyma się ścieżki prawości. Zaprezentowane w tym 

przedstawieniu opowieści o Prahladzie i Swamim Ramakrisznie Paramahansie 

trafnie zobrazowały to zagadnienie. Znakomity scenariusz, dobra gra aktorów i 

stosowne wsparcie multimediów sprawiły, iż występ był pasjonujący.  

„Bhakta Surdas” - taneczne przedstawienie teatralne    

Studentki z miasteczka uniwersyteckiego Instytutu w Anantapur wystąpiły z 

przedstawieniem 14 stycznia. Najpierw za pośrednictwem swego zespołu 

muzycznego ofiarowały u lotosowych stóp Bhagawana boskie melodie, których 

współbrzmienie wywarło urzekający wpływ na zgromadzenie słuchaczy. Później  

zaprezentowały muzyczno-taneczne przedstawienie teatralne „Bhakta Surdas”, 

ukazujące opowieść o tym wielkim wielbicielu Pana Kriszny, który w życiu stawał 

w obliczu najcięższych prób, ale ciągle utrzymywał skupienie na swoim ukochanym 

Krisznie. Chociaż los sprawił, że był niewidomy, otrzymał od Kriszny boski wzrok. 

Znakomita gra aktorska studentek, bajeczne dekoracje, dobre stroje i charakteryzacja 

oraz porywające tańce sprawiły, iż było to wciągające przedstawienie.   

„Bhakti Prawaham” – spektakl taneczny     

Na zakończenie dorocznego Dnia Sportu i Kultury 15 stycznia odbyło się 

przedstawienie „Bhakti Prawaham” (strumień oddania) w wykonaniu studentów z 

miasteczka uniwersyteckiego Instytutu w Prasanthi Nilajam. Ukazując najwyższą 

wartość oddania na ścieżce duchowej, przedstawienie dowiodło, że prawdziwe 

oddanie jest bezinteresowne i płynie z głębi serca, zaś największymi przeszkodami 

na tej ścieżce są ego i pycha. Przedstawienie uwidoczniło prawdziwe oddanie 

myśliwego Kannappy, który zmienił się w wielbiciela oraz upadek Rawany i 

Dakszy, wywołany przez ich ego. Dobre stroje i charakteryzacja, znakomite 

dekoracje i piękne tańce studentów sprawiły, że przedstawienie wywołało duże 

wrażenie.    

Uroczystość rozdania nagród    

W pomyślny dzień Makara Śankranti, 14 stycznia 2017 w hali Sai Kulwant odbyła 

się uroczystość rozdania nagród z okazji dorocznego Dnia Sportu i Kultury 2017.   

Uroczystość rozpoczęła się po śpiewie wedyjskim o godz. 8.30 rano, gdy do hali Sai 

Kulwant wkroczył uroczysty pochód drużyny prowadzonej przez orkiestrę dętą 

Instytutu i grono studentów śpiewających Wedę. W wygłoszonej następnie mowie 

inauguracyjnej kierownik miasteczka uniwersyteckiego Instytutu w Brindawan G.S. 

Srirangaradżan zauważył, iż celem dla jakiego Bhagawan zakładał instytucje 
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oświatowe, była przemiana serc uczniów i studentów. Dodał, że częścią tej przemiany 

jest Dzień Sportu. Srirangaradżan przedstawił też mówców, którzy następnie mieli 

krótkie wystąpienia. Pierwszym z nich był wykładowca z miasteczka uniwersyteckiego 

w Prasanthi Nilajam, dr Subasz Subramanian, który odniósł się do lekcji, jakie 

nauczyciele i uczniowie otrzymali w trakcie Dnia Sportu. Stwierdził, że były to 

przydatne warsztaty przyswajania sobie cnót, jakimi są jedność, dyscyplina i 

gospodarowanie czasem. Później o swoich odczuciach odnośnie Dnia Sportu 

opowiedziało czworo studentów i jeden uczeń; wyrazili też wdzięczność Bhagawanowi 

za tę wspaniałą sposobność. Studenci byli przedstawicielami każdego z czterech 

miasteczek uniwersyteckich Instytutu, uczeń zaś - szkoły podstawowej Sri Sathya Sai. 

Po tych krótkich przemówieniach odbyło się uroczyste rozdanie nagród, na którym 

wszystkie te instytucje oświatowe nagrodzono trofeami i rozdano je zwycięzcom 

dyscyplin indywidualnych oraz zespołowych.   

Na koniec odtworzono błogosławiące boskie przesłanie czcigodnego Rektora 

Założyciela, Bhagawana Sri Sathya Sai Baby, który wezwał studentów do poznania 

różnicy między materią a umysłem. Umysł - powiedział - nie jest materią; jest on 

częścią atmy, czyli jaźni. Studenci - rzekł - powinni zdobywać wiedzę o atmie, która 

uczyni ich nieśmiertelnymi. Bhagawan zakończył orędzie bhadżanem „Hari bhadżan 

bina sukha śanthi nahin”.  

Następnie zaśpiewano bhadżany zakończone o godz. 10.30 wykonaniem arati. 

 

 

 

Z naszych archiwów 

 

ŚIWARATRI TO POMYŚLNA NOC  
DO ROZMYŚLANIA O BOGU    

 

 

WZNIEŚ SIĘ KU SWEMU BOSKIEMU PRZEZNACZENIU  

 

Ucieleśnienia miłości! 

Każda istota ludzka dąży do zdobycia anandy (błogości). Dąży do życia pełnego 

błogości. Czy jest uczonym, artystą, człowiekiem władzy czy wysokiego statusu, tęskni 
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do błogości. Każdy człowiek od świtu do zmierzchu stara się zdobyć błogość.   

Uważając świat materialny za jedyną rzeczywistość, człowiek zatraca się w dążeniu 

do rzeczy materialnych. Jednak jeśli pozna się prawdę odnośnie tych przedmiotów 

materialnych, stwierdzi się, iż nie mają one w ogóle realności. Ich rzeczywistość jest 

chwilowa i doczesna. Nie zapewniają trwałej błogości. Nie obdarzają trwałą błogością. 

Aby zaznać trwałej błogości, człowiek musi czynić konieczny wysiłek.   

Poszukiwanie błogości 

Sat-czit-ananda (istnienie, świadomość, błogość) przenika cały wszechświat. Każdy 

człowiek powinien starać się zrozumieć, co znaczy sat-czit-ananda. Jedynie wtedy 

uświadomi sobie własne prawdziwe ja. Z powodu złudzenia wywołanego przez ten 

zjawiskowy świat, człowiek uważa sat-czit-anandę za coś różnego od siebie. Każdy 

powinien dowiedzieć się „Kim jestem?”. Gdy znajdzie odpowiedź na to pytanie, nie 

będzie dlań potrzeby rozumienia, czym jest sat-czit-ananda. Dopóki człowiek utożsamia 

się z ciałem i jego fizycznymi cechami, będzie poszukiwał sat-czit-anandy. Gdy odkryje 

prawdziwą istotę „ja”, nie będzie uganiał się za niczym innym. Uświadomi sobie, że 

jest ucieleśnieniem sat-czit-anandy.    

Postaw sobie za cel jedność z Bogiem   

W oparciu o to powinno być jasne, że człowiek został obdarzony człowieczeństwem 

po to, aby mógł wznieść się ku swemu boskiemu przeznaczeniu, zamiast tarzać się w 

doczesnych przyjemnościach i cierpieniach. W ten sposób dowiedzie swojej wyższości 

nad zwierzętami.   

Czuwanie i post, przestrzegane w noc Śiwaratri, stało się farsą. Prawdziwe czuwanie 

i post polegają na skupianiu myśli na Bogu przez całą noc. Łaska Boga jest 

bezpośrednim wynikiem czynów człowieka. Każdy musi sam zbadać, w jakim duchu 

odprawia nabożeństwo do Boga. Boskość można sobie uświadomić jedynie przez 

śraddhę (stałość) i wiśwasę (wiarę). Boskość jest wewnątrz każdego. Gdy człowiek to 

sobie uświadomi, nie będzie więcej przejawiał złych cech.    

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

Poświęćcie się wykonywaniu swoich obowiązków. Nie marnujcie czasu - swego ani 

innych - na czcze gadanie. Rozpoczynając od obowiązków pojedynczego człowieka, 

powinno się przyjąć za ostateczny cel dotarcie do jedności z Bogiem. Śiwaratri to 

pomyślny czas na skupianie umysłu na Bogu. Poświęćcie przynajmniej tę jedną noc na 

rozmyślanie o Bogu, z wykluczeniem wszelkich innych myśli i zmartwień.   

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych z okazji święta Śiwaratri.    
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DZIELENIE SIĘ JEST KOSMICZNĄ RADOŚCIĄ    
Kuppam Widżajamma 

 

 

Staramy się bardzo wkładać wszelkie wysiłki w każdy czyn, by zadowolić Swamiego, 

by sprawić mu radość i zdobyć sobie jego łaskę. W końcu radość Stwórcy przynosi Mu 

tyle przyjemności, że ów ‘szczególny skutek’ Jego szczęścia tkwi w natychmiastowej 

jedności z resztą Jego stworzenia. Dzielenie się kosmiczną radością Stwórcy jest tym 

‘szczególnym skutkiem’ odczuwalnym w całym wszechświecie. Złotym kluczem do 

szczęścia jest prowadzenie życia opartego na miłości i współczuciu.   

 

„Dzielenie się jest kosmiczną radością”. Ta wartościowa wypowiedź udzielona w mej 

obecności przez Bhagawana Sathya Sai Babę, Pana radości, urzekła moje serduszko. 

Nasz Pan ciągnął dalej: „To nie jest zwykła radość, gdyż ma ona szczególny skutek”. 

Mówiąc to łagodnie, wyszedł do sali. Przez całe dni chodziły mi po głowie słowa 

„szczególny skutek”, bez żadnego wyniku, bez żadnego zadowalającego wniosku 

odnośnie tego, co rzeczywiście miał na myśli nasz Pan Sai.    

Uczenie się życia w miłości 

Od niepamiętnych czasów Bóg, Stwórca, uwielbia stwarzać wszystko. Od czasu do 

czasu, gdy święci i mędrcy błagają Boga o przywrócenie chwały prawości, gdyż 

podupada ona na świecie, przyjmuje On ludzką postać i zstępuje jako awatar. Misją 

naszego ukochanego awatara kalijugi jest odnowienie prawości i uratowanie świata. 

Jakże często Swami mówił, że ‘my’ jesteśmy jego ‘instrumentami’ do osiągnięcia tego 

celu! Jego sposobem jest uczenie ludzkości jak żyć w miłości, gdyż jest on świętym 

ucieleśnieniem miłości. I mówi nam, że my też jesteśmy ucieleśnieniem miłości. 

Przypomina nam, że jesteśmy boscy jak bogowie, jednak o tym nie wiemy. Jakże wiele 

razy Swami zwracał się do nas Diwjatma swarupulara – ucieleśnienia boskiej atmy! 

Czyż nie jest to potwierdzonym dowodem tego, że wszyscy jesteśmy boscy? 

Nasz współczujący Pan bardzo łaskawie budzi boskiego ducha, który tkwi w 

każdym z nas. I staje się On niewidoczną ręką Uniwersalnego Mistrza, przykładem 

bezinteresownej miłości i uczucia Boga, które wykraczają poza możliwości ludzkiego 

postrzegania. Jakież mamy szczęście, że otrzymaliśmy dar jego fizycznej obecności w 

swoim życiu! 
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Nasz Pan powiedział kiedyś: „Matka, matka ziemia i przyroda są pierwszymi i 

głównymi żywymi przykładami kosmicznej radości. Dają z bezinteresowną miłością 

wszystkie bogactwa i zasoby - i obsypują nimi - nie oczekując niczego w zamian, bez 

odrobiny ego czy pychy z powodu wykonania tak olbrzymiego zadania”. Nasz Pan 

mówił dalej: „Gdyby mędrcy i święci nie podzielili się swą głęboką wiedzą, jeśli nie 

podzielono by się owocami i kwiatami, jeśli słodkie wody rzek chciałyby być 

samolubne, jeśli słońce, księżyc i niebo nie podzieliłyby się swoim blaskiem, w jakim 

bylibyśmy stanie? Dzielenie się jest bardzo istotne we wszystkich dziedzinach życia i 

odgrywa olbrzymią rolę, jeśli chodzi o dawanie kosmicznej radości”. Mimo to, 

tajemnica słów 'szczególny skutek' pozostała nieuchwytna.   

Szczególny skutek kosmicznej radości 

Nasz Pan, wcielona miłość, zstąpił na ziemię, aby uczyć nas i być przykładem 

najwyższej miłości Stwórcy do swoich dzieci. Pewnego dnia grono szczęśliwych 

wielbicieli, w którym się znalazłam, miało zaszczyt oglądać następującą boską lilę. 

Swami przyszedł z całym swym czarującym uśmiechem, naprawdę płynął ku nam. 

Jego dostojny widok sprawił, że czuliśmy, jakby zbliżała się lwica. Gdy był blisko 

pewnej kobiety, niezmącona cisza na sali została nagle przerwana. Niektórzy z nas 

wiedzieli, że przechodzi ona w życiu trudny okres. Och! Zaczęła płakać, nie panując nad 

sobą. Jej zawiedzione nadzieje wybuchły jak wulkan z jej wnętrza. Jej przygnębienie, 

napięcie i olbrzymi ból wystrzeliły jak gorąca lawa. Litościwy Pan ze współczującym 

spojrzeniem, zwyczajnie dotknął jej głowy i rzekł: „Nie martw się”. Zstąpiła na nią 

wielka ulga. Zdało się, że jej zranione serce doznaje jakiegoś uzdrawiającego dotyku. Jej 

płonące ciało zaczęło chłodnieć, a nabiegłe krwią, czerwone oczy uroniły łzy radości. 

Spojrzała na Sai Maa, z całą wdzięcznością i z pokorą pokłoniła się do jego boskich 

stóp. Swami łagodnie powiedział: „kosmiczna radość” i ruszył na drugą stronę.   

To, co uważano za niepojęte, zostało zanegowane, gdyż Swami podniósł zasłonę 

maji, a my poczuliśmy w sercach ów ‘szczególny skutek’ radości. Jakże piękny sposób 

na sprawienie, abyśmy uświadomili sobie ten tak cudowny ‘szczególny skutek’! Po 

prostu jeden dotyk, jedno spojrzenie i kilka dobrych słów przyniosło wszystkim tak 

wiele radości. My, które byłyśmy tego świadkami, nigdy nie zapomnimy tego 

doświadczenia. Psotny Swami jest przyzwyczajony do tej gry dawania trudnej zagadki, 

a później dawania też jej rozwiązania! Jednak trzeba być zawsze czujnym i uważnym, 

aby uchwycić to rozwiązanie, gdyż pojawi się w najbardziej niespodziewany sposób i 

w najbardziej nieoczekiwanym czasie.   

Świadkami tamtego wydarzenia były jedynie te spośród nas, które siedziały blisko 

tej udręczonej kobiety. Gdy tylko dotarłyśmy do swoich pokojów, za nami przyszło 

wielu gorliwych wielbicieli, aby dowiedzieć się co się właściwie stało. I tu należy zdać 

sobie sprawę z jednej ciekawostki: nie widząc tamtego zdarzenia, doznali oni tej samej 

kosmicznej radości, jaką odczułyśmy my. Nie skończyło się to tutaj, ponieważ ludzie, 
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których wówczas nie było na sali, również poczuli tę radość, a gdy przekazano im 

wiadomość, ich radość nie znała granic. Nie trzeba mówić, że wieść o wszelkich takich 

zdarzeniach szerzyła się we wszystkie strony jak gwałtowny pożar i dzieliliśmy się nią 

ze wszystkimi członkami rodziny i przyjaciółmi - bezpośrednio bądź za pośrednictwem 

szczegółowo opisujących zdarzenie listów. W tamtych czasach nie było telefonów 

komórkowych ani internetu. Zdarzenie to miało miejsce wiele dziesiątków lat temu; 

omówiono je z niezliczonymi grupami ludzi i opowiedziano w różnych miejscach.  

Do dzisiejszego dnia nasz najukochańszy Pan Sai jest dla ludzkości wybitnym 

przykładem tego, jak wieść życie pełne współczucia i miłości. Jako Premawatar (awatar 

miłości) w tych czasach kali, w swojej misji - ratowania świata przez odnowienie w 

nim miłości - pokazuje własnym przykładem, jak dzielić się całym swoim czasem i 

sobą ze swymi ukochanymi dziećmi.  Wszystko, co duchowe, jest bezpłatne, bez 

żadnych ukrytych kosztów.   

Dzielenie się jest duchem radości, nieskończonym źródłem radości, śluzami 

prowadzącymi do radości. Im więcej się dzielisz, tym bardziej wzrastasz. Im bardziej 

wzrastasz, tym bardziej się rozwijasz. Im bardziej się rozwijasz, tym bardziej jaśniejesz. 

Im bardziej jaśniejesz, tym bardziej się rozprzestrzeniasz.   

W tym miejscu z radością podzielę się jednym wydarzeniem ze swojego życia. To 

życie jest pełne niedoli, żali i smutków siejących spustoszenie i wywołujących 

nieszczęście. Dawno temu moja rodzina stawiała czoła niezliczonym nieszczęściom i 

chaosowi. Borykaliśmy się z przejmującymi trudnościami finansowymi i umysłowymi. 

Pogrążona w przygnębieniu, zupełnie się załamałam, przeklinając swe istnienie. 

Pomimo tego wszystkiego, płynęły ciągłe modlitwy i prośby do Pana.   

Nie martw się!  

W najbardziej nieoczekiwany sposób, mój ukochany Sai Maa stanął przede mną 

twarzą w twarz, pełen niezmiernej miłości. Skinął na mnie, abym przyprowadziła 

męża, potem zabrał nas oboje do pobliskiej, pustej sali. Jego uśmiechnięte oblicze stało 

się nagle surowe i poważne. Skarcił mnie, mówiąc: “Niemądra kobieto! Czy nie wstyd 

ci żądać mało ważnych rzeczy w życiu? Po wszystkich latach mojej ciągłej troski i 

opieki, jak możesz się załamywać? Czy nie stoję przy tobie cały czas?”. Doznaliśmy 

oszołomienia i runęliśmy, zupełnie bezradni, do jego lotosowych stóp.  

W najbardziej współczujący sposób Swami wykonał abhajahastę (gest 

błogosławieństwa) nad naszymi głowami i pobłogosławił nas. Zdaliśmy sobie sprawę 

ze współczucia obecnego za szorstkimi słowami Swamiego i doznaliśmy głębokiego 

wzruszenia. Swami jedynie udawał szorstkość, aby weszły nam do głowy właściwe 

rzeczy. Z miłością otarł nam łzy i dał odwagę do stawiania czoła tym nieszczęściom, 

obdarzając nas głębokim spojrzeniem, kochającym dotykiem i słowami troski.  

Radowaliśmy się w sercach słodyczą ‘kosmicznej radości’, wywołanej prostą, pełną 

miłości uwagą ze strony naszego Swamiego - uwagą, którą na przestrzeni lat obdarzył 
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nas nie raz, ale wielokrotnie.  

Gdy Swami mówi „Nie martw się”, nie pojmujemy prawdziwego znaczenia i 

tłumaczymy je mylnie, w taki sposób, jaki nam odpowiada, jak gdyby wszystkie trudy, 

jakim stawiamy czoła, miały być za parę tygodni czy miesięcy usunięte. Jednak nasze 

założenie jest bardzo błędne. On w ogóle nie miał tego na myśli; nigdy nawet nie 

wspomniał o tych trudach. Ale jego pouczenie jest bardzo jasne: „Nie martw się!”. W 

naszym przypadku trudy trwały nadal przez siedem lat, znanych jako ‘okres Saturna’ 

(Szani Dasza).  

Zatem po siedmiu latach musiał zacząć się okres dobry, jednak było odwrotnie. 

Swami nagle zwrócił się do mnie: „Kumarammo, dostałaś awans!”. Zanim zdołałam 

podskoczyć z radości, dodał: „Zstąpiła szani dasza!”. Niezdolna zapłakać ani się 

uśmiechnąć - jeśli chodzi o znaczenie tych słów - pozostałam cicho i usłyszałam, jak 

mruknął: „Nie martw się”. Nie potrzeba mówić, że chociaż ten ciężki czas trwał jeszcze 

przez wiele lat, z “Sai Ram” na ustach i w sercach zdołaliśmy w końcu przebyć ten 

ocean życia bez utonięcia. Jego gry są ponad wszelkimi próbami opisania, zaś jego 

‘skutek szczególny’ jest zaiste oszałamiający.    

Wydarzenia jakie opisałam powyżej miały miejsce przed wieloma dziesiątkami lat i 

do dnia dzisiejszego „dzielenie się kosmiczną radością” może przekraczać moje skromne 

pojęcie, jednak najbardziej wyjątkowy jest dla mnie ten ‘skutek szczególny’ 

odczuwania radości Stwórcy, pozostaje on bowiem świeży w mojej pamięci. Każdy 

czyn naszego purnawatara miłości, Bhagawana Sathya Sai Baby, jest jakąś nauką, 

boskim szczególnym skutkiem od samego Stwórcy. Każdy, kto idzie za powyższymi 

przykładami Swamiego, sam może doświadczyć tego, co będzie niezapomniane.   

Pokornie dziękuję wszystkim czytelnikom za pozwolenie mi na podzielenie się tym 

głęboko osobistym doświadczeniem, że „dzielenie się jest kosmiczną radością”. Po tylu 

dziesięcioleciach, po wielu rozmyślaniach nad tamtymi zdarzeniami, po rozmowach z 

różnymi ludźmi i grupami, rzeczywista głębia jawi się jako znacznie większa niż to, co 

uświadamialiśmy sobie w tamtym czasie. Dlatego Bhagawan mówi nam: „Jako 

pojedynczy człowiek potrafisz wywołać skutek, który dotknie cały ogół stworzenia, 

dzieląc ze współczuciem zmartwienie czy smutek drugiego człowieka, gdyż to, co robisz 

dla tej osoby, jest czynione samemu Bogu. Dlatego wytwarza to Jego kosmiczną 

radość, ponieważ każda osoba, która tego doznaje, wpływa kojąco na całe ciało 

boskiego bytu! Proste rozumienie: jesteśmy jednym”. 

Złoty klucz do szczęścia  

Gry Stwórcy rozgrywane przez naszego ukochanego awatara są ponad wszelkimi 

opisami, a Jego kosmiczna radość, pobudzana współczującym obcowaniem Swamiego 

z innymi ludźmi w niedoli, jest naprawdę oszałamiająca, gdyż Stwórca nie chce radości 

dla siebie. Jego radość pochodzi z dzielenia jej z resztą Jego ciała. Nie zatrzymuje 

odczuwanej przez siebie radości. Stwórca czerpie wielką przyjemność z dzielenia się 
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swoją kosmiczną radością z całym stworzeniem. Jest to ten ‘szczególny skutek’, z 

którego korzysta całe stworzenie.  

Swami powiedział: „Ta kosmiczna radość pełni ważną rolę w pozwalaniu wszystkim 

na rozkoszowanie się potokami radości!”. Im bardziej hojni są dla siebie ludzie, tym 

bardziej umożliwia to Stwórcy szerzenie Jego radości, dawanie coraz to większej 

kosmicznej radości całej ludzkości. Część istoty Stwórcy obejmuje rzeczy w przyrodzie, 

takie jak słońce, księżyc, gwiazdy, niebo, rzeki i strumienie, góry i lasy. Wszystkie one 

bezinteresownie służą ludzkości, czynienie tego leży bowiem w ich istocie. Jednak 

istoty ludzkie mają do wyboru okazywanie swojej boskości, bądź też nie. Jeśli coraz 

więcej ludzi zdecyduje się przejawiać swą boską naturę, zawitają do nas złote czasy. 

Twoja pełna miłości uwaga okazywana komuś, kto cierpi, uspokaja tę osobę, a czyn 

twój oddziałuje na obecność ‘Ja jestem’, co daje wielką kosmiczną radość 

mieszkającemu we wszystkich sercach Stwórcy. Radość, jakiej zaznaje Stwórca, jest 

kosmiczną radością, odczuwaną w sercu dotkniętej niedolą osoby, gdy otrzymuje 

pomoc. ‘Skutkiem szczególnym’ tej radości jest to, że sam Stwórca dzieli się tą 

kosmiczną radością i ją rozpowszechnia, co jest podobne do stwarzania. Wszyscy 

jesteśmy częścią Jego stworzenia. Gdy my ludzie, dzieci Boga, kochamy się i troszczymy 

jedni o drugich, przynosi to kosmiczną radość Stwórcy, temu "Ja jestem" w każdej 

osobie. To, co czuje jedna część ciała, rozprzestrzenia się na resztę ciała. Zatem kiedy 

uważamy, że wszyscy są boscy, wszyscy dzielą to samo. Jedno dotknięcie, jedno 

spojrzenie i kilka dobrych słów jest kosmiczną radością. Oto w końcu zrozumiany, ów 

nieuchwytny ‘skutek szczególny’ kosmicznej radości.   

Dzielenie się swoim „ja” z sercem pełnym współczucia, pomaganie innej istocie 

ludzkiej, która cierpi, wytwarza kosmiczną radość, jaką cieszy się całe stworzenie, jako 

‘szczególnym skutkiem’ czynu powodowanego współczuciem. Jeśli chodzi o doczesne 

smutki, to „Nie martw się!”, ale w codziennym życiu bądź dobry, bądź łagodny, bądź 

gotów dzielić się swą współczującą i kochającą naturą, żeby podnieść na duchu 

każdego, kto jest pogrążony w smutku i żalu. Duchowe dzielenie się dla dodania 

otuchy innej osobie - oto co daje Stwórcy kosmiczną radość, gdy pocieszamy kogoś tak, 

jak chcielibyśmy, aby nas pocieszano. Bardzo staramy się wkładać wszelki wysiłek w 

każdy swój czyn, aby uszczęśliwić Swamiego, sprawić mu radość i zdobyć sobie jego 

łaskę. W końcu radość Stwórcy przynosi Mu tyle przyjemności, że owym 'szczególnym 

skutkiem' jego szczęścia jest natychmiastowa jedność z resztą Jego stworzenia. 

Dzielenie się kosmiczną radością Stwórcy jest 'szczególnym skutkiem' odczuwanym w 

całym wszechświecie. Żyć życiem współczucia i miłości - to złoty klucz do szczęścia.  

Każde słowo wypowiedziane przez Swamiego, uniwersalnego nauczyciela ludzkości, 

ma głębokie znaczenie i dużo mówi - należy zapamiętać to na zawsze i strzec w sercu 

jak cenne perły. Kiedy prawość podupada, Bóg wciela się, aby ją przywrócić przez 

transformację ludzkości. Jego misja zostaje osiągnięta, kiedy wszyscy ludzie 
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postanawiają przemienić się i żyć zgodnie z nauczanymi przez Niego wartościami. Jeśli 

każde słowo purnawatara jest tak wartościowe, jakże cennym było widzieć go w 

czynie! Pozostaniemy zawsze wdzięczni współczującemu Panu za pobłogosławienie 

nas obficie takimi cennymi dobrodziejstwami.   

– Kuppam Widźajamma jest autorką słynnej książki “Anjatha Saranam Nasti” oraz wielu innych 

książek o Bhagawanie Babie. 

GDZIE JEST SAI, TAM JEST MIŁOŚĆ, A GDZIE JEST MIŁOŚĆ, 

TAM JEST GŁÓWNA DROGA !   

Saiusza Haridas 

 

Twamewa mata cza pita twamewa, 

Twamewa bandhus cza sakha twamewa, 

Twamewa widja drawinam twamewa, 

Twamewa sarwam mama dewadewa, 

Twamewa sarwam mama sai dewa. 

Wszyscy słyszeliśmy powiedzenie: „Chcieć to móc”. Dziś chciałabym dodać i 

uszczknąć trochę z tego powiedzenia, ponieważ wierzę, że gdzie jest Sai, tam jest 

miłość, a gdzie jest miłość, tam jest droga główna! 

Drogi główne wolne są od świateł ruchu, pozwalając nam po prostu jechać do celu 

podróży. Podróże głównymi drogami są o wiele łatwiejsze od jazdy drogami 

wewnętrznymi i uliczkami; nie musimy się zatrzymywać i często przystawać po drodze.  

Swami jako troskliwy rodzic 

Swami, twoja obecność przekształca naszą drogę życiową w podróż autostradą. 

Twoją pełną miłości obecność - bogatą, najbardziej promienną i elektryzującą - czuje 

się mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Początkowo we wcześniejszym okresie 

młodości poznałam pojęciowo, że jesteś zawsze obecny, ale teraz dosłownie czułam 

twoją obecność przez cały czas. Ty rzeczywiście wszystko widzisz. Wszystko słyszysz i 

jednoznacznie wiesz wszystko. Nie jesteś tylko tutaj czy tam, jesteś wszędzie, w 

każdym czasie, w obecności każdego - każdego. Obecność Swamiego to najlepsza droga 

do postępu. Wszyscy jesteśmy na głównej drodze życia, bo jego obecność przejawia się 

ciągle jako miłość.   
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Jak zatem możemy być pewni, że obecność miłości rzeczywiście jest obecnością 

Swamiego albo odwrotnie, że obecność Swamiego przejawia się jako miłość? Swami 

ma wyjątkowy, szczególny sposób okazywania swej obecności. Wszyscy 

doświadczamy chwil, gdy czujemy: „Któż oprócz Swamiego może wiedzieć, co w tym 

położeniu zrobić”? Obecność Swamiego przejawia się przez wiele ról w naszym życiu.  

Oto pewne zdarzenie ukazujące jego miłość jako rodzica. Rodzice posłali mnie na 

uniwersytet do Wielkiej Brytanii i któregoś miesiąca zabrakło mi gotówki, wszystko 

zostało  wydane. Mając ołtarzyk Swamiego pośrodku pokoju, powiedziałem tamtego 

miesiąca: „Swami, jakże by było miło, gdybym po prostu miała 220 funtów więcej, 

aby spokojnie przeżyć ten miesiąc”. Nie chciałam prosić rodziców o przysłanie mi 

więcej pieniędzy, więc powiedziałam o tym Swamiemu i tak to zostawiłam.   

Nigdy nie zapomnę jak tamtego dnia, gdy wracałam z wyższej uczelni, pracownik 

ochrony w miejscu zamieszkania powiedział: “Hej Sai, poczta do ciebie!”. W przeciągu 

swojego półtorarocznego pobytu nie dostałam żadnej poczty, a dzisiaj jest? Udałam się 

więc do skrzynki pocztowej i otworzyłam kopertę. Zgadnijcie, co zawierała. Czek na 258 

funtów - traf chciał, że był to zwrot zastawu, jaki zapłaciłam za poprzedni rok! Jakie to 

było natychmiastowe, jak kochające i znamienne dla mego ukochanego Swamiego!   

Swami, gdy łączymy się z tobą i z tobą rozmawiamy, znajdujesz sposoby aby 

pokazać nam, że słyszysz nas, że znasz nasze potrzeby i braki, i jesteś tutaj, dając nam to 

co - jak wiesz - jest dla nas dobre. Twa słodycz i miłość osłaniają nas przed 

przeszkodami i sprawiasz, że pomimo swoich niedociągnięć dobrze wyglądamy. 

Widzimy jak mimo zawiadywania wielkimi systemami wszystkich rzeczy w całym 

wszechświecie oraz wszystkim, co istnieje, masz także czas na wgląd w moje osobiste 

finanse i w moje kieszonkowe! Gdzie jest Swami, tam zawsze jest jakże wiele miłości, a 

gdzie jest miłość, tam jest najprostsza droga!   

Swami jako najlepszy przyjaciel 

A oto inny przykład obecności Swamiego, tym razem jako mojego najlepszego 

przyjaciela i towarzysza. Gdy dziewczyna wychodzi za mąż, musi przemienić się z 

księżniczki, „rozpieszczanej z uczuciem i miłością” w domu rodzinnym, w kobietę 

odpowiedzialną po ślubie za nowy dom i rodzinę. To przekształcenie się do roli osoby 

mającej własny dom, stanowi okres kiedy kobiety nabierają siły, dojrzałości i odwagi. 

W trakcie nauki jak stać się gospodynią domową, Draupadi polegała na Krisznie jako 

jedynym swoim powierniku! Gdy wyszłam za mąż i przeprowadziłam się z rodzinnego 

domu w Hongkongu do Kuala Lumpur, pamiętam jak myślałam codziennie, że muszę 

skupić się na jednej rzeczy na raz, aby przyzwyczaić się do swej nowej, cudownej 

rodziny, nowego środowiska i dostosować do nowych ról żony i synowej, a Swami 

zawsze był moim jedynym powiernikiem.   

Nigdy nie zapomnę ciągu snów ze Swamim, jakie miałam w ciągu pierwszych 

tygodni po ślubie. W pierwszym śnie na widok Swamiego powiedziałam natychmiast, 
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zwracając się do swego najlepszego przyjaciela: „Swami, czy wiesz, jak długo na ciebie 

czekałam?”. Zanim zdążyłam dokończyć zdanie, Swami odrzekł swym łagodnym, 

kochającym głosem: „A czy wiesz, jak długo ja czekałem na ciebie?”. Co za sen! Później 

miałam dwa kolejne sny ze Swamim i w tych snach dostałam od niego bardzo dużo 

uczucia.   

Któż poza tobą, Swami, wiedziałby, czego mi najbardziej potrzeba, żeby poczuć  się 

wspieraną i pocieszoną w nowym środowisku? Któż jeszcze daje odwagę do 

przechodzenia z odwagą i pewnością siebie przez etapy życia? Gdzie jest Sai, tam jest 

miłość, a gdzie jest miłość, tam jest droga główna! 

Guru z jakże wielką miłością  

Swami przejawia się jako guru. A z mojego doświadczenia wynika, że jest on guru z 

bardzo wielką miłością. Pamiętam jak przyjechałam do Puttaparthi jako dziecko w 

czasach, gdy otrzymywaliśmy piękny darszan Swamiego na piasku. Tuż za wejściem, 

po żeńskiej stronie, było stoisko z lodami  

Pewnego dnia po darszanie Swami powiedział wszystkim obecnym dzieciom, aby 

ustawiły się rzędami koło tego stoiska z lodami, po czym on i kilku wolontariuszy 

przyszli z kartonami pełnymi lodów waniliowych. Ponieważ podawał nam je Swami, 

pamiętam, jak podszedł blisko i zapytał nas wszystkich: „Co to jest miłość? Czym jest 

miłość?”. Z błyskiem w oczach i szerokim uśmiechem, powiedział dobitnie: „Miłość to 

jeeeeeest..… lód! Miłość jest śnieżnobiała jak lód, miłość jest słodka jak lód, miłość jest 

chłodna jak lód. Miłość topi serce tak, jak topi się lód”. 

Swami, twoja obecność w naszym życiu jest nie tylko słodka, czysta i kochająca jak 

lód, ale także z miłością i przewodnictwem pięknie uczysz i budzisz natchnienie, 

pokazując, dlaczego i jak chcesz, abyśmy my, twoje dzieci, także wprowadzali w życie 

czystość, słodycz i miłość.   

Swami, ty jesteś cały czas obecny w trakcie znaczących wydarzeń w życiu i prostych 

codziennych spraw, a twoja obecność zawsze i na wszystkie sposoby toruje pięknie 

drogę... Gdzie jest Sai, tam jest miłość, a gdzie jest miłość, tam jest droga główna! 

Swami jako głos sumienia  

Swami, ty jesteś głosem sumienia, kierujesz moimi czynami i sprawiasz, że zdaję 

sobie sprawę ze swych myśli...  Jakże jest wiele rzeczy, które mogę osiągnąć jedynie 

dzięki twojej obecności. Bez twego delikatnego trącania łokciem, a czasami w moim 

przypadku bez naciskania, nie stałabym się osobą, jaką jestem. Nawet kiedy zabierając 

się do pracy natykam się na jakąś przeszkodę, wciąż mówię: ‘Swami, nic nie wiem, ty 

to zrób’ i ty to robisz! Ty sprawiasz, że coś się dzieje!   

Jakie są więc dodatkowe zyski z obrania drogi głównej? Swami, z twą miłością, 

rośnie zaufanie do jaźni, w twej miłości znajduje się siła, z twą miłością wzrasta 

elastyczność i łatwiej radzić sobie z sytuacjami. Z twą miłością zadania, o których nie 
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mam pojęcia, jak je wykonać, stają się możliwe do zrealizowania, bo twoja miłość daje 

potrzebną wiedzę i zręczność. Przy twej miłości uczymy się kochać każdego, z kim 

mamy do czynienia, nasza miłość wzrasta, tak samo jak zdolność docierania do innych.   

Przy twej miłości znajdujemy radość w porozumiewaniu się z innymi 

przebywającymi w tej samej podróży duchowej co i my. Porozumiewanie się 

przychodzi nam swobodnie, a język nie jest doprawdy przeszkodą. Ręczę za to 

szczególnie, gdyż potrafię doskonale porozumieć się ze swoimi rosyjskimi i 

hiszpańskimi braćmi i siostrami! Przy twej miłości ciągle są bezgraniczne możliwości...   

Twa obecność jako wiecznego świadka w naszym życiu uczy nas być świadkiem 

własnego życia, własnych myśli i sytuacji w życiu. Gdy dzięki nim doświadczamy 

bardzo dużo miłości, pragniemy ją naśladować, z natury rozszerzalną. Twa miłość 

przejawia się przeze mnie, a twoją obecność czuję w swoim sercu.   

Gdy działamy z miłością, podtrzymujemy wysokie ideały i przykładny charakter, 

wtedy żyjemy idąc rzeczywiście tą drogą główną, drogą SAI. Gdzie więc jest Sai, tam 

jest miłość, a gdzie jest miłość, tam jest droga główna.   

– Autorka należy do Młodzieży Sai z Kuala Lumpur w Malezji.   

 

 

 

 

Blask boskiej chwały 

 

 

W 1975 roku zaczęłam spędzać całe godziny na medytacji - przed pracą, w pracy, 

po pracy, w środku nocy. Wydawało się to niezależne ode mnie. Każdą medytację 

kończyłam słowami: „Boże, ujawnij mi się”. Nic nie wydawało się mnie zadowalać, 

ani dotyk spokoju, ani zrywy miłości, ani obrazy, jakie się pojawiały, gdyż zawsze 

kłopotliwie wzmagały się we mnie wątpliwości. Czułam się niespełniona. 

Jak Baba dotarł do mojej duszy 

Pamiętam tamten wieczór bardzo dobrze. Mąż przyniósł do domu posążek 

Ganeszy. Gdy mi go pokazał, poczułam jakieś przyciąganie. Nie rozumiałam tego, 

ale poczułam, że weszło we mnie jakieś ciepło. Gdy go dotknęłam, poczułam energię 

między brwiami. Po kolacji, kiedy poszłam do sypialni , gdzie zostawiliśmy ten 

posążek, zauważyłam, że utworzyło się wibhuti.    

„Medytuj, medytuj” - krzyczało moje ciało. Podniosłam posążek, poszłam do 
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pokoju pudży i usiadłam przed ołtarzem. Z Ganeszą w ręku powtarzałam swoją 

mantrę i przesuwałam paciorki różańca. Przepełniało mnie pragnienie poznania 

tego, co mówią mędrcy, doświadczenia tej chwały, o jakiej mówią święci. Czułam, 

jak każda część mnie domaga się rozumienia, bycia dzieckiem Boga. Wzywałam 

każdego świętego, każde święte imię, ale nigdy nie wezwałam Sai Baby. Nie 

potrafię powiedzieć wam dlaczego, ale nie wezwałam jego imienia.   

A kiedy wzywałam i błagałam, zaczęły mnie trapić wątpliwości. Nachodziły mnie 

złe myśli, przeszywając umysł i ciało. „Głupia, nie ma żadnego Boga. Nie możesz im 

ufać. Czy nie wiesz, że to wszystko kłamstwo”. I trwało to dalej i dalej - przykre 

myśli o Bogu, o mojej ścieżce, o ludziach, w których wierzyłam, wszystko to 

uderzało we mnie. Nie wiedziałam, o co w tym wszystkim chodzi, ani skąd to się 

wzięło. Byłam widzem oglądającym przerażającą scenę. Czułam, jak rośnie we mnie 

strach i wówczas rzekłam z wielką stanowczością: „Odejdź, nie chcę cię słyszeć. 

Odejdź, nie wierzę ci. Nie wiesz, o czym mówisz. Chcę Boga!”. Pamiętam to, 

pamiętam tę determinację. Wiem też, że coś się wydarzyło, że była jakaś 

niewytłumaczalna przestrzeń czasu, a następne, co sobie przypominam, było 

otwarcie się przestrzeni nade mną i zostałam wepchnięta w jakieś morze przestrzeni, 

jakiś wszechświat gwiazd, rozszerzający się, rozszerzający się... i zaczęła przelewać się 

przeze mnie upojna radość, obmywając mnie, napełniając mnie miłością. I gdzieś w 

oddali usłyszałam głos, głos, który rozpoznałam jako swój, ale nie mój. 

Powiedziałam: „Oddaję się tobie, Sai Babo”. 

Sai Baba! Sai Baba, imię którego nawet nie wezwałam! Sai Baba, Bóg, który 

dotarł do mej duszy!   

Doświadczenie odrodzenia   

Tej nocy spałam i przyśniło mi się, że grzebano mnie w grobie, a wszędzie wokół 

mnie wesoło tańczyli ludzie. Nie czułam strachu ani skruchy. Gdy rano się 

obudziłam, sen ten był wciąż żywy we mnie. Poczułam, że wiąże się z moim 

doświadczeniem z medytacji; że oznacza śmierć mojego starego ja i jakieś odrodzenie 

się. Tamtego lata postanowiłam odwiedzić po raz pierwszy Indie, aby zobaczyć 

Swamiego w jego fizycznej postaci.    

Szkoda, że nie mogę powiedzieć, że doznałam rzeczywistego odrodzenia i że moje 

myśli, słowa i czyny są zawsze czyste. Nie. Choć Bóg mnie pobłogosławił, wciąż 

musiałam zdobyć sobie to królestwo, jeśli miało być moim na zawsze!    

Moje pierwsze odwiedziny u Swamiego były zadziwiające pod każdym 

względem. Nie wdam się tym razem w opowiadanie o tym, bo sami znacie te 

wszystkie warstwy, jakie on musiał we mnie odsłonić. Była natychmiastowa 

audiencja, skutkująca wielkim zdziwieniem i bólem. Później, gdy Baba w ogóle nie 

zwracał na mnie uwagi, był dreszcz przebywania w jego obecności na pewnym 

ślubie i na koniec błogość kolejnego interview przed wyjazdem do domu.  
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Pomimo to wiele pytań pozostawało bez odpowiedzi. Byłam tak zajęta swoim 

zbliżaniem się ku Bogu, że nie widziałam Boga przede mną, ani nie widziałam 

swego własnego boskiego ja. Och, widziałam poetycki krok Baby, jego uśmiech 

przynoszący wszystkim ciepło, zmiany jakie wywołał u niektórych z upośledzonych 

osób, które wziął na rozmowę - ale to nie utkwiło w mojej pamięci.   

„Swami, porozmawiaj ze mną, porozmawiaj ze mną bezpośrednio, rozwiąż 

wszystkie moje kłopoty” - tak wołałam, gdy moje doczesne ego przesłoniło 

spojrzenie boskości, jakie wcześniej otrzymałam.   

Świadomość służenia jako jego instrument    

I tak płynęły lata. Wracałam do Indii, do jego lotosowych stóp, dostępowałam 

audiencji, otrzymywałam błogosławieństwa, widziałam materializacje i wciąż 

płakałam. Bóg zawsze wydawał się być dla mnie o krok za daleko. Nie byłam 

studentką teozofii, moja znajomość Biblii i innych świętych ksiąg była znikoma. Nie 

doznawałam nadzwyczajnych zjawisk psychicznych ani wizji trzeciego oka. Jednakże 

pojawiły się zmiany w moim myśleniu, gdy zaczęłam mówić do siebie: „Z 

pewnością muszę być przydatna gdzieś na tej ścieżce. Niewykluczone, że w jakiś 

sposób mogę służyć duchowi Boga”. 

Stopniowo rozwinęła się też u mnie świadomość tego, jak mam służyć jako jego 

instrument. Pewnego dnia przeczytałam słowa Swamiego: „Celem wykształcenia 

jest charakter”. W końcu nadeszło przesłanie! Czyż nie byłam nauczycielką? Dlaczego 

nie zastosować tych myśli w klasie? Wniknęłam głębiej w program Bal Wikas i to, 

jak mogę zastosować go u uczniów szkoły państwowej. Wyniki były zadziwiające! 

To działało! Gdy kiedyś zasypiałam martwiąc się, jak stawić czoła w kolejnym dniu 

klasowych nienawiści, braku wzajemnego szacunku i poczucia własnej wartości u 

dzieci i wstawałam z tymi lękami, teraz zaczęłam odczuwać zmianę, promyk nadziei.  

Uświadomiłam sobie, że praca z wartościami zmieni te dzieci. Bóg ofiarowywał mi 

inną sposobność - sposobność do poprawienia błędów, jakie popełniłam w 

wychowaniu własnych dzieci, sposobność bycia przydatną w tym życiu.   

I zmiany się rzeczywiście rozpoczęły. Zmiany te zachodziły nie tylko w dzieciach, 

ja również się zmieniałam. Stałam się lżejsza, swobodniejsza, szczęśliwsza. To, co 

wcześniej leżało na mnie takim ciężarem, zaczęło się rozpływać. Wiedziałam, jaka 

będzie musiała być moja przyszłość. Musiałam przerobić to, co Swami nazywał 

Wychowaniem w Wartościach Ludzkich.   

Wychowanie w wartościach ludzkich    

I tak wystąpiłam o urlop, aby napisać program szkolny oparty na wartościach dla 

szkół publicznych w moim okręgu. Zaraz miała nastąpić kolejna wielka przemiana. 

Zawsze martwiłam się o pieniądze, a teraz stanęłam w obliczu zmniejszenia 

poborów – mając wiele planów podróży – a mimo to w ogóle nie byłam zatroskana. 
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Nie jestem pewna, jak to się stało, że pieniędzy wystarczyło - jednak owego roku 

odbyłam z mężem podróż do Kanady, Izraela, Francji i Indii. A w czasie podróży 

badałam wiele istniejących programów związanych z wartościami.   

Latem 1983 roku po raz kolejny przybyłam do Indii, tym razem, aby uczestniczyć 

w międzynarodowym zjeździe dotyczącym Wychowania w Wartościach Ludzkich 

(WWL). Wiedziałam, że znajdę tam odpowiedź na moje pytania . Nie spodziewałam 

się, że dowiem się tam znacznie więcej, niż tylko o swojej roli w WWL.   

Baba był piękny i pełen wdzięku jak zawsze. W rzędzie darszanowym mówił do 

uczestników z Nowego Jorku: „Tak, tak. Spotkam się z wami”. Często powtarzał to 

mojemu mężowi i innym po męskiej stronie. Nigdy to nie nastąpiło! Po raz pierwszy 

nie miałam interview. Ale nie byłam też tą samą osobą. Stwierdziłam, że słucham 

każdego słowa wypowiadanego przez Babę w hali Purnaczandra. Każdy dźwięk, jaki 

przychodził od niego, był dla mnie klejnotem. Służył On nam dobrze, darząc nas 

bezwarunkową miłością i pokazując nam swoją prawdziwą postać. Po raz pierwszy 

uświadomiłam sobie, że jestem rzeczywiście w obecności Boga. Wiedziałam, co to 

znaczy. 

Swami przychodził na nasze spotkania, obiecując: „Nikt nie wyjdzie bez 

otrzymania odpowiedzi na swoje pytania”. I tak było. Mieliśmy pozwolenie na 

przedkładanie pisemnych pytań, na które on następnie odpowiadał. Spędzaliśmy z 

nim długie godziny. Niezmiennie, gdy w moim umyśle pojawiała się myśl o jakimś 

nowym problemie, słyszałam jak podaje mi rozwiązanie nawet wtedy, kiedy mówił 

o jakimś innym zagadnieniu. Trwało to tak całymi dniami. Jego wielkoduszność 

głęboko mnie poruszyła. Musiałam zacząć poważnie myśleć o tym, jak mogę służyć.   

Baba nakarmił nasze umysły, nasze serca, nasze dusze, a nawet nasze ciała. Gdy 

podawano nam obiad w stołówce, jakże pięknie było widzieć go jak idzie wzdłuż 

rzędów stołów pytając, czy mamy wystarczającą ilość jedzenia, czy jesteśmy 

szczęśliwi... - zawsze dając, dając. „Ileż można brać - pomyślałam – nie dając nic w 

zamian?”. 

To moje nowe narodziny, moja nowa praca. Zostałam obdarzona wiarą i 

zaufaniem. Wiem, czym naprawdę może być miłość. Jak długo Baba pozwoli mi 

pomagać w swoim zadaniu Edukacji w Wartościach Ludzkich, tak długo będę to 

robić. Nie sądzę, by oczekiwał, że będziemy specjalistami w nauczaniu WWL - raczej, 

że będziemy specjalistami w życiu, podejmującymi jego wyzwania w duchu 

równowagi i z miłością.   

Gdy kończę tę opowieść, błyska mi wspomnienie dnia, kiedy zmarła moja matka. 

Przypomina mi się ślubowanie, jakie złożyłam jako 15-latka, wytrącona z 

równowagi tamtą stratą. “Gdy dorosnę, zrobię coś dla tego świata! Pomogę leczyć 

raka”. 
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Od tamtego czasu upłynęło 45 lat, a Bóg spełnił moje życzenie. Nieodwołalnie 

poddając się mu stałam się jego narzędziem. Rak, który wyżera nam charakter, rak, 

który niszczy na tym świecie prawość, rak, który burzy nasz pokój i wywołuje 

naszego fizycznego raka - oto rak, którego leczy teraz Sathya Sai Baba. W ten sposób 

przyniesie całej ludzkości prawdę, prawość, pokój, miłość i niekrzywdzenie. 

– Z artykułu “Seeking love” [Szukając miłości], pióra Bea Flaig, opublikowanego w książce Judy 

Warner “Transformation of the heart” [Przemiana serca]. 

 

 

Jeśli musisz doprowadzić prąd z elektrowni do swego domu, musisz w 

regularnych odstępach ustawić słupy i połączyć kablem dom z elektrownią. 

Podobnie, jeśli musisz zdobyć łaskę Boga, wykonuj sadhanę w regularnych porach 

i łącz się z Bogiem kablem smarany (wspominania Pana). 

- Baba 

 

 

 

UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAJAM 

 

SPOTKANIE PREMA BANDHAM 2017 

Dużo wychowanków instytucji oświatowych Bhagawana przybyło do Prasanthi 

Nilajam ze wszystkich części świata, aby ofiarować miłość i wdzięczność swej 

ukochanej Matce Sai, która żywiła ich i wychowywała w latach szkolnych. W ramach 

dorocznego spotkania wychowanków pod nazwą „Prema Bandham” (więź miłości), w 

trzy dni dali oni występy muzyczno-kulturalne. Odbywały się one od 30 grudnia 

(2016) do 1 stycznia (2017).   

Sangita sangamam - występ z muzyką nabożną   

Z pierwszym spektaklem 30 grudnia wystąpili wychowankowie Wyższej Szkoły 

Muzycznej Sathya Sai Mirpuri. u lotosowych stóp Bhagawana złożyli wzruszającą 

ofiarę muzyczną „Sangita sangamam”, aby wyrazić radość, jaką daje przebywanie z 

nim. W repertuarze znalazły się wybrane utwory karnatyjskie i hindustańskie, po 

których wykonano znakomitą tillana i zawsze lubiane pieśni, takie jak „O maa o maa o 

maa Sai Maa”, „Kaise dźijun main jun tere bin” (Jak ja mogę żyć bez ciebie).   

Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem jednego z wychowanków, Gopalakriszny, 
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który przywołał słodkie wspomnienia swoich studenckich czasów i opisał, jak Swami 

uczył zawiłości śpiewu i zapewnił mu i innym studentom sposobność kształcenia się w 

dziedzinie muzyki.    

Muzyczno-taneczne przedstawienie teatralne „Powrót do domu w pełnym miłości   

wspomnieniu”   

Drugim punktem programu było muzyczno-taneczne przedstawienie teatralne 

„Powrót do domu w pełnym miłości wspomnieniu”. 31 grudnia 2016 roku wystawili je 

absolwenci szkoły podstawowej Sri Sathya Sai i szkoły średniej Sri Sathya Sai. Na 

początku pokazali, jak na dworzec kolejowy w Sathya Sai Prasanthi Nilayam przybywa 

trzech byłych studentów, którzy przyjechali na spotkanie absolwentów. Później przy 

wsparciu multimediów przedstawili mnóstwo krótkich opowieści studentek i 

studentów, mówiących o złotej sposobności, z której skorzystali - nauki pod troskliwą 

opieką Matki Sai. Przedstawienie wzbogaciły znakomite pieśni i tańce w wykonaniu 

absolwentów i ich dzieci.  

Nowy Rok  2017 

W dzień Nowego Roku, tak rano jak i po południu, odbyły się radosne i porywające 

uroczystości. Wydarzenia poranne rozpoczęły się o godz. 8 świętymi śpiewami 

wedyjskimi. Gdy rozpoczął się śpiew wedyjski, na halę Sai Kulwant wkroczył 

uroczysty pochód młodzieży i wielbicieli, którzy przez 9 dni szli pieszo z Czennaju do 

Prasanthi Nilajam. Pielgrzymi pokłonili się przy samadhi Bhagawana. Później nastąpił 

znakomity występ z muzyką orkiestrową w wykonaniu studentów Instytutu 

Wyższego Nauczania Sri Sathya Sai, którzy powitali Nowy Rok melodiami nazwanymi 

„Rytmiczna energia”.  Był to wybór utworów zawierający np. słynną „Love Story”, 

„Serenadę” oraz kilka bhadżanów. 

Po tym porywającym występie muzycznym pouczające przemówienie wygłosił 

jeden z absolwentów Instytutu Wyższego Nauczania Sri Sathya Sai, obecnie członek 

zarządu Śri Sathya Sai Central Trust, P. Widżaja Bhaskar. Opowiadając o swoim bliskim 

i wieloletnim związku z Bhagawanem, Bhaskar wezwał brać studencką do wcielania w 

życie nauk Bhagawana i przyswajania sobie takich cech jak pokora, pewność siebie, 

bezinteresowna służba i stanowczość, w celu kształtowania własnego życia według 

wzorców ustanowionych przez Bhagawana.  

Później nastąpiła zbiorowa recytacja Sathya Sai asztottaraszata namawali 

Uczestniczyły w niej tysiące studentów i wielbicieli. Cała sala rozbrzmiewała świętymi 

śpiewami. Następnie zaśpiewano bhadżany, które zakończyły się wykonaniem arati.  

Prema Sangamam - przedstawienie teatralne 

Uroczystości popołudniowe rozpoczęto o godzinie 4.30 śpiewaniem Wedy. W tym 

czasie z Jadżur Mandiru przybył do Samadhi Bhagawana pochód grup absolwentów i 

ofiarował pełne czci pozdrowienia. Później zespół muzyczny ofiarował u lotosowych 
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stóp Bhagawana wachlarz utworów nabożnych i bhadżanów. Następnie uroczyście 

ogłoszono ukazanie się nowego wydania pisma absolwentów pt.: „Widjullekha” oraz 

najnowszej płyty CD „A Bridge across time” [Most przez czas]. 

Wielkim finałem tego 3-dniowego spotkania absolwentów było przedstawienie 

„Prema Sangamam” (Przypływ miłości), ukazujące wyjątkowość Uniwersytetu Sai, 

dającego studentom wykształcenie oparte na wartościach i rozwijającego ich charakter, 

zapewniając zarazem akademicką doskonałość. Spektakl opowiadał o studentach, 

nauczycielach, akademikach, Instytucie i czcigodnym Rektorze Bhagawanie Babie, a 

myślą przewodnią był bezcenny proces kształtowania charakteru. Rozmowy Pana 

Kriszny, Ardżuny i Uddhawy wniosły boskość w to przedstawienie i jasno 

zobrazowały jego przedmiot.  

Następnie zaśpiewano bhadżany, które  zakończyły się wykonaniem arati.   

ZJAZD WYCHOWANKÓW BAL WIKAS    

W dniach 7-8 stycznia 2017 roku w Prasanthi Nilajam odbyły się: VII Krajowy Zjazd 

Wychowanków Sathya Sai Bal Wikas i IV Uroczystość Błogosławieństwa grupy 3 

uczniów Bal Wikas. 

Sesja poranna 

Sesja poranna na zjeździe rozpoczęła się o godzinie 8 śpiewem wedyjskim w 

wykonaniu dzieci Bal Wikas z Tamilnadu. Później wychowankowie Bal Wikas z 

Pendżabu zaśpiewali inspirującą zbiorową pieśń „Sathya naam Sathya naam Sathya 

naam bol” (śpiewaj imię Boga, który jest ucieleśnieniem prawdy). Następnie krótkie 

przemówienie wygłosiła siostra Melina. Wyjaśniła myśl przewodnią zjazdu – „Postęp 

dzięki Bal Wikas Sathya Sai” – i opowiedziała jak Bal Wikas wprowadziło ją w życie 

oparte na pokorze i wartościach ludzkich oraz sprawiło, że zrozumiała obecność 

boskości we wszystkich.   

Ostatnim punktem w sesji porannej był pokaz sztuk walki ukierunkowanych na 

samoobronę. Odbył się pod nazwą „Atma raksza – ek kadi”, a wykonały go dziewczęta 

Bal Wikas z Himaczal Pradesz. Pokazując różne sposoby samoobrony, dziewczyny 

wyjaśniły, jak te umiejętności dają ćwiczącym odwagę i pewność siebie. Następnie 

odbyły się bhadżany zakończone ofiarowaniem arati.   

Sesja popołudniowa 

O godz. 4.30 śpiewem wedyjskim w wykonaniu dzieci Bal Wikas z Kerali rozpoczęło 

się spotkanie popołudniowe. Następnie krótkie wystąpienia mieli dwaj absolwenci Bal 

Wikas, którzy opowiedzieli o swoich osobistych doświadczeniach boskości Bhagawana 

i wyjaśnili, jak ich prowadzi i pomaga na każdym kroku ich życia. Później do 

zgromadzenia przemówił przewodniczący Ogólnoindyjskiej Organizacji Sathya Sai 

Nimisz Pandja. Wybitny mówca powiedział, że Bal Wikas od 50 lat postępuje naprzód 

we wszystkich częściach świata. Wezwał rodziców, wychowanków i guru do szerzenia 
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tego ruchu, gdyż stanowi on najlepszy środek do przekształcenia świata.   

Po tym inspirującym wystąpieniu ogłoszono, że ukazało się kompendium 

„Podążanie naprzód z Bal Wikas Sathya Sai”. Następnie wychowankom wręczono 

nagrody za osiągnięcia w pracy na rzecz Bal Wikas. Dokonał tego komisarz Wydziału 

Spraw Młodzieżowych i Sportu w Manipur, H. Delip Singh.   

Ostatnią częścią sesji popołudniowej było przedstawienie teatralne „Swami 

Wiwekananda – święty patriota Indii”. Wystąpiły z nim dzieci Bal Wikas z Delhi. 

Przedstawienie opowiadało o wspaniałym życiu Swamiego Wiwekanandy, ukazując 

jego przemianę z powątpiewającego młodzieńca w przywódcę duchowego, dzięki łasce 

Swamiego Ramakriszny Paramahansy. Przypomniane zostało jego słynne 

przemówienie w Światowym Parlamencie Religii w Stanach Zjednoczonych oraz 

niestrudzone wysiłki na rzecz uciskanych szerokich rzesz społecznych Indii. Następnie 

odbyły się bhadżany w wykonaniu wychowanków Bal Wikas.  

Sesja zamykająca 

Sesję zamykającą zjazd rozpoczęli śpiewami wedyjskimi wychowankowie Bal Wikas 

ze stanów Maharasztra i Himaczal Pradesz, 8 stycznia o 8 godz. rano. Następnie odbyły 

się czynności związane z uroczystością błogosławieństwa dla grupy 3 uczniów Bal 

Wikas, którzy pomyślnie ukończyli trwającą 9 lat naukę. Gdy uroczysty pochód 

prowadzony przez grupę Bal Wikas z Sathya Sai Widja Wihar w Wisakhapatnam, 

wszedł do hali Sai Kulwant, wychowankowie zaśpiewali stosowną pieśń „Sarwa 

Dewata Gajatri”. Później wychowankowie Bal Wikas z Zachodniego Bengalu 

zaśpiewali piękną pieśń zbiorową „Sai Maa Sai Maa”, a jeden z wychowanków, 

Somendra Biswas, komisarz akcyzowy z Zachodniego Bengalu, wygłosił inspirującą 

przemowę. Opowiedział, jak stawił czoła trudnej sytuacji w swoim biurze, ale nie stała 

mu się żadna krzywda, gdyż nie zboczył z prawej ścieżki, jakiej nauczył się na zajęciach 

Bal Wikas.   

Później przeprowadzono Uroczystość Błogosławieństwa. Gdy kończąca naukę grupa 

3 studentów Bal Wikas wstała, Sućaritra K. starsza guru Bal Wikas z Karnataki, 

odebrała od nich ślubowanie konwokacyjne. Po uroczystości błogosławieństwa 

wybranym wychowankom wręczono nagrody za ich chlubne zusługi na rzecz Bal 

Wikas. Nagrody rozdawał komisarz z Wydziału Spraw Młodzieżowych i Sportu z 

Manipur, H. Delip Singh. Ku radości zgromadzonych trzech małych chłopców 

opowiedziało później o tym, dlaczego podoba im się Bal Wikas.  

Wspaniałym zakończeniem zjazdu był pokaz taneczny absolwentów Bal Wikas z 

Karnataki, łączący różne style o nazwie „Sambhawami juge juge” (Wcielam się z epoki 

na epokę). Na ten piękny występ złożyły się trzy tańce ludowe z Karnataki, a 

mianowicie kolata, karaga i jakszagana.   

Następnie zaśpiewano bhadżany prowadzone przez absolwentów Bal Wikas. 



Sanathana Sarathi   Luty  2017  

© Organizacja Sathya Sai     
 
 32 

 

Zamknęło je arati, podkreślając szczęśliwe zakończenie tej wielkiej uroczystości.   

Bhakti Samradżjam - koncert muzyki klasycznej   

16 stycznia wielbiciele w hali Sai Kulwant uczestniczyli we wspaniałej uczcie 

karnatyjskiej muzyki klasycznej, ponieważ nauczyciele i studenci Wyższej Szkoły 

Muzycznej Sathya Sai Mirpuri dali urzekający koncert. Trwał on blisko godzinę, a 

nosił nazwę „Bhakti Samradżjam” (królestwo oddania). Rozpoczynając pieśnią 

modlitewną do Pana Ganeszy, uzdolniony zespół z Wyższej Szkoły Muzycznej 

wykonał kilka najpiękniejszych utworów Tjagaradży, m.in.: „Dżagadananda karaka” 

(Stwórca szczęścia na świecie), „Sadhinczene o manasa” (O umyśle! On osiągnął 

swój cel), „Endaro mahanubhawulu” (Pozdrowienia dla wszystkich wielkich ludzi) 

oraz kilka innych utworów klasycznych, nasycając całe otoczenie nabożnym żarem. 

 

 
Recenzja książki 

 

Ponad granicami 

K. Karthikajan 

 

Prawdziwą podstawą przyszłej złotej ery jest pozytywna 

przemiana we współczesnych sercach  i w sposobie myślenia. 

Boskie cuda odgrywają kluczową rolę w misji Bhagawana, 

polegającej na spowodowaniu wyjątkowej przemiany  w 

widzeniu świata u ludzi na całym globie – zarówno w 

duchowym jak i w świeckim sensie.  

K. Karthikajan z Malezji zebrał opowieści naocznych 

świadków; zebrał je w prawdziwym duchu wasudhaiwa 

kutumbakam (świata jako jednej rodziny), żywionym przez Bhagawana. Cytaty te dotyczą 

bowiem wielu krajów ze wszystkich kontynentów. Wszechobecne, wszechwiedzące i 

wszechmocne aspekty Baby podkreślają proste i szczere opowieści wielbicieli.  

Jedna opowieść ukazuje, jak pewien ojciec, uważając Bhagawana za Ojca, który przysłał 

na świat Jezusa Chrystusa, przybył do jego lotosowych stóp ze swoim 12-letnim synem, 

utrzymując, że zakończyło się jego oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa.   

‘Swami był ostatnią nadzieją. Leczył straszne choroby, a odbiorcy jego łaski poznawali 

rękę Baby jedynie po drobnych znakach’ - opowiada Niszikawa z Japonii. 

‘Uniwersalna miłość Baby, jak gwiazda przewodnia, prowadząca mnie do powrotu od 
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błędnego myślenia i błędnego działania, jak stały, cichy i spokojny płomień, oczyszczający 

mnie, dający mi ciepło, okryła mnie miłością’ - mówi Li Xue, student z Chin.   

‘Zapisałem się na kurs i dotknąłem duchowej podwaliny swego życia; poczułem, że 

podnosi się zasłona z moich oczu' - mówi Samson z Rosji. 

Hira z Japonii dodaje: ‘Bhagawan Sri Sathya Sai Baba jest jedynym awatarem w 

dziejach ludzkości, który wziął na siebie niesłychane zadanie odnowienia i ustanowienia 

na nowo wszystkich głównych religii świata. ' 

'Gdyby nie było wyboru, bylibyście niewolnikami, a ja nie potrzebuję niewolników. 

Musisz sam znaleźć duchową ścieżkę' - mówi Baba do 'M', naukowca z Moskwy, 

odsłaniając głęboką prawdę o boskim prawie.   

Jedno z pilnych przesłań, wystosowanych przez boskie cuda Bhagawana, głosi, że 

transakcje między narodami mogą być wolne od dyskryminujących rozróżnień takich jak 

język, tradycja, kolor skóry i zwyczaje tylko wtedy, gdy jako środka ku temu używa się 

miłości.   

– P.P.S. Sarma 

* Do składania zamówień pocztą elektroniczną służy adres: orders@sssbpt.org, a do bezpośredniego 

zakupu przez internet: www.srisathyasaipublications.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk 

Strzeż się zarozumiałości 

Głupiec daje się ponieść bogactwu i pompie zewnętrznego 

świata. Zarozumiałość, która towarzyszy urzeczeniu tymi 

dobrami, nie jest rozpoznawana. Za szczęściem jak cień podąża 

smutek. W cieniu adhikary (autorytetu) rozkwita diabeł 

ahamkary (egoizmu). Nie daj się porwać urokowi władzy. 

Opanuje cię towarzysząca jej zarozumiałość. Strzeż się jej 

obecności. Tylko wtedy będziesz miał się dobrze. Nie ciesz się 

bogactwem i dobrami. Istnieje pewna ludożercza olbrzymka, 

która je zniszczy. To durabhimana (zarozumiałość). Musisz zważać 

na takie niebezpieczeństwa. 

– Baba 
 

http://www.srisathyasaipublications.com/

