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AVATAR VANI 

 
 

ŁĄCZCIE ŻYCIE DOCZESNE Z DUCHOWYM 
 

SADHANA OZNACZA BOSKIE BOGACTWO 

 

Musimy zastanowić się, dlaczego na świecie przeważa dziś nikczemność i dlaczego 

podupada bezinteresowna miłość. Jaka jest przyczyna wszystkich aberracji i odstępstw 

od normy?  

Ucieleśnienia boskiej miłości! 

Bóg i przyroda nie różnią się od siebie. Nie jest właściwe oddzielać życie doczesne 

od życia duchowego. W istocie duchowa ścieżka oznacza połączenie tych dwóch. Z tej 

jedności czerpie się czystość i boskość. Uważanie życia doczesnego za pełne bólu i 

smutku, a życia duchowego za wypełnionego pewnością i bezpieczeństwem jest 

błędem. Przyjemność i ból są nierozdzielne. Gdy tylko jest przyjemność, niezmiennie 

podąża za nią ból, a ponieważ ból nie może trwać długo, znów pojawia się 

przyjemność. Brak bólu jest postrzegany jako przyjemność i odwrotnie. Przyjemność to 

przerwa pomiędzy dwoma bólami.  

Poznaj samego siebie 

Oto pomarańcza. Owoc ten w ma środku słodki sok. Ale jego zewnętrzna skórka jest 

gorzka i niesmaczna. Bez zewnętrznej gorzkiej skórki nie byłoby ochrony dla słodkiego 

soku. W owocu jest zarówno słodycz jak i gorycz. Owoc jest ich połączeniem. 

Podobnie, życie ludzkie jest połączeniem życia doczesnego i życia duchowego. 

Uciekanie od życia doczesnego, aby prowadzić życie duchowe, jest oznaką słabości. 

Kiedy w ziemskim życiu przeważa pokój i szczęście, dążenia duchowe również mogą 

być radosne. Życie ziemskie jest stosowną drogą, która powinna znaleźć zwieńczenie w 

życiu duchowym.  

Życie ludzkie postępuje naprzód w następującym porządku: matka, ojciec, nauczyciel 

i Bóg. Jakie jest wewnętrzne znaczenie tej kolejności? Pierwszą osobą, z jaką ma 

kontakt nowonarodzone dziecko, jest matka. Ojca dziecko nie zna. Gdy dziecko dorasta, 

matka pokazuje mu ojca. Ojciec troszczy się o wychowanie dziecka i w stosownym 

czasie prowadzi je do nauczyciela. Nauczyciel daje dziecku wykształcenie świeckie, 

etyczne i duchowe, po czym prowadzi je ku Bogu. Tak oto życie, które rozpoczęło się od 

matki, musi zakończyć się z Bogiem. 

Po przyjściu na świat dziecko krzyczy: „Koham koham? (Kim jestem, kim jestem?)”. 

Po przejściu przez różne etapy życia - i na długo przed chwilą śmierci – trzeba umieć 
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znaleźć odpowiedź na to pytanie ‘kim ja jestem?’. Dociekanie, które rozpoczyna się od 

koham powinno zakończyć się na soham (Tym jestem ja). Tylko wtedy życie ludzkie 

będzie miało rzeczywiste znaczenie i spełnienie. Jeśli całe życie spędzimy pytając, ‘kim 

jestem’, jaki będziemy mieli z tego pożytek?  

Lekceważąc ten istotny aspekt, człowiek dalej docieka wszystkiego, co dzieje się na 

świecie. Czyta gazety, aby wiedzieć, co się dzieje. Słucha wiadomości ze wszystkich 

krajów, ale nigdy nie ciekawi go poznawanie własnej jaźni. Jaki ma pożytek ze 

znajomości wszystkiego na świecie, nie znając własnej jaźni? Człowiek musi starać się 

poznać własne ‘ja’. Zamiast pytać siebie o to, kim jest, ciągle pyta innych ‘kim jesteś?’. 

Sokrates był wielkim greckim filozofem. Przez większość czasu zajmował się 

dociekaniem, jak ciało staje się istotą i kim tak naprawdę jest. Pewnego dnia, idąc 

drogą, był głęboko pogrążony w myślach i mimowolnie zderzył się z jakimś 

urzędnikiem, idącym z przeciwnej strony. Obcy spytał go w gniewie „Kim jesteś?”. 

Sokrates najpierw przeprosił go za swoje przewinienie, a później rzekł: „Przez cały czas 

sam zadaję sobie to pytanie: ‘kim jestem?’. Proszę czy możesz mi powiedzieć, kim 

jestem?”. 

Ewolucja duchowa zaczyna się od oddania  

Obcy człowiek nie będzie w stanie wam powiedzieć, kim naprawdę jesteście. Ani 

święte pisma, ani nauczyciele nie będą w stanie zaręczyć za waszą rzeczywistość. 

Badania ani dociekania zewnętrzne nie pomogą. Trzeba odkryć tę prawdę dzięki 

obserwacji i samodociekaniu. Mówicie: to jest moje ciało, mój umysł, mój rozum, moje 

zmysły i moje sumienie. To stwierdzenie ‘moje, moje’ to akceptacja tego, iż jesteście 

różni od swego ciała, kończyn, zmysłów, umysłu itd. Nie jesteście ciałem, zmysłami 

ani umysłem. Gdy będziecie w ten sposób dociekać, możecie poznać prawdę. W istocie, 

w człowieku jest wszystko. Jest on obdarzony potężną mocą. Zasadniczo w człowieku 

jest świętość i boskość.  

Podobna do sekwencji „matka, ojciec, nauczyciel i Bóg” istnieje też przedstawiona w 

Bhagawacie sekwencja „oddanie, mądrość, duchowość i wyzwolenie”. Stopniowy 

rozwój duchowy rozpoczyna się od oddania. Oddanie przekształca się powoli w 

mądrość, a mądrość prowadzi do wyrzeczenia. Wyrzeczenie prowadzi do duchowości, a 

duchowość to klucz do królestwa wyzwolenia. W samym słowie ‘Bhagawatamu’, na tę 

prawdę wskazuje pięć liter (Bha-ga-wa-ta-mu). Oznaczają one pięć indrijów (zmysłów), 

pięć żywiołów i pięć kosz (powłok), odnoszących się do istoty ludzkiej. Jakie znaczenie 

ma pięć liter, zawartych w słowie ‘Bhagawatamu’? ‘Bha’ znaczy bhakti (oddanie), a ‘ga’ 

– gnjanę (mądrość). Gdy rozwija się oddanie, prowadzi ono do gnjany (mądrości). ‘Wa’ 

oznacza wajragję (wyrzeczenie). Wajragja poprowadzi do uświadomienia sobie prawdy 

(Tat twam asi – Tym jesteś ty) oznaczonej literą ‘ta’. Ostatnia litera ‘mu’ wskazuje mukti 

(wyzwolenie). Gdy wiesz, kim jesteś, wyzwalasz się.  

Wejdźcie na ścieżkę duchową  

Od czasów starożytnych w Bharacie naucza się prawd duchowych wraz z 
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nauczaniem świeckim i doczesnym. Ludzie tego kraju rozpoznali jałowość życia bez 

duchowej ścieżki. 

Rozumny jest ten, kto szuka ścieżki prawdy. Nie jest to ścieżka prowadząca do 

jakiegoś miejsca, np. Ameryki czy Benaresu. Czym jest więc ta ścieżka? Jest to 

12-sylabowa mantra Trowa weduku konutake dżiwitam – życie przeznaczone jest na 

szukanie ścieżki. Jest to ta sama ścieżka, którą przyszliście. Mantrą sadhany jest 

wędrowanie z powrotem tą samą ścieżką. Żadna inna ścieżka nie poprowadzi was do 

celu, do prawdy. Wyłoniliście się z atmy (czyli jaźni). Ścieżką jest więc poznawanie 

swojej własnej jaźni. Na tę podróż nie musicie kupować biletu. Jeżeli poznacie własną 

jaźń, będziecie znali wszystko.  

Poznajcie związek między ciałem a jaźnią  

Wszystko na tym świecie jest przejściowe jak przepływające chmury. Nie ma nic, co 

byłoby wieczne czy trwałe. Ta sama osoba rośnie przez różne etapy życia jako: dziecko, 

chłopiec, mężczyzna i dziadek. Te zmiany postaci są skutkiem czasu, ale człowiek jest 

ten sam. Zapominanie o ścieżce jedności to goddu buddhi (złe rozumienie). Jest to cechą 

zwierzęcia. Poznawanie ścieżki jedności to dodda buddhi (dobre rozumienie). Zwierzęta 

znają ścieżkę i drogę, którą przyszły. Ptak posiada pewność siebie. Ptak siedzący na 

gałęzi nie boi się, gdy porusza nią wiatr, bo polega na własnych skrzydłach, a nie na tej 

gałęzi.  

Lecz gdy współczesny człowiek staje w obliczu trudności i kłopotów, jest pogrążony 

w strachu, brakuje mu bowiem pewności siebie. Nie ma nawet tyle pewności siebie, co 

ptak. Co jest tego przyczyną? Przyczyną jest to, że człowiek bierze to ziemskie życie za 

prawdę. Ciało to wodna bańka, umysł to szalona małpa. Nie idź za ciałem, nie idź za 

umysłem. Idź za sumieniem. 

Prawdziwą tożsamością człowieka jest atma, jaźń. Ciało niszczeje i na koniec zostaje 

pogrzebane albo oddane ogniowi. W chwili śmierci zdrowie, bogactwo ani sława nie 

przyjdą człowiekowi na ratunek. Pewien poeta tworzący w języku kannada 

powiedział: „O, Panie! Przybrałem to ciało złożone z mięsa, ponieważ zapomniałem o 

tobie. Gdybym o tobie pamiętał, nie urodziłbym się w tym ciele, gdyż jestem 

człowiekiem świadomości, a nie prochu”.  

Ciało ludzkie to rdza i proch. Nigdy nie uważaj go za trwałe ani prawdziwe. Jedynie 

ty jesteś rzeczywisty i wieczny. Właśnie to musisz starać się sobie uświadomić. 

Warunkami wstępnymi do owej dążności i spełnienia są: wzorowe życie i boskie 

uczucia. Człowiek rodzi się w społeczeństwie, wzrasta w społeczeństwie, żyje w 

społeczeństwie i umiera w społeczeństwie. Nawet wówczas nie próbuje poznać, że jest 

członkiem społeczeństwa. Co znaczy manawa (człowiek)? Manawa to ten, który stara 

się zrozumieć bliski związek pomiędzy ciałem a jaźnią.  

Pewnego razu król Dhritarasztra zapytał Krisznę: „Kriszno, Pandawowie i 

Kaurawowie są dziećmi dwóch braci. Dlaczego bierzesz stronę Pandawów, a nie 

Kaurawów? Bóg powinien przestrzegać równości”. Kriszna uśmiechnął się i rzekł: „O, 
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Dhritarasztro! Jesteś ślepy nie tylko fizycznie, jesteś też ślepy mentalnie. Czy nie wiesz, 

że Pandawowie poddali mi wszystko? Bez zastrzeżeń idą za moimi rozkazami i słuchają 

mnie, mają serdeczny związek ze mną. Cała piątka jest jak pięć narządów mojego ciała. 

Dharmaradża jest moją głową, Ardżuna ramieniem, Bhima to mój żołądek, a Nakula i 

Sahadewa to moje stopy”. Kriszna jest samym sercem ciał Pandawów. Gdy nie ma 

serca, kończyny nie będą działały. Bez kończyn zaś nie potrzeba serca. Bóg jest sercem, 

dharma (prawość) jest głową, hart ducha – ramionami, a tym, co żywi kończyny, jest 

żołądek. Gita mówi: Aham waiśwanaro bhutwa praninam dehamaszrita – jestem 

obecny we wszystkich istotach w postaci ognia trawiennego.  

Bóg jest obecny w postaci Waiśwanary w naszym żołądku i ułatwia trawienie, 

dostarczając esencję z jedzenia do wszystkich części ciała. A zatem Bóg jest wszędzie. 

Jest On w tobie, nad tobą, pod tobą i dokoła ciebie. W istocie nie jesteś różny od Boga. 

Powinieneś rozpoznać tę prawdę. Przy nieobecności Boga nie sposób przetrwać ani 

chwili. Jaka jest natura Boga? Jest nią Soham (ja jestem Bogiem). Nasz wdech i 

wydech wyraża to codziennie 21 600 razy.  

Musisz być panem umysłu i zmysłów 

Utożsamiając się z ciałem mówisz: jestem taki a taki. Tak jak ciało jest narzędziem, 

narzędziami są również zmysły i umysł. Struktura „ciało-zmysły-umysł” jest znana 

jako pan [ang. mister]. Jednak w rzeczywistości jesteś mistrzem [ang. master]. Mistrzem 

możesz stać się jedynie wtedy, gdy jesteś w stanie panować nad swoimi zmysłami. 

Gdy poddajesz się własnym zmysłom, pozostajesz panem. Oto sedno wedanty czyli 

filozofii wedyjskiej.  

Boskość obecna w matce, ojcu, nauczycielu i Bogu jest ta sama. Dlatego trzeba 

poznać tę boskość w ludzkim życiu. Zwykłe mówienie o boskości jest bezużyteczne. Jest 

wielu nauczycieli, którzy ciągle mówią o boskości, w ogóle nie wcielając jej w życie. 

Wszyscy oni są bohaterami w mowie, zaś w czynie – zerami.  

 Na stole stoi jedzenie. Jednak aby włożyć je do żołądka, musisz użyć rąk. Nie ma 

sensu sto razy powtarzać ‘chleb, masło, dżem’. Dopiero gdy je zjesz, będziesz miał 

zdrowie, siłę i szczęście.  

Zmartwienie to urojony strach  

Oto prawdziwa sadhana. Sadhana jest połączeniem dwóch słów: ‘sa’ i ‘dhana’. ‘Sa’ 

znaczy boskość. ‘Dhana’ znaczy bogactwo. Zatem sadhana znaczy boskie bogactwo. 

Wedanta odnosi się do czterech etapów osiągania boskości: salokji (postrzegania), 

samipji (bliskości), sarupji (tożsamości) i sajudżji (połączenia się). We wszystkich tych 

czterech etapach bardzo ważne jest ‘Sa’. We wszystkim, co widzicie na świecie, jest Bóg. 

Takie rozumienie znane jest jako salokja. Życie z tą myślą to samipja. Utożsamienie się 

z tą boskością jest znane jako sarupja. Natomiast połączenie się z samą tą boskością to 

sajudżja. Brahmawid brahmaiwa bhawati – ten, kto pozna brahmana, zaprawdę sam 

stanie się brahmanem.  
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Ucieleśnienia boskości! 

Podejmijcie wysiłek wcielenia w życie przynajmniej cząstki tego, co czytacie i czego 

słuchacie. Jedynie wówczas możecie zaznać błogości w codziennym życiu. Nie 

marnujcie swojego cennego czasu na martwienie się. Czy zmartwienie ma jakiś kształt? 

Jest niczym innym jak wytwarzanym przez umysł strachem. Zmartwienie to wytwór 

umysłu. Sami się prosicie o zmartwienia. Zamiast martwić się niepowodzeniami, trzeba 

poddawać analizie przyczyny niepowodzeń. Do tego trzeba zastosować odpowiednie 

rozróżnianie. Zmartwienie jest wytworem naszej wyobraźni. Zamiast pogrążać się w 

wyobraźni, powinniście myśleć o Bogu. Taki jest cel życia.  

Jaki jest pożytek z pełnej wiedzy o świecie bez wiedzy o swojej jaźni? To doprawdy 

zwykły nieużytek. Dociekaj sam i mów: „Ja nie jestem ciałem, ja to to nie zmysły, ja to 

nie umysł; ja to ja”. Nie jest też słuszne mówić: „Jestem atmą (jaźnią)”. Gdy mówisz 

„Jestem atmą”, oznacza to, że uważasz atmę za odrębną od ‘ja’. Jest to oznaka 

dwoistego umysłu. Człowiek o dwoistym umyśle jest na wpół ślepy. Nie powinieneś 

mieć dwoistego umysłu; utrzymuj jedność.  

Gdy ofiarujecie namaskar (pozdrowienie), wyrażacie jedność. Ofiarowując namaskar 

łączycie dłonie przed twarzą. Jakie jest tego znaczenie? Łącznie mamy dziesięć palców 

reprezentujących pięć karmendrijów (zmysłów działania) i pięć dżnianendrijów 

(zmysłów postrzegania). Jednoczcie te dziesięć zmysłów. Rozdzielanie prowadzi do 

zmartwienia. Jednoczenie przynosi błogość. Ludzkie życie musi wyrażać jedność. Ciągłe 

uczucia jedności doprowadzą do boskości. Jako ludzie powinniście być jednością. W 

każdej kropli mleka jest masło, ale przy zewnętrznym badaniu go nie widać. Z mleka 

otrzymacie masło dopiero wtedy, gdy je skwasicie i ubijecie. Ciało jest garnkiem. 

Boskość to mleko. Ubijakiem jest rozum. Sznurkiem do ubijaka jest oddanie. Gdy 

prowadzicie ćwiczenia duchowe, zaczyna tworzyć się masło boskości. Tym masłem jest 

sakszatkara. To samorealizacja (uświadomienie sobie jaźni). Poznanie swojej jaźni to 

sakszatkara, a jej skutkiem jest atmananda (błogostan). 

Nigdy nie oddzielajcie życia doczesnego od duchowego. Oto tkanina. Tkanina 

reprezentuje duchowość. Ale jest połączeniem nici. Nici oznaczają życie doczesne. 

Tkaninę tworzą jedynie nici. Zatem życie to zintegrowana forma doczesności i 

duchowości. Bez nici nie ma tkaniny. Gdy nici są razem, tkanina jest mocna. Gdy nici 

się rozdzieli, traci ona siłę. Nie powinniście być słabi. Zjednoczcie się i stańcie się silni.  

Uważajcie, że Bóg jest dla was wszystkim. Mówcie zawsze:  

Twamewa mata cza pita twamewa, 

Twamewa bandus cza sakha twamewa, 

Twamewa widja drawinam twamewa, 

Twamewa sarwam mama dewadewa. 

O Panie! Tylko Ty jesteś moim ojcem i matką, 

przyjacielem i krewnym, mądrością i bogactwem. 

Jesteś dla mnie wszystkim. 
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Bóg jest matką, ojcem, przyjacielem, bogactwem i wszystkim. Można tego zaznać 

przez ducha jedności. Oddając się przedmiotom zmysłów marnujemy swoją cenną 

energię. Marnowanie energii skutkuje alergią. Zatem aby doświadczać boskości, należy 

zjednoczyć energię ciała, umysłu i rozumu.  

Na ścieżce oddania nie powinno się uważać jednego Boga za większego od innego. 

Wszyscy są jednym, bądźcie jednacy dla wszystkich. Taka powinna być postawa 

prawdziwego wielbiciela.  

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 11 kwietnia 1993 roku. 

 

 

Sprawozdanie 

 

O WSPANIAŁYCH I POBOŻNYCH OBCHODACH 

ŚWIĘTA ŚIWARATRI 
 

24 lutego 2017 roku wielkie zgromadzenie wielbicieli, uczniów i studentów 

prowadziło całonocne czuwanie w hali Sai Kulwant dla uczczenia święta Śiwaratri 

w Prasanthi Nilajam. Śpiewali też bhadżany przez 12 godzin. Pięknie ozdobiona hala 

rozbrzmiewała boskim imieniem.  

23 lutego obchody Śiwaratri rozpoczęli studenci od śpiewu hymnów wedyjskich, 

w formie ghana pathy (intensywnego śpiewu). Później nastąpił żywy występ 

taneczny pod nazwą „Dźagatah pitarau wande” (Pozdrowienia dla boskich rodziców 

Parwati i Parameśwary), który urzekł widzów na niemal pół godziny tańcami 

prezentującymi opowieści mitologiczne związane z Śiwą i Parwati, Ganeszą i 

Subrahmanją, Markandeją i Jamą. Był to spektakl grupy Prasanthi Dance Group 
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składającej się z uczniów szkoły średniej Sathya Sai i studentów Instytutu Wyższego 

Nauczania Sathya Sai w Prasanthi Nilajam.  

24 lutego w święty dzień Śiwaratri program rozpoczął się śpiewem wedyjskim. W 

tym czasie grupy studentów pańczawadjam i nadaswaram zwiastowały pomyślny 

poranek Śiwaratri pełnymi uczuć pieśniami nabożnymi. Później uczniowie i studenci 

instytucji oświatowych Bhagawana ofiarowali podnoszący na duchu występ z 

muzyką nabożną, złożony ze stotr i pieśni zbiorowych, napełniając całe otoczenie 

nabożnym żarem. Wśród zaśpiewanych utworów znalazły się: „Lingasztakam”, 

„Bilwasztakam”, „Namah Śiwaja Namah Śiwaja Om Namah Śiwaja” i „Sai 

Mahadewa”.  

Później uroczyście ogłoszono publikację książki pod tytułem „Boski lalkarz” 

zawierającej 65 przemówień Adżita Popata, jakie wygłosił w boskiej obecności 

Bhagawana. Przemawiając z tej okazji, Popat opowiedział o kilku ze swoich 

wyjątkowych i serdecznych rozmów z Bhagawanem i opisał bezcenne lekcje, jakie 

otrzymał bezpośrednio od niego. Następnie zaśpiewano bhadżany zakończone 

wykonaniem arati.  

Wydarzenia popołudniowe rozpoczęły się o godzinie 4.25 uroczystym pochodem z 

Lingą Saiśwara, którą przy muzyce i świętych śpiewch wedyjskich przyniesiono z 

Bhadżan Mandiru do Sai Kulwant Hall. Po ustawieniu lingi na zdobnym 

podwyższeniu przed Samadhi Bhagawana, rozpoczęło się nabożeństwo do niej oraz 

abhiszekam. Gdy kapłani wykonywali abhiszekam, korzystając z 18 produktów 

obejmujących mleko, twaróg, ghee, cukier, miód itd., w języku angielskim i w telugu 

objaśniono znaczenie tych ofiar. Gdy po abhiszekam, rozpoczęło się ozdabianie lingi, 

studenci zaśpiewali Rudram, po którym wykonali Sathya Sai Asztottaram. 

Uroczystość abhiszekam zakończyła się ofiarowaniem nabożeństwa i arati do lingi. 

Po uroczystym abhiszekam lingi przez urządzenia nagłaśniające odtworzono 

fragment boskiego orędzia Bhagawana. Bhagawan wezwał w nim do wcielania w 

życie zasady „Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź”, która jest sednem wszystkich 18 

puran napisanych przez mędrca Weda Wjasę. Radził uczniom i studentom, żeby 

zachowywali czystość, cierpliwość i wytrwałość, by uczynić swe życie wzorowym i 

pełnym błogości. Bhagawan zakończył swoje przemówienie dwoma bhadżanami: 

„Śiwa Śiwa Śiwa Śambho” oraz „Hej Giridhara Gopala”, które z głębokim oddaniem 

powtarzali wielbiciele w Sai Kulwant. Od tych bhadżanów w wykonaniu 

Bhagawana o godzinie 6 wieczorem rozpoczął się Akhanda Bhadżan Śiwaratri. 

Potrwał on przez całą noc. Liczne grupy wielbicieli, pracowników aszramu, uczniów 

i studentów tej nocy prowadziły bhadżany na zmianę. Akhanda Bhadżan zakończył 

się 25 lutego o godzinie 6 rano. Wtedy całemu zgromadzeniu w Sai Kulwant podano 

prasadam w postaci słodkiego ryżu i ryżu tamaryndowego.  
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Prawda jest taka, że świat subiektywny i świat obiektywny to nie są 

dwa światy; to tylko przejawy Jedynego. Radość, jaką czerpie się ze 

zmysłów - do kogo ona należy, z kogo powstaje? Z ciała czy z atmy? 

Zmysły są jedynie narzędziami. Posługuje się nimi umysł. Umysł 

nazywa się Indra, jako że kieruje on indrijami (zmysłami). Umysł musi 

działać zgodnie z rozkazami buddhi, a nie według własnych zachcianek. 

Gdy buddhi kieruje się ku atmie w ludzkim wnętrzu, zostaje on 

oświecony. 

– Baba 

 

 

Z naszych archiwów 

 

WSZYSTKIE SWOJE CZYNY OPIERAJCIE NA MORALNOŚCI 

 

TAM GDZIE NIE MA MIŁOŚCI, NIE MA ŻYCIA 

 

Dobre i złe prowadzenie się dotyczy wielu ludzi, ale nie jest widoczne dla innych. 

Jednak skutki dobrych i złych czynów każdego odzwierciedlą się w przyszłym życiu. 

Życie człowieka na jawie zaczyna się codziennie wraz ze wschodem słońca, a kończy się, 

gdy idzie on spać. Odnosi się to do wszystkich istot, a człowiek w toku swego żywota 

usiłuje odkryć cel życia. Słońce wstaje na wschodzie, a zachodzi na zachodzie i na tej 

podstawie określa się pozostałe kierunki - północ i południe. Podobnie, pojawianie się 

oraz nieobecność słońca, wyznacza dni i noce. Także różne pory roku oparte są na 

pozornym ruchu słońca.  

Nie dajcie się zwieść zewnętrznym pozorom 

Jest to zwykłe doświadczenie człowieka w codziennym życiu. Gdy spojrzeć na tę 

sprawę pod innym kątem, to przy rozpoznaniu, że ziemia jako kula obraca się wokół 

słońca, ani wschód ani zachód słońca, ani północ czy południe nie mają żadnej 

rzeczywistości. Rzeczywista prawda to jedno, a to, co jawi się jako oczywiste w oparciu 

o doświadczenie - to drugie. Gdy jedziecie autobusem, poruszacie się razem z nim, choć 

wydaje się, że jesteście w tym samym miejscu. Podobnie, choć Ziemia krąży wokół 

Słońca z prędkością kilkuset mil na minutę, ludzie nie są świadomi jej poruszania się. Czują, 

że Ziemia jest nieruchoma, a wszelkie ruchy należą do nich. Nawet naukowcy, którzy znają 

tę prawdę, postępują w oparciu o swoje codzienne doświadczenie, a nie w oparciu o 
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głębszą rzeczywistość. Wiedzą, że ani wschód słońca, ani jego zachód, ani kierunek 

wschodni ani zachodni nie mają podstawy w rzeczywistości. Ale uważają je za fakty 

życia. Podobnie, nasze życie codzienne opiera się na pozornych faktach z codziennego 

doświadczenia. Dni i noce, tygodnie i miesiące, zmieniające się pory roku i cykle roczne - 

wszystkie opierają się na tych powtarzających się doświadczeniach. Nauka, jaką jest 

astrologia, opiera się na powtarzających się zjawiskach, odnoszących się do ruchów 

słońca, księżyca, planet itd.  

Nie powinniśmy iść za tym, co pozorne i zewnętrzne. Tam, gdzie w rzeczywistości 

jest jedno, nam wydaje się, że są dwa. Jednym jest dżiwa, a drugim jest Dewa. Dżiwa 

jest pochłonięta wszystkim, co zewnętrzne. Jest to oznaką braku pamięci. Prawdziwą 

świadomością jest zwrócenie wzroku ku wnętrzu. To odsłania boskość. Boskość można 

sobie uświadomić jedynie przez tjagę (poświęcenie). Tjaga to najwyższa cnota w 

człowieku. Ten, kto nie ma ducha poświęcenia, jest chory na ciele i umyśle. Tjaga usuwa 

samolubstwo człowieka. Jak długo przeważa interesowność, nie można pojąć 

rzeczywistości. Człowiek egocentryczny nie może dotrzeć do Najwyższego. Dlatego 

musimy mieć otwarty umysł i dążyć do służenia bliźnim, którzy potrzebują pomocy. 

Nawet przy dążeniu do mukti (wyzwolenia), nie ma miejsca na interesowanie się 

samym sobą. Interesowanie się na mukti (swoim zbawieniem) poprowadzi jedynie do 

na mukti (braku zbawienia). Ci, których interesuje tylko ich własne wyzwolenie, nie 

osiągną go.  

Podstawą wszystkiego jest prema  

Pierwszym krokiem do zrozumienia prawdziwego znaczenia paratattwy 

(uświadomienia sobie jaźni) jest zrozumienie znaczenia prematattwy (zasady miłości). 

Prema (miłość) jest podstawą wszystkiego; jest przyczyną i zwieńczeniem wszystkiego. 

Jeśli nie ma miłości ,  nie ma życia. Gdy rozwija się miłość, gniew automatycznie 

ustaje. Gdy czujesz złość, usiądź z serdecznym uśmiechem. Ograniczaj swą mowę. Zbyt 

wiele mowy prowadzi do gniewnej wymiany słów .   

Lekcją, jaką trzeba sobie przyswoić w Nowym Roku, jest kultywowanie pokoju 

dzięki panowaniu nad gniewem i rozwijaniu miłości do wszystkiego i wszystkich. 

Wartości, jakie człowiek musi pielęgnować niczym własny oddech życia, to: satja 

(prawda), dharma (prawość), śanti (pokój), prema (miłość) i ahimsa (niekrzywdzenie). 

Spośród tych pięciu najwyższej wagi zasad, najważniejszą jest prema. To właśnie prema 

płynie jako ożywczy prąd pozostałych czterech wartości. Jak to się dzieje? Gdy prema 

związana jest z uczuciami, wytwarza ona śanti. Gdy prema ożywia czyny, skutkuje to 

dharmą. Gdy prema jest związana z rozumieniem, staje się ahimsą. Dlatego, kiedy 

tylko czujesz gniew, myśl o premie (miłości), rozwijaj w sercu myśli o miłości, a będziesz 

miał w sobie pokój.  

Jeśli nasze ubrania są brudne, zmieniamy je, wstyd nam bowiem pokazywać się w 

brudnym stroju. Jeśli brudny jest nasz dom, sprzątamy tak, aby goście nie odnieśli złego 

wrażenia. Kiedy jednak zanieczyszczone są nasze umysły i serca, nie czujemy 

zawstydzenia. Czy to nie jest dziwne, że tak bardzo interesujemy się czystością naszych 
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ubrań czy domów, ale nie obchodzi nas czystość własnych serc i umysłów, które 

oddziałują na całe nasze życie?  

Najważniejsze, co musimy zrobić, aby oczyścić swoje serca i umysły, jest 

prowadzenie prawego życia. Nasze czyny muszą opierać się na moralności. Lżenie 

innych czy zadawanie im bólu nie jest oznaką natury ludzkiej. Zło, które wyrządzamy 

innym, ostatecznie odbija się na nas. Pomyślne dni, takie jak Ugadi należy 

wykorzystywać do czynienia postanowień o zmianie swojego życia i zachowania, 

porzucając wszystko to, co złe.  

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas świąt Ugadi  

 

 
Sprawozdanie 

 

UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAJAM 

 

 

16 rocznica Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Sri Sathya Sai 

w Whitefield  

Przepiękny program kulturalny uświetnił 16 rocznicę istnienia Instytutu 

Wyższych Nauk Medycznych Sathya Sai (SSSIHMS) w Whitefield k. Bangalore. 

Nosił nazwę „Od Arogja Nilajam do Ananda Nilajam – Ek antar jatra” (Od Świątyni 

Uzdrawiania do Świątyni Błogości - wewnętrzna podróż), a w Prasanthi Nilajam 

przedstawili go lekarze i pracownicy paramedyczni tego szpitala. 

Uroczystość objęła przemówienia dyrektora szpitala dr D.C. Sundaresza i 

dyrektora medycznego Szpitala Ogólnego, dr. Upendry Aćarji oraz prezentację w 

programie PowerPoint dr P.K. Daszy, krótkie wystąpienia trzech mówców i 

oświecające orędzie Bhagawana Sathya Sai Baby. W swoim wystąpieniu dr 

Sundaresz mówił o wielu udogodnieniach dla pacjentów oraz o nowych 

przedsięwzięciach ukierunkowanych na lepsze działanie szpitala.  Dr Aćarja odniósł 

się do pomyślnej przeprowadzki Szpitala Ogólnego w obrębie SSSIHMS i podkreślił 

ważność bezinteresownej służby i bezwarunkowej miłości w działaniu tego szpitala. 

Dr Dasz w swojej prezentacji ukazał, jak przy użyciu najnowszych technik w 
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kardiologii osiąga się powodzenie w skomplikowanych przypadkach chorób serca.  

Innymi mówcami byli: dr Kamakszi Kannan, Sriniwas i dr Akkamma Dewi. 

Opowiedzieli oni swoje doświadczenia boskości Bhagawana i opisali, jak we 

wszystkich czynnościach i działaniach szpitala widać niewidzialną rękę Baby. 

Występ wzbogaciło i ożywiło nowatorskie, multimedialne przedstawienie podróży 

pociągiem, oznaczającej wewnętrzną drogę człowieka do siedziby spokoju, Prasanthi 

Nilajam, a także rozmowa pasażerów o wyjątkowej misji opieki zdrowotnej 

Bhagawana. Melodyjne pieśni i porywające tańce pracowników sprawiały, że 

występ jeszcze bardziej przyciągał uwagę. Później odtworzono boskie przesłanie 

Bhagawana, w którym wezwał on wszystkich do dostrzegania jedności w 

różnorodności i do doświadczania boskości, co stanowi główny cel życia człowieka.  

Następnie odbyły się bhadżany zakończone wykonaniem arati.  

Chiński Nowy Rok  

Głębokim oddaniem i pobożnością charakteryzowały się obchody chińskiego 

Nowego Roku 2017 w Prasanthi Nilajam,  gdzie zjechali się wielbiciele z Chin, 

Hongkongu, Malezji, Indonezji, Tajlandii i Singapuru. Myślą przewodnią 

tegorocznych obchodów, przeprowadzonych w dn. 3-4 lutego, było „Rozwijaj 

życzliwość i współczucie”. Uroczystość odbyła się w pięknie przystrojonej z tej okazji 

hali Sai Kulwant.  

3 lutego wydarzenia rozpoczęły się od uroczystego zapalenia lampy, po którym 

nastąpiły tradycyjne ofiary, składane przez wielbicieli z zagranicy. Później Grupa 

Medan z Indonezji zaśpiewała święte mantry buddyjskie. Następnie przemówienie 

do zgromadzonych wygłosił koordynator obchodów chińskiego Nowego Roku Billy 

Fong. Odnosząc się do szpitali Bhagawana, jego instytucji edukacyjnych i 

przedsięwzięć związanych z zaopatrzaniem w wodę jako widocznych przejawów 

jego dobroci i współczucia, wybitny mówca zauważył, że podstawowe nauki 

Bhagawana, takie jak „Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź”, „Kochaj wszystkich, 

wszystkim służ”, niosą przesłanie dobroci i współczucia dla ludzkości.  

Po wystąpieniu Billy’ego Fonga grupa z Malezji złożyła ofiarę muzyczną, grając 

na harmonijkach ustnych. Następnie z oświecającą mową wystąpiła sędzia z 

Hongkongu, pani Isabella Czu. Nawiązując do swoich przeszło 80. wizyt w Prasanthi 

Nilajam, uczona mówczyni zauważyła, że każda z nich napełnia ją ponownie 

energią. Stwierdziła, iż Sai Kulwant jest źródłem potężnych duchowych wibracji.   

Później wielbiciele z zagranicy zaśpiewali różnorodne chińskie pieśni noworoczne 

w języku chińskim, angielskim i w hindi, napełniając całe otoczenie głębokim, 

nabożnym żarem. Znalazły się wśród nich utwory: „Happy New Year, everyone 

here” oraz „Om Śri Sai Ram, Sai Baba tera nam”. Po chińskich pieśniach 

noworocznych wykonano bhadżany także prowadzone przez śpiewaków – kobiety i 

mężczyzn z zagranicy. Na zakończenie uroczystości ofiarowano arati Bhagawanowi.  

Wydarzenia 4 lutego rozpoczęli wielbiciele z Dżakarty zbiorowym śpiewem 
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świętej mantry buddyjskiej „Da bei zhou”. Później przed zgromadzeniem przemówił 

Śri Usli z Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai w Indonezji. Opowiadając o 

swoich osobistych doświadczeniach boskości Bhagawana, wybitny mówca 

powiedział, że dzięki jego naukom rozwija w sobie lepsze rozumienie życia i 

otrzymuje odpowiedzi na wszystkie swoje pytania duchowe. Po jego przemówieniu 

nastąpił kolejny recital organkowy w wykonaniu młodzieży - chłopca i dziewczyny, 

którzy występowali już 3 lutego. Następnie żeńska grupa z Indonezji zaśpiewała 

chińską pieśń noworoczną.  

Na koniec zaśpiewano bhadżany prowadzone przez wielbicieli i wielbicielki z 

zagranicy.  

IV doroczny zjazd szkół Widja Wahini  
W dniach 10-12 lutego 2017 roku w Prasanthi Nilajam odbył się IV doroczny zjazd 

szkół Widja Wahini Sathya Sai. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania było: 

„Nastawienie umysłu na rozwój – aby szkoła stała się światłem przewodnim”.  

Przemówienia wybitnych mówców 

Pierwszego dnia - 10 lutego (2017) - w Sai Kulwant odbyło się zebranie, w którym 

wzięli udział główni uczestnicy Widja Wahini Sathya Sai, pracujący razem w misji 

osiągania doskonałości w nauczaniu opartym na naukach Bhagawana w stu 

szkołach objętych tym przedsięwzięciem. Wydarzenia rozpoczęły się od zapalenia 

lampy, po czym przemówienie wygłosił krajowy koordynator Widja Wahini Sathya 

Sai, Satjadżit Salian.  

W głównym przemówieniu na tej uroczystości sekretarz Śri Sathya Sai Central 

Trust, K. Ćakrawarthi wyjaśnił znaczenie ofiarowanego przez Bhagawana Babę 

całościowego systemu edukacji i zauważył, iż nie ogranicza się on jedynie do 

nauczania świeckiego; to zdrowa edukacja dla ciała, umysłu i ducha. Podkreślił 

potrzebę nadania praktycznego kształtu temu systemowi oświaty w szkołach 

związanych z programem Widja Wahini Sathya Sai.  

Po przemówieniu K. Ćakrawarthiego wyrażono uznanie dla czynnych 

współuczestników tego projektu, udzielających wsparcia technicznego dla 

osiągnięcia wielkiego celu, który mu przyświeca. Byli to: Kaljana Sundaram z Digital 

Deloitte, Widżaj Kumar z Tata Consultancy Services i Arćana Raghuram z Cognizant 

Technologies. 

Następnie przed zgromadzeniem wystąpiło troje mówców. Jako pierwsza mówiła 

Arćana Raghuram, która pochwaliła dzieło wykonywane przez ochotników w 

ramach przedsięwzięcia Widja Wahini Sathya Sai. Stwierdziła, że stanowi ono 

wyjątkową płaszczyznę do przekształcania oświaty dla pożytku społeczeństwa. 

Następny mówca, Kaljana Sundaram, mówił o ochotniczych przedsięwzięciach, 

podjętych przez Deloitte, a dotykających życia setek tysięcy uczniów i zauważył, iż 

nauka Bhagawana Sathya Sai Baby, mówiąca że „Manawa sewa to Madhawa 

sewa” (służba człowiekowi jest służbą Bogu) stanowi najłatwiejszy sposób 
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wpływania na życie ludzi.  

Ostatnim mówcą uroczystości był gość honorowy zjazdu, prorektor Uniwersytetu 

Centralnego w stanie Himaczal Pradesz, prof. Joginder Werma. Zauważył on, że 

Bhagawan Baba był wyjątkowym awatarem, który dał światu system edukacji 

osadzonej w duchowości, aby człowiek pojął swą boskość. Sathya Sai Widja Wahini 

- rzekł - podąża za tym systemem oświaty, aby przemieniać życie uczniów. Dodał, iż 

instytucje oświatowe Bhagawana, jego szpitale i przedsięwzięcia związane z wodą, 

dają wszystkim natchnienie do przyłączenia się do jego misji przemiany ludzkości.  

Później zaśpiewano bhadżany zakończone wykonaniem arati.  

Spotkania odbywały się w Instytucie Wyższego Nauczania Sathya Sai.  

Sarwa Gnanamaji Widjate - przedstawienie taneczne 

W ramach zjazdu szkół Sathya Sai Widja Wahini, pięć placówek z Tamilnadu 

wystąpiło z pięknym przedstawieniem o nazwie „Sarwa gnanamaji widjate” (Cała 

wiedza pochodzi z wnętrza). Odbyło się ono 11 lutego w Sai Kulwant. Rozpoczęte 

żywym tańcem uczniów przedstawienie pokazało, jak świeckie nauczanie można 

uzupełniać edukacją duchową, aby stało się sposobem przemiany uczniów, wpajało 

im wartości i kształtowało ich charakter. Znakomity scenariusz oraz doskonała 

choreografia sprawiły, że poświęcone oświacie opartej na wartościach 

przedstawienie robiło wielkie wrażenie. Później z urządzeń nagłaśniających 

odtworzono fragment boskiego orędzia Bhagawana. Bhagawan powiedział w nim, 

że edukacja, która sprawia, że uczniowie i studenci stają się samolubni, wcale nie 

jest edukacją. Oznajmił, że prawdziwa edukacja opiera się na duchowości, która 

wywołuje przemianę w uczniach.  

Rama Hridajam - przedstawienie teatralne 

12 lutego 2017 roku studenci Instytutu Wyższego Nauczania Sathya Sai w 

Prasanthi Nilajam zaprezentowali wzruszające przedstawienie teatralne „Rama 

Hridajam” (Serce Ramy). Ukazując kilka zdarzeń z nieśmiertelnej opowieści o 

bohaterskich czynach, jaką jest Ramajana, przedstawienie unaoczniło najwyższą 

miłość pomiędzy Ramą i jego braćmi i ukazało cnoty Ramy jako doskonałego brata, 

doskonałego syna, doskonałego władcę oraz ucieleśnienie satji i dharmy.  

Pielgrzymka wielbicieli z Tiruwallur  

Wielbiciele w Sai Kulwant posmakowali boskiej muzyki, gdy 17 i 18 lutego dwóch 

znakomitych muzyków ofiarowało u lotosowych stóp Bhagawana wiązanki pieśni 

nabożnych. Okazją do tego była 2-dniowa pielgrzymka wielbicieli z okręgu 

Tiruwallur w stanie Tamilnadu do Prasanthi Nilajam. Pierwszy występ w dniu 17 

lutego należał do śpiewaka klasycznego i z playback'u, Sriramy Parthasarathy. 

Rozpocząwszy karyntyjską pieśnią klasyczną w języku tamilskim – „Ćarana 

kamalam adainthen” (Dotarłem do lotosowych stóp) uzdolniony śpiewak przez 

niemal godzinę urzekał klasycznymi pieśniami karnatyjskimi i bhadżanami, wśród 
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których znalazły się: „Rama nannu browara”, „Ardża suno mere parama kripalu 

parthiśwara Sai Dewa”, „Antaranga Sai anatha natha Sai” i „Muralidhara Gopala”.  

Występ słynnego przedstawiciela namasankirtanu, Kowai Śri Dźajaramana w 

dniu 18 lutego, był istnym potokiem namasankirtanu, napełniającym całe otoczenie 

imionami Boga. Zaśpiewawszy na początek słynny kirtan „Dżai dżai Rama Kriszna 

Hari”, następnie wykonał „Prabho Ganapate”, po czym śpiewał jeden kirtan po 

drugim. Pojawiły się wśród nich utwory: „Bhagawan Bhagawan patita pawana 

ram”, „Rangamma pahi rangamma” i „Dewasenapate skanda Subrahmanja pahi 

mam”.  

Oprócz tych dwóch znakomitych koncertów, wielbiciele z okręgu Tiruwallur 

prowadzili przez dwa dni bhadżany i zarówno rano, jak i wieczorem śpiewali Wedę 

w Sai Kulwant.  

Pielgrzymka z Adilabadu  

19 lutego na 2-dniową pielgrzymkę przybyło do Prasanthi Nilajam ponad 2 000 

wielbicieli z okręgu Adilabad w stanie Telangana. W ramach tej pielgrzymki dzieci z 

Bal Wikas i młodzież z tego okręgu pokazali 19 lutego taneczne przedstawienie 

teatralne pod nazwą „Sai patham”. Rozpoczęte pięknym tańcem dziewczynek z Bal 

Wikas, przedstawienie to ukazało, jak prosta i łatwa ścieżka miłości i 

bezinteresownej służby, wskazana przez Bhagawana, może doprowadzić człowieka 

do wyzwolenia nawet bez zgłębiania pism świętych i przestrzegania obrzędów 

nakazanych w różnych religiach. Tę najwyższą ścieżkę miłości i służby ukazała 

opowieść o niewinnym człowieku, który okazał się godny miejsca w niebie, 

ponieważ podążał ścieżką Sai.  

 

 
 

Forum absolwentów 

 

SZUKACIE SWAMIEGO? CHODŹCIE, ZNAJDŹMY GO! 
Wikas Bagri 

 

Był 1 czerwca 2006 roku - mój pierwszy dzień jako studenta Sai. Byłem w 

Puttaparthi; powiedziano nam, że Baba może powrócić z Brindawanu po 5 czerwca. 

Byłem trochę poruszony, nie tyle na myśl o dostąpieniu jego darszanu, lecz dlatego, że 

chłopcy mający wówczas urodziny, zyskiwali sposobność otrzymania od Baby 

szczególnych błogosławieństw. Czekaliśmy i czekaliśmy; dopiero 18 czerwca zyskałem 

sposobność siedzenia z przodu z innymi chłopcami obchodzącymi urodziny, aby Swami 
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przyszedł i pobłogosławił nas! Wszyscy siedzieliśmy i czekaliśmy na przyjście Baby. 

Był to dla mnie szczególny dzień. Siedziałem z tacką, na której było kilka rzeczy. Byłem 

trochę zdenerwowany - nie wiedziałem jak powinienem pokazać tackę Babie, o co 

powinienem go poprosić, co powinienem mu powiedzieć, wiedząc, że to rzadka 

sposobność. Porozmawiałem z ojcem, który mi powiedział: „Gdy tylko masz taką 

możliwość, proś Babę o padanamaskar”. Baba przyszedł, wszedł na podwyższenie i dał 

znak, aby przyszli chłopcy, którzy mają urodziny. Podszedłem do Baby, podarowałem 

różę, na co on obdarzył mnie najsłodszym uśmiechem, jaki kiedykolwiek widziałem! 

Pobłogosławił wszystko na mojej tacce, a ja później poprosiłem szybko o 

padanamaskar. Był to mój pierwszy padanamaskar. Zostałem pobłogosławiony.  

Od Baby do Swamiego 

Pomyślałem, że to mój najlepszy dzień w życiu nie wiedząc, iż ma nadejść coś 

więcej! Baba wszedł na salę bhadżanową, a ja wstałem, aby napić się wody. Naraz 

rozległ się jakiś hałas, jakieś szepty i wywnioskowałem, że chyba Baba wychodzi. 

Natychmiast pospieszyłem z powrotem, ale nie zdołałem dotrzeć do swego miejsca. 

Zaplanował dla mnie inne miejsce. Ku mojemu zaskoczeniu Baba poszedł w moją 

stronę. Spojrzał na mnie i spytał mnie w hindi: „Kja karta?” (co robisz?), na co 

odpowiedziałem: „Baba, jestem twoim studentem. Robię magisterium z zarządzania 

biznesem”. Skinął głową, a wówczas nie tracąc ani chwili zapytałem go: „Baba, czy 

mogę wziąć padanamaskar?”. Natychmiast to zaaprobował. 

I właśnie tego dnia Baba stał się dla mnie Swamim. Wyobrażenie Sathya Sai Baby - 

którego wcześniej przez całe życie czciłem tak jak Ramę, Krisznę, Jezusa i innych - 

zaczęło się zmieniać. Od wszechmocnego Boga, gdzieś wysoko - do kochającego Boga, 

kochającej istoty, właśnie tutaj, kimś kto do ciebie przychodzi. Od kogoś, kto jest na 

zdjęciach wszędzie wokół mnie, ale niedostępny, do kogoś kto rozmawia, śmieje się i 

zadaje wszelkiego rodzaju doczesne pytania. Zgaduję, że to po prostu tęsknota za nim 

sprawia, iż wszystko to się dzieje.   

Znaczenie zrozumienia naszej prawdziwej natury  

Był 26 grudnia 2007 roku. Swami wygłaszał dyskurs. Miałem błogosławieństwo 

siedzieć tego dnia w pierwszym rzędzie, dokładnie naprzeciw Swamiego. Orędzie się 

rozpoczęło, a ja z głęboką uwagą słuchałem Swamiego. Naraz zauważyłem wodę 

spływającą w dół z miejsca wokół stóp Swamiego. Gdy próbowałem zmiarkować, 

gdzie jest źródło tej wody, Swami spojrzał na mnie - i wygłaszając orędzie - zapytał 

mnie: „Jak masz na imię?”. Każdy na mnie patrzył, gdyż patrzył na mnie Swami, ale ja 

patrzyłem na jego stopy i wodę wokół nich. Chłopiec za mną pchnął mnie natychmiast 

i rzekł: „Swami pyta, jak masz na imię”. Przeszedłem pół drogi do Swamiego i rzekłem: 

„Swami, Wikas”. Kontynuował orędzie, mówiąc: „W istocie nie jest to twoje 

prawdziwe imię. Podobnie, gdy zapytamy innych, każdy poda inne imię. Gdyby 

jednak swoje imię miał wypowiedzieć Bóg, powie On Aham brahmasmi (jestem 

brahmanem). W rzeczy samej wszyscy powinniśmy powtarzać to samo imię, jesteśmy 

bowiem wszyscy ucieleśnieniem boskiej jaźni. Wszystkie nasze imiona nadali nam 



Sanathana Sarathi   Marzec  2017  
 

© Organizacja Sathya Sai     19 

 

rodzice. Nie rodzimy się z określonymi imionami. Ci, którzy nie potrafią uświadomić 

sobie tej prawdy, nie mogą prowadzić szczęśliwego życia”. 

Jego przesłanie było jasne. Aby wieść szczęśliwe, życie przynoszące spełnienie, 

musimy poznać i pojąć naszą prawdziwą istotę. Tylko wtedy, gdy znamy i rozumiemy 

swoją prawdziwą istotę, możemy odpowiednio działać. Jeśli nie znamy istoty soli i 

zmieszamy ją z mlekiem, wówczas nasze życie (jak mleka z solą) będzie nieszczęśliwe. 

Podobnie, większość z nas wszystkich prowadzi życie, w którym nie pojmuje swojej 

prawdziwej istoty, dlatego też doświadczamy codzienności jako mieszaniny radości i 

smutków, wzlotów i upadków, dobra i zła i w ten sposób upływa nam życie. Dopiero 

rozumiejąc swoją prawdziwą istotę, pojmiemy Swamiego. Kiedy poznamy własną 

jaźń, znajdziemy Swamiego. Oto jak Swami wyraża tę prawdę: „Możesz myśleć, że 

jesteś różny od Swamiego. Ale w istocie ja i ty nie jesteśmy oddzielni. Ja jestem twój, 

ty jesteś mój, ty i ja to jedno. Pojmij tę prawdę i działaj stosownie do niej”.  

A później, co może się zdarzyć, gdy będziemy postępować zgodnie z własną istotą? 

Nie będzie żadnych walk, nie będzie żadnych waśni i wojen. Czy walczymy 

spoglądając we własne odbicie w lustrze? Czy walczylibyśmy fizycznie ze Swamim czy 

nawet przed nim? Jeśli będziemy potrafili widzieć jego odbicie w każdym i widzieć go 

wszędzie, nie będziemy sprawiać kłopotu nikomu innemu; będziemy szanować 

kobiety, będziemy szanować przyrodę i kochać wszystko wokół siebie.  

Droga życia skupiona na Swamim  

Co możemy zrobić, aby zrozumieć swoją prawdziwą naturę? Jak wykorzystujemy 

24 godziny dawane nam codziennie na uświadomienie sobie własnej prawdziwej 

istoty? Musimy uznawać swoją pracę, rodzinę, swoich kolegów, swoje bezpośrednie 

otoczenie, okoliczności życia, mocne i słabe strony jako sposobności do uświadomienia 

sobie własnej prawdziwej istoty. Od chwili wstania z łóżka do momentu pójścia spać 

musimy przyglądać się naszym słowom, czynom, myślom, charakterowi i sercu. 

Musimy przyglądać się temu, co dzieje się w naszej głowie, kiedy mówimy, słyszymy, 

widzimy, czytamy, piszemy, jemy, pijemy i pracujemy. Musimy rozwinąć zdolność 

przyglądania się złości czy nienawiści, czy innym uczuciom powstającym w nas w 

różnych okolicznościach na przestrzeni dnia. Zapanujemy nad nimi dopiero wtedy, gdy 

będziemy się im przyglądać, jak będą się z nas wyłaniać. Przyglądanie się musimy 

ćwiczyć w pracy, w domu, z rodziną, z kolegami.  

Gdy sześciu wrogów - żądza, nienawiść, złudzenie, chciwość, zawiść i pycha - przez 

cały dzień będzie nas powstrzymywało przed uświadomieniem sobie naszej 

prawdziwej istoty, jest kilka cech, które, jak mówi Swami, będzie nam pomagało 

pracować nad osiągnięciem tego celu. W jednym z dyskursów Swami rzekł: „Gdzie jest 

widocznych sześć szlachetnych cech: utsaha (zapał), sahasa (determinacja), dhairja 

(odwaga), buddhi (rozum), śakti (energia) i parakrama (dzielność), tam przeważa 

ochrona Boga i Jego łaska”. Przez cały dzień musimy mieć przy sobie sześć szlachetnych 

cech, aby walczyć z sześcioma wrogami. Musimy przyglądać się i sami się przekonać, 

czy dokonujemy postępu. Im więcej zaznajemy pokoju i błogości miłości, tym bliżej 
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jesteśmy rozumienia swej prawdziwej istoty i dlatego bliżej znalezienia Swamiego! 

Oto, co powiedział w tym względzie Swami w swoim orędziu z 14 stycznia 1995 roku: 

„Bhakti oznacza pozbywanie się wad – przywiązania, nienawiści i zawiści – oraz 

przejawianie czystej miłości. Nikt, kto uwielbia pompę, kto jest pełen pychy i kogo 

trawi zawiść, nie może być żadną miarą wielbicielem Boga. Oddanie nawet nie zbliży 

się do takiej osoby. Wielbiciel musi pokonać nienawiść, zawiść i przywiązanie, a 

doświadczać pokoju i błogości miłości. Wtedy zdobędzie cechy boskości”.  

Przez uniwersytet Swami dał wszystkim nauczycielom i studentom wspaniały 

sposób ciągłego skupiania na nim swej drogi życiowej. Zawsze mówił nam: 

„Niezależnie od tego, co robicie, ofiarujcie to mi”. I bez zbytniego wysiłku sprawił, że 

ćwiczyliśmy się w tym. Czy był to Dzień Sportu czy liczne występy w mandirze; od 

modlitw porannych po modlitwy wieczorne; czy były to egzaminy, występy sportowe 

czy kulturalne - wszystko, co robiliśmy, było dla Swamiego! Swami powiedział: 

„Miłość jest samą istotą życia, tak jak spalanie jest istotą ognia albo wilgotność - 

wody, bądź też słodycz – cukru”.  

Uświadomienie sobie naszej prawdziwej istoty może nam zająć dużo czasu, ale 

musimy od czegoś zacząć, o ile szczerze szukamy Swamiego. Co znaczy Swami? Swami 

znaczy miłość, szczęście, radość, oddanie, Sathya Sai Baba, Rama, Kriszna, Allah, 

Chrystus i wszystko, co reprezentuje jedność, zgodę i czystą miłość. Gdy jako 

społeczeństwo wszyscy zaczniemy szczerze szukać miłości, patrząc przez lupę jedności, 

stworzymy szczęśliwsze życie dla siebie i bardziej pokojowy świat dla wszystkich.  

– Autor Wikas Bagri zrobił magisterium z zarządzania biznesem na Uniwersytecie Swamiego w 
latach 2006-2008. Był jednym z pracowników gabinetu doradcy premiera. Niedawno był doradcą 

rządu stanu Chhattisgarh. 

 
Blask boskiej chwały 

 

Opowieść o zaginionym talizmanie 

 

Po wyjeździe Swamiego do Mysore (Mysuru) ku swemu przerażeniu odkryłam, że nie 

mam talizmanu, który mi podarował. Uważnie przymocowałam go wcześniej na łańcuszku 

z dwoma ochronnymi pierścionkami po bokach i nie potrafiłam pojąć, jak mógł wypaść. Ze 

smutkiem w sercu powiedziałam o tym przyjaciółce, która też była wielbicielką Swamiego. 

Poradziła mi wykonać arati do zdjęcia Swamiego i błagać go o zwrot talizmanu. Zrobiłam 

to bez powodzenia - talizman nie powrócił, na co miałam próżną nadzieję. Postanowiłam 

powiedzieć Swamiemu o tej stracie, gdy tylko wróci z Mysuru.  
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Swami wrócił z Mysuru trzy dni później. Gdy tylko dotarł do Bengaluru, sam 

zatelefonował i powiedział mi, abym się nie martwiła o talizman, ponieważ powrócił 

bezpiecznie do niego.  

Czytelnik może sobie wyobrazić moje zaskoczenie, gdy usłyszałam to od Swamiego! 

Pospieszyłam, aby otrzymać jego darszan i poprosiłam go błagalnie o oddanie mi tego 

talizmanu. Powiedział: „Miałaś śmiałość jechać nocą sama w taksówce tylko dlatego, że 

miałaś ten talizman. Zabrałem ci go więc z powrotem”. Zapewniłam go, że nigdy już nie 

podejmę takiego ryzyka, ale nie dał mi talizmanu z powrotem. Musiałam zamilknąć, czując 

niezwykły smutek z powodu tego, co zaszło.  

Dopiero gdy innym razem przyjechałam do Bengaluru, Swami postanowił oddać mi 

talizman. Przymocowałam go do łańcuszka, modląc się o to, by go już nigdy nie stracić. 

Padłam u jego lotosowych stóp i ze łzami w oczach powiedziałam mu, że nawet moi 

rodzice nie potrafiliby być tak dobrzy jak on. Łaska Boga przekracza ludzkie pojęcie!  

Rani (księżna) z Hajdarabadu, wielka wielbicielką Swamiego, przygotowała jego wizytę 

w swoim pałacu. Swami poprosił również mnie, abym mu towarzyszyła. My, wielbiciele 

Bhagawana Baby, jesteśmy jasno świadomi tego, że towarzyszenie mu w podróżach, kiedy 

sobie życzy, jest rzadkim zaszczytem, dawanym jedynie nielicznym wybrańcom. Zatem z 

wdzięcznością ochoczo zgodziłam się z nim pojechać, mówiąc: „Swami, mając twoje 

błogosławieństwo, z pewnością z tobą pojadę”.  

Pospieszyłam do domu, szczęśliwa jak skowronek, po pozwolenie ze strony męża. W 

dłoni trzymałam talizman i gorliwie pomodliłam się do Sai Baby przed rozmową z mężem. 

„Będziemy gośćmi rani” - powiedziałam. Mąż przez chwilę milczał, co przyprawiło mnie o 

nerwowość. Ale później powiedział, że mogę jechać i byłam zachwycona.  

Swami poprosił mnie i dwie inne kobiety o przyjazd pociągiem, natomiast sam z 

rodziną rani podróżował samolotem. W dzień wyjazdu niektórzy z wielbicieli Swamiego 

mieli wystawić przedstawienie teatralne i nalegali, abym je obejrzała. Ponieważ pociąg 

odjeżdżał o 9 wieczór, zgodziłam się być na krótko na przedstawieniu. Było ono jednak tak 

ciekawe, że zapomniałam o pilnowaniu czasu. Gdy nagle spojrzałam na zegarek, 

stwierdziłam, że mam zaledwie parę minut, by dotrzeć na dworzec kolejowy. W poruszeniu 

zapomniałam nazwy stacji kolejowej, do której miałam kupić bilet. Nie było czasu do 

stracenia, więc podjęłam próbę uratowania sytuacji i trzymając mocno talizman w ręce i 

modląc się do Swamiego, aby mnie oświecił, poprosiłam mężczyznę w kasie biletowej o 

bilet do miejsca, gdzie trwają walki. Był bardzo rozbawiony i zapytał mnie: „Chce pani 

bilet do Kaszmiru?”. Zaprzeczyłam. Zapytał mnie ponownie: „Do Chin?”. Zaprzeczyłam po 

raz kolejny. Zapytał znów: „Do Hajdarabadu?”. „Tak! Tak! To jest to” - rzekłam. Dał mi bilet 

i powiedział, że pociąg do Hajdarabadu zaraz ruszy. Pognałam na peron i stwierdziłam, że 

pociąg właśnie rusza. Bagażowy wrzucił bagaż do wagonu kierownika pociągu i pomógł 

mi wsiąść. Kierownik był dobrym i wyrozumiałym człowiekiem i usadowił mnie 

wygodnie w swojej kabinie. Na następnej stacji znalazłam swoje towarzyszki, zabrałam 

bagaż do ich przedziału i usiadłam z nimi. Podziękowałam Panu za to, że nie pozostawił 

mnie bezradnej na dworcu kolejowym w Bengaluru, a w ostatniej chwili pokierował mną 

jakoś, abym wraz z pozostałymi wielbicielkami dotarła do Hajdarabadu.  
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Gdy dotarłyśmy do domu rani w Hajdarabadzie, Swami jeszcze nie przybył. 

Następnego ranka o godz. 6 ujrzałyśmy samolot Swamiego, lecący nad domem rani. Jak 

zwykle spędziliśmy szczęśliwy i spokojny czas w towarzystwie Swamiego.  

Pewnego dnia odpadły pierścienie tego talizmanu i dałam go Swamiemu do naprawy. 

Swami wziął go w rękę i zapytał mnie: „Amma, chcesz złotą oprawę tego talizmanu, czy 

moją mantrę w nim?”. Moja odpowiedź nadeszła szybko jak błyskawica: „Chcę mantrę 

naszego Swamiego, a nie złotą oprawę”. Wówczas powiedział: „Wyrzucę ten talizman. Ten, 

kto pierwszy znajdzie go rano, może go wziąć”. Mówiąc to, wyrzucił talizman do ogrodu. 

Widzieliśmy jak w słońcu świeci się jego złoto, gdy tam leżał.  

Wczesnym rankiem następnego dnia wszyscy poszliśmy do ogrodu, aby poszukać 

talizmanu, ale nigdzie nie mogliśmy go znaleźć. Szukaliśmy dalej, na próżno, aż do 

śniadania. Przyniesiono Swamiemu jedzenie wraz z wodą w kubku. Swami spojrzał na 

wodę i powiedział: „Ta woda nie jest czysta”. Gospodyni była oczywiście bardzo zmieszana 

i zabrała ją, przefiltrowała, po czym przyniosła z powrotem. Raz jeszcze spojrzał na nią i 

rzekł: „Wciąż nie jest czysta. Jest w niej jakaś ryba!”. Wszyscy zerknęliśmy z ciekawością na 

tę wodę i ujrzeliśmy, że była w niej nie ryba, ale talizman, który poprzedniego wieczora 

wyrzucił do ogrodu. Talizman w kółko pływał w wodzie jak ryba, aż Swami go wyjął. 

Rankiem następnego dnia wziął tę złotą oprawę i dał ją pewnemu gońcowi. Mnie wręczył 

mały kawałek żółtego papieru, jaki był w środku, z wypisaną na nim mantrą. Po powrocie 

do Bengaluru zrobiłam nań złotą osłonę i znów nosiłam go na szyi.  

Już nieżyjący mąż rani był wielkim wielbicielem Baby z Śirdi. W pałacu była szata Baby 

z Śirdi i hukka [fajka wodna], której używał on do palenia. Mówiono, iż szata została 

uszyta igłą, używaną do szycia jutowych worków. Swami powiedział nam, abyśmy poszły 

do pewnego domu i opisał nam dokładnie wszystko, co tam się znajduje. I wszystko w 

tym domu było dokładnie takie, jak powiedział nam Swami. Dowiedziałyśmy się później, 

że w poprzednim wcieleniu Swami jako Sai Baba z Śirdi często odwiedzał ten dom. 

W domu rani był tonga (powóz konny), którego Sai Baba z Śirdi zwykle używał w 

czasie odwiedzin. Dom rani znajdował się wśród dróg, gdzie walczyli razakarze (bandyci) z 

pistoletami i karabinami maszynowymi. Łupili domy i pozbawiali życia i mienia. Dom 

rani, w którym przebywał Swami, pozostał nietknięty w trakcie tego niedorzecznego 

niszczenia i wszystkie byłyśmy całkiem bezpieczne pod opieką Swamiego.  

– Wybrane z: “The divine leelas of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba”, pióra Nagamani Purnaiji. 
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MOJA PODRÓŻ Z NIM DO WNĘTRZA 
Dżagadish Babu 

 

Po pierwsze, dziękuję Bhagawanowi za tę sposobność podzielenia się myślami ze 

wszystkimi. Jest to ukryte błogosławieństwo, ponieważ zapisywanie swoich myśli 

przybliży mnie do Bhagawana! Pisanie przynosi jasność myślom i wypełnia próżnię, 

wytworzoną z upływem czasu wskutek naszego pochłonięcia sprawami doczesnymi. 

Swami, dziękuję ci zatem za tę możliwość.  

Świadomość, kim jest Bhagawan pojawiła się u mnie w 1990 roku, gdy miałem 23 

lata. Jak wielu, swoją drogę do Sai rozpocząłem, nie wierząc w niego. Miałem zdawać 

swój końcowy egzamin na dyplomowanego księgowego, a w domu było zdjęcie 

Bhagawana, które należało do mojej szwagierki. Podczas długich godzin nauki we dnie 

i po nocach, gdy byłem sam w domu, zacząłem w zdawkowy sposób rozmawiać ze 

zdjęciem Bhagawana. I oto w tamtych ciężkich, żmudnych godzinach stał się naraz 

moim towarzyszem, czego nawet sobie nie uświadamiałem. Kiedy skończyłem 

egzamin, postanowiłem spotkać się z Babą osobiście. Pojechałem pociągiem z 

Mumbaju (gdzie mieszkam) do Puttaparthi.  

Podróż do Puttaparthi 

W tamtym czasie nie było bezpośredniego pociągu do Puttaparthi. Zatem około 

godziny 11.00 wysiadłem na dworcu w Guntakal i spytałem ludzi wokół, jak dotrzeć 

do Puttaparthi. Usłyszałem radę, abym pojechał autobusem z dworca autobusowego 

w Guntakal. Kiedy tam dotarłem, powiedziano mi, że do późnego wieczora lub 

następnego dnia nie będzie żadnych autobusów z powodu strajku. Pozostał mi cały 

dzień, a nie miałem zielonego pojęcia, gdzie się zatrzymać i co robić dalej. Na dworcu 

autobusowym było kilku obcych, takich jak ja, jednak nie było sklepów, restauracji, 

jedzenia ani wody. Moja rozmowa z Bhagawanem trwała dalej w ciszy. W ciągu 30 

minut na dworzec wjechał jakiś pusty autobus i konduktor oznajmił, że jedzie on do 

Anantapur. Usłyszałem zapewnienie, że Anantapur jest bliżej Puttaparthi i że jest po 

drodze. Jakoś bez trudności dotarłem do Anantapur. Około 4.30 po południu 

uruchomiono komunikację autobusową w Anantapur i późnym wieczorem dojechałem 

do Puttaparthi.  

Nie chciałbym nazywać tego cudem czy czymś podobnym. Równałoby się to 

osądzaniu Bhagawana, a do tego nie mamy z pewnością kwalifikacji, zdolności ani 

prawa. Widzę takie przykłady jako przejawy jego natury. Wszechprzenikający 

Bhagawan zapewnia, że każdy przez cały czas doznaje opieki. Początkowo też byłem 

zaskoczony, kiedy machał ręką i stwarzał wibhuti, łańcuszki itd. Z czasem 

uświadomiłem sobie, że jest w nim cała przyroda, czyli sriszti. Panuje on nad dwiema 

ważnymi stronami życia, zwanymi czasem i przestrzenią. Gdy te dwa aspekty w jakimś 

przypadku mu nie odpowiadają, może dokonać dowolnego czynu, wytworzyć 

wszystko i w mgnieniu oka być w dowolnym miejscu i czasie. Z czasem nauczyłem się 
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podążać raczej za Stwórcą, niż za stworzeniem.  

Wracając do mojej opowieści - podróż była owocna, cieszyłem się jego fizycznym 

darszanem i zatapiałem się we wszystkim, co było jego: w jego spojrzeniach, w 

darszanie, we współczującej rozmowie z wielbicielami, w dyscyplinie aszramowej, w 

jego naukach, bhadżanach itd. Czułem, że wszędzie, gdzie idę, Bhagawan porusza się ze 

mną. Wpływ był tak wielki, że bardzo zmiękczył moją postawę i zachowanie. Czułem, 

jakby to były moje nowe narodziny. Ślubowałem nie robić żadnej złej rzeczy w życiu, 

być współczującym każdemu, uważać na swoją mowę, zachowanie itd. Śpieszyłem się 

z wprowadzeniem w swoje życie tak wielu zmian, jakby przyszłość nie istniała. 

Miałem silne uczucie, że zmarnowałem swe młodzieńcze lata, nie znając go, zatem 

powinienem się teraz spieszyć. Chciałem gnać w górę, poruszając się bardzo szybko po 

drabinie duchowej.  

Kiedy rozmyślam o tamtym początkowym okresie, zastanawiam się, jak się to 

wszystko zdarzyło i jak przeszedłem od skali ujemnej do dodatniej. Dlaczego odezwał 

się we mnie nagły pęd ku Puttaparthi, co przyciągało mnie do Baby, pomimo iż nie 

rozmawiałem z nim osobiście? Można powiedzieć, że takie rzeczy dzieją się, gdy 

człowiekowi sprzyjają gwiazdy. Niektórzy powiedzieliby, że dobre czyny przynoszą 

wspaniałe skutki. Moje rozumienie w tym względzie jest całkiem inne. Wierzę, że 

każda osoba, która się rodzi, jest jego wielbicielem. Niektórzy uzmysłowią to sobie 

szybko, inni zaś są nieświadomi do śmierci. Bez naszej wiedzy i bez proszenia, od 

pierwszego dnia obejmuje on kierownictwo nad naszym życiem. Nasze 

porozumiewanie się z nim może odbywać się w różnych formach i na różne sposoby, w 

oparciu o naszą religię i wiarę. Jedynie on wybiera właściwy czas na odsłonięcie nam 

swej tożsamości. To jest jego gra i tylko on wie, kiedy i gdzie sprawić, abyśmy 

zrozumieli.  

Ufaj Bogu z całego serca 

Przez następnych kilka lat często podróżowałem do Puttaparthi. Do tego czasu 

byłem niezależny finansowo. Moja wiara w Babę z wolna przemieniła się w miłość. 

Zacząłem się do niego zbliżać. Ciągnęło mnie do bhadżanów. Z czasem powoli dotarłem 

do Organizacji Sai, która dała mi sposobność służenia. Po paru następnych latach moje 

życie zmieniło się zupełnie. Przestałem odwiedzać starych znajomych; wolne godziny i 

wczasy spędzałem na bhadżanach i działaniach służebnych. Pojawiło się poczucie 

zadowolenia w życiu. Jako że nie byłem wtedy żonaty, miałem cały czas wolny dla 

siebie; mogłem go spędzać na działaniach w duchu Sai.  

W tych latach w Puttaparthi było wiele uroczystości – paduka pudża, uroczystości ze 

złotym rydwanem, codzienne orędzia Bhagawana itd. Cieszyłem się tym w pełni jako 

wolontariusz Sewa Dal. Byłem regularnym uczestnikiem sewy w Prasanthi. Wszystko 

to mogło się dziać dzięki jego sankalpie (woli) wobec mnie.  

Zawsze uważam te 5-7 lat za złoty okres swego życia. Wielokrotnie odwiedzałem 

Prasanthi Nilajam, miałem wiele bliskich darszanów, padanamaskarów itd. Bhagawan 
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obficie obdarzał mnie swą łaską. Czasem zastanawiałem się - czy ja na to wszystko 

zasługuję? Cóż za niezwykłe przejście z jednego końca w drugi? Jeśli przeznaczeniem 

było, aby się to wydarzyło, dlaczego tak opóźnił się w moim życiu ten proces? Wiele 

pytań, ale wówczas nie było odpowiedzi. Teraz wiem, że Bhagawan wszystko robi z 

jakimś zamiarem. Nigdy nie robi niczego tak po prostu. Jeśli nie rozumiemy zamiaru, 

wynika to z naszej niezdolności bądź niedojrzałości. Nie jest konieczne, abyśmy przez 

cały czas znali jego zamysł. Obmyślił dla nas wszystko już na długo przed tym, jak go 

poznaliśmy. Kłopot w tym, że wyćwiczyliśmy swój umysł do zadawania zawsze pytań 

i poznawania przyczyn. Lekcją dla mnie było ufanie mu całym sercem i nie zawracanie 

sobie głowy pytaniami dlaczego, co, kiedy. To, czego nam potrzeba, jest pełne oddanie 

się. Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu i w jakiejś porze. On jest mistrzem i wie 

najlepiej.  

Prawdziwym oddaniem jest pełne poddanie się Bogu 

Później nadszedł w moim życiu czas na małżeństwo. Miałem wielkie pragnienie 

ślubu w Puttaparthi. Dużo się modliłem i Baba spełnił moje pragnienie, udostępniając 

mi pewne zasoby przez kilku nieznanych ludzi. W dzień ślubu pobłogosławił nas w 

rzędzie darszanowym. Ma wyjątkowe sposoby spełniania pragnień swoich wielbicieli. 

Od tamtej pory w moim życiu było wiele sytuacji, kiedy myślałem, że podejmuję 

właściwe decyzje i modliłem się o ich urzeczywistnienie. W życiu miałem wiele 

wyzwań i nie wszystko poszło dobrze, „tak jak sobie obmyśliłem”. Były trudności w 

małżeństwie, w pracy itd.  

Za każdym razem podejmowałem jakieś postanowienie i modliłem się do Baby, 

żeby to postanowienie się urzeczywistniło. Byłem głupcem, sam podejmując decyzję i 

prosząc, by się urzeczywistniła. Niektóre z modlitw się urzeczywistniły, inne nie. W 

kilku przypadkach znalazłem się na krawędzi wyniszczenia, w porę jednak zostałem 

uratowany. Być może zgubiłem drogę i stałem się zbyt pewny siebie w tym okresie. 

Był to ten etap życia, którego zawsze żałuję. Teraz, gdy te wszystkie wydarzenia 

podsumowuję, widzę logikę w spełnianiu przez niego pewnych pragnień, a nie 

spełnieniu niektórych. On miał plan, jasny plan. Wiedział, co jest dla mnie najlepsze i 

dokładnie to robił. Podejmujemy sami postanowienia z powodu swojej 

nieświadomości i braku wiary. Powinienem był prosić go o przewodnictwo w każdej 

sytuacji. Nauka z tego była dla mnie dwojaka. Po pierwsze, nigdy nie postanawiaj i nie 

proś go o spełnienie danego życzenia. Musimy ufać, że on jest panem naszego życia i 

wie najlepiej. Musimy jedynie modlić się o jego przewodnictwo i o to, by dawał nam 

to, co dla nas dobre.  

Po drugie, on jest bardzo współczujący pomimo powtarzanych przez nas błędów. 

My możemy zawieść, jeśli chodzi o nasz obowiązek wobec niego, ale on nigdy nie 

zawiedzie w swojej łasce dla nas. Jest pełen współczucia i miłości. Jeśli to sobie 

przyswoimy, nigdy nie będziemy w życiu smutni. Prawdziwym oddaniem jest 

całkowite poddanie się. Nauczyłem się tego przez zapłacenie 'grzywny za odpłynięcie’ 

na pewien czas. Zawsze zdołał na czas sprowadzić mnie z powrotem na właściwą 
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drogę. Sprawił, iż wszystkie trudności w moim życiu rozpłynęły się w powietrzu i 

wszystko powróciło do właściwego stanu. Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu; on 

wie najlepiej. Prawdopodobnie chciał udzielić mi kilku ważnych lekcji. Smutne jest to, 

że straciłem parę lat, zajęty doczesnymi sprawami.  

Najlepszym wydarzeniem w moim życiu była podróż Bhagawana do Hadszi i 

Mumbaju w 2009 roku. Miałem sposobność cieszyć się z bliska jego darszanem i 

dyskursami. Mam kilka wspaniałych wspomnień. Pobłogosławił wielu z nas 

podarkami i padanamaskarem. Obsypał nas wszystkich swoją łaską i miłością. 

Najboleśniejszym wydarzeniem było jego mahasamadhi. Wielu powiedziało, że 

porzucił ciało fizyczne. Czy Bhagawan może być ograniczony jedynie do ciała? Prawda 

jest taka, że przeniósł się z ciała fizycznego do subtelnej postaci w naszym sercu. Zatem 

w tym znaczeniu nie odszedł, a przybył, by mieszkać w głębi nas wszystkich. Jest bliżej 

nas niż przedtem.  

We wszystkim, co robił, znajdowały się nauki dla nas. Jedyną prawdziwą ofiarą dla 

niego może być to, jak prowadzimy swe życie. Oświadczył: „Wasze życie jest moim 

przesłaniem”. Spójrzcie na ilość ufności i wiary, jakie pokładał w nas wszystkich. 

Naszym głównym obowiązkiem jest iść za zasadami, jakich nauczał i budzić 

natchnienie we wszystkich dokoła. Jakież mamy szczęście, że urodziliśmy się jako 

współcześni awatara i jesteśmy go świadomi! Powiedziano mi, że bardzo niewielu 

ludzi wiedziało, że Rama i Kriszna są awatarami, gdy przebywali oni z nimi. To samo 

zdarzyło się z awatarem Sai z Śirdi. Jednak Swami postanowił uświadomić nam swoją 

boskość i obdarzył nas słodyczą swego darszanu. Pytanie brzmi - dlaczego nas? Tym 

razem musimy zadać to pytanie i poszukać również odpowiedzi. Nie możemy być 

samolubni, ciesząc się jedynie, ile się da, obcowaniem z nim i mówiąc na koniec, że 

wybrał nas do tego, aby nas obdarzać. Wiele mu zawdzięczamy. Prawdopodobnie 

chciał dać nam sposobność służenia w swojej misji. Jesteśmy mu winni każdą cząstkę 

swojego życia. Jak więc to zrobimy? 

Nauki Swamiego stanowią esencję Wed  

Po pierwsze, nadal wierzymy we wszechobecność Baby i poddajemy się mu w 

pełni. Przekażmy mu panowanie nad swoim życiem. Nie oznacza to, że mamy siedzieć 

cicho z nadzieją, że on zrobi wszystko. Chodzi o wykonywanie swoich obowiązków i 

pozostawianie reszty jemu. Wierzcie, że wszystko dzieje się za jego wolą. Miejcie wiarę, 

że będzie robił tylko to, co dla nas najlepsze. Nigdy nie miejcie wątpliwości opartych 

na sytuacjach i wydarzeniach, jakie dzieją się w naszym życiu. Nie musimy szukać 

odpowiedzi na pytania „co, dlaczego i jak”. On jest teraz najbliżej nas. Mieszka w 

naszych sercach. Bezpośrednio przygląda się każdemu z nas. Nigdy nie pozwalajcie, aby 

wstępował w was choćby cień wątpliwości. Życie może rzucić wiele wyzwań i 

niepowodzeń. On daje nam trudności i wyzwania i jedynie on je wszystkie rozwiąże. 

My jesteśmy zwykłymi aktorami na scenie. Scenariusz jest napisany przez niego. Kiedy 

tracisz w życiu rozeznanie, spoglądaj ku niemu, aby tobą pokierował. Może mieć wiele 

sposobów na wskazanie kierunku. Wierz w jego wszechobecność. Idź za jego naukami. 
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Są one prawdziwą esencją Wed i dharmy. Jego nauki zawierają rozwiązania dla 

wszystkich trudności i wyzwań, jakie pojawiają się w życiu. Musimy powoli przejść od 

wiary, że on jest w nas, do przekonania, że on i ja jesteśmy jednym.  

Po drugie, bądź prawdziwym wyznawcą, stosując się do jego nauk, aby ludzie 

poznali Bhagawana przez twoje postępowanie. Taka jest jego sankalpa (wola). 

Oświadczył: „Twoje życie jest moim przesłaniem”. Wraz tym powierzył nam wszystkim 

wielką odpowiedzialność. Zaiste, nie potrzebuje on do swojej misji żadnego z nas. To, 

że chce dać nam taką sposobność, jest oznaką jego współczucia dla nas i miłości do nas. 

Jesteśmy jak tamte małpy, które zbudowały most dla Ramy. Poczynił wielki krok, 

oznajmiając: „Poznajcie mnie, patrząc na oddane mi osoby. Wszyscy powinniśmy być 

wiernym odzwierciedleniem jego nauk. Nasze postępowanie powinno dawać 

natchnienie ludziom, którzy o nim nie wiedzą. Dzięki temu nie tylko poprawia się 

nasze życie, ale i setki ludzi mających kontakt z nami, poznaje Bhagawana. To, samo w 

sobie, jest wielką służbą dla ludzkości.  

Wreszcie, upowszechniajcie wiedzę o jego misji i pomagajcie wielu więcej ludziom 

cieszyć się jego łaską i miłością. Nie chodzi o jakąś kampanię na rzecz członkostwa. 

Chodzi jednak o szerzenie wiedzy; nie mową, ale myślami, słowem i czynem. Wszyscy 

musimy zająć się znacznie większymi działaniami bezinteresownej służby. Wszyscy 

mieliśmy błogosławieństwo być świadkami jego fizycznej obecności i jego cudów. W 

ciągu paru następnych dziesięcioleci może pojawić się wielu nowych wielbicieli, którzy 

poczują natchnienie i dołączą do organizacji Sai. Mogli oni nie mieć szczęścia cieszyć się 

jego darszanem w fizycznej postaci. Naszym obowiązkiem jest dzielić się swym 

doświadczeniem ze wszystkimi, bez żadnego egotyzmu. Powinniśmy przy najmniejszej 

sposobności starać się szerzyć wiedzę o jego misji. Musimy zachęcać ludzi - i budzić w 

nich natchnienie - do brania udziału w bezinteresownej służbie na rzecz społeczeństwa 

i do kochania wszystkich istot.  

Nadszedł czas, aby świat poznał misję i wszechobecność Sathya Sai Baby. On 

mieszka w sercu każdego. Nadszedł czas, by wszyscy to sobie uświadomili.  

Proście Bhagawana o to, by obdarzył wszystkie istoty ludzkie pokojem i miłością.  

Samasta Loka Sukino Bhawantu! Om Śanti Śanti Śanti!  

– Autor, z zawodu dyplomowany księgowy, koordynuje obecnie program Sathya Sai Widja Dżjoti.  
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Ćinna katha [Przypowieść] 

 

PIĘKNO I SZCZĘŚCIE 
 

Sita przebywała sama w ogrodzie Aśoka na Lance, z dala od swego męża Ramy. 

Rawana zapewnił jej wiele pięknych i pociągających rzeczy w tym ogrodzie. Mówiło się, 

że nie są one dostępne nigdzie indziej na świecie. Choć w istocie były bardzo piękne, Sita, 

widząc je, nie czuła szczęścia.  

Gdy pewnego dnia jak zwykle była zajęta śpiewaniem imienia Ramy, nagle usłyszała 

pieśń dobiegającą z gałęzi drzewa, pod którym siedziała. Kiedy spojrzała do góry, aby 

stwierdzić skąd dolatuje ta pieśń, z zaskoczeniem zobaczyła siedzącą tam małpę. Wkrótce 

usłyszała pieśń ponownie. Co to była za pieśń? Była to pieśń, opisująca życie i boską 

chwałę Pana Ramy. Sita znowu spojrzała na małpę, która śpiewała tę pieśń i pomyślała: 

„Ach! Jaka piękna jest ta małpa!”. Czy małpa może komuś wydawać się piękna? Czy ktoś 

myśli, że małpa jest piękna? Jak to się stało, że małpa jawiła się Sicie jako piękna? Wydała 

się piękna, bo dała jej wielką radość, śpiewając o życiu Pana Ramy. Jednak w jej głowie 

pojawiła się wątpliwość, czy nie jest to demon, który przybrał postać małpy. Lecz kiedy 

Hanuman powiedział jej, kim jest, o tym jak został sługą Ramy i dlaczego tu przybył, Sita 

przekonała się, że jest on wiernym sługą Ramy.  

Co w gruncie rzeczy jest głównym przedmiotem tej opowieści? Gdzie leży jej piękno? Jak 

możemy doświadczać szczęścia? Piękno i szczęście nie tkwią w rzeczach i postaciach świata. 

W świecie zewnętrznym nie ma szczęścia. Szczęście tkwi w samym człowieku. Gdy Sita 

usłyszała pień o Ramie, który był drogi jej sercu, nawet małpa wydała się jej piękna. 

Człowiek czerpie szczęście z tego, co jest dla niego drogie. Powiedziane jest: „To, co piękne, 

daje szczęście. Szczęście jest istotą życia”. Aby doświadczać szczęścia, jakie w nim jest, 

człowiek powinien rozwinąć wzrok wewnętrzny. Wtedy wszystko będzie mu się jawiło 

jako piękne. Wszystko, co piękne, daje szczęście.  

 

 

 

NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 
 

Stany Zjednoczone 

1 października 2016 roku wolontariusze Sai zorganizowali bezpłatny jarmark zdrowia 

Sathya Sai. Odbył się on w ośrodku parafialnym kościoła Św. Trójcy. Wielokulturowe i 

wieloetniczne grono 40 lekarzy, 56 dwujęzycznych tłumaczy i 59 wolontariuszy 
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świadczyło bezpłatną służbę 212 ubogim członkom społeczności imigranckiej. 

Pierwszym gościem był 83-letni pastor kościoła Św. Trójcy, który dokonał uroczystego 

otwarcia tego jarmarku zdrowotnego, zapalając świecę i ofiarowując modlitwy.  

Prowadzono wszechstronne badania stanu zdrowia i badania profilaktyczne, m.in. 

poziomu cukru we krwi, poziomu glikohemoglobiny i lipidów, ciśnienia krwi, 

witalności, testy na astmę i osteoporozę. Dodatkowo pacjentom wykonano badania w 

zakresie słuchu, wzroku, behawioralne i dentystyczne. Udzielano porad odnośnie 

odżywiania i diety. Pacjentki rejestrowano też na bezpłatne badania piersi - 

mammografię. Ogłoszono możliwość zarejestrowania się jako dawcy szpiku kostnego. 

W odpowiedzi zarejestrowało się 12 osób. Objaśniano znaczenie ćwiczeń fizycznych, 

sprawności i regularnych zestawów czynności. Wolontariusze Sai rozdali też dzieciom 

piłki sportowe, dorosłym zaś skakanki, aby zachęcić ich do wykonywania ćwiczeń.  

Przygotowano również wystawę plakatów wyjaśniających, jak wartości ludzkie 

przyczyniają się do pomyślności fizycznej, umysłowej i duchowej. Gości poproszono o 

wybranie tej wartości, która ich najbardziej ujmuje, napisanie jej na nalepce i noszenie 

z dumą. Ochotnicy dzielili się też wiedzą o zapobieganiu udarom mózgu, cukrzycy, 

zatruciom oraz o miejscowych zasobach społecznych, w tym o ośrodkach 

antykryzysowych i tymczasowych schroniskach dla dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. 

Bezpłatnie rozdawano okulary, przedmioty szkolne i zestawy do higieny jamy ustnej. 

Ochotnicy z miejscowych szpitali i sklepów konsumenckich wykonali przegląd 31 

samochodów, szukając wadliwych samochodowych krzesełek dziecięcych - wymienili 

22 z nich. 63 dzieciom podarowano kaski rowerowe. Każdy z gości otrzymał przed 

odejściem prowiant: gorącą potrawę z fasoli, jabłko i wodę.  

Białoruś 

Myślą przewodnią projektu Służ Planecie w 2016 roku była: miłość do zwierząt. 

Członkowie ruchu Sathya Sai na Białorusi przeprowadzili przedsięwzięcia pomocy 

bezdomnym zwierzętom w schroniskach. 1 sierpnia 2016 roku zespół wolontariuszy 

odwiedził schronisko dla zwierząt w Sewriukach i rozdał 25 kg karmy dla zwierząt oraz 

szczepionki. Właściciel placówki opowiedział gościom o potrzebach schroniska, w 

którym mieszka 87 psów i 30 kotów. Wolontariusze bawili się ze zwierzętami i w 

różnych miejscach rozlepili ich zdjęcia, aby w przyszłości zostały adoptowane.  

Holandia 

21 września 2016 roku dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Pokoju ONZ, 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai zorganizowała w położonym na wschodzie 

Holandii mieście Arnhem Marsz Pokoju. Przed marszem 25 członków Organizacji Sai z 

różnych części kraju zgromadziło się wokół wspaniałego, dostępnego dla ogółu ludzi 

fortepianu na dworcu głównym w Arnhem i przy akompaniamencie fletu wykonało 

na tym instrumencie znaną pieśń Johna Lennona „Imagine”. Wcześniej nauczyciel 

Wychowania w Wartościach Ludzkich Sathya Sai omówił z nastolatkami znaczenie i 

wartość pokoju, w specjalnej szkole dla dzieci imigrantów pochodzących z różnych 
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rozdartych wojną krajów. Rano 21 września dzieci te przybyły na dworzec główny z 

dwoma transparentami, na których widniało w różnych językach słowo Pokój, a przed 

powrotem do szkoły przyłączyły się do śpiewu. Z dworca grupa poszła do głównego 

kościoła w Arnhem, niosąc transparenty popierające pokój. Kościół ten wybrano z 

uwagi na to, że został on uszkodzony w czasie II Wojny Światowej i teraz był 

odnawiany. Ozdobione przez dzieci symbolami pokoju i cytatami z Sathya Sai Baby i 

Matki Teresy, transparenty przyciągały uwagę ogółu ludzi.  

W tym samym dniu 15 zwolenników Sathya Sai uczciło Międzynarodowy Dzień 

Pokoju w Amsterdam-Buitenveldert, w tymczasowym schronisku dla 20 rodzin 

imigrantów. Wolontariusze z Międzynarodowej Organizacji Sathya, razem z tymi 

rodzinami śpiewali pieśni dla uczczenia pokoju na świecie. Pieśni o pokoju, prawdzie, 

przyjaźni i szczęściu wzbudziły natchnienie we wszystkich obecnych, poruszając serca i 

dając radość. Dzieci pomagały ustawiać stoły i krzesła na to wydarzenie. Wzruszony 

ciepłem i miłością, jakie okazali, kierownik schroniska, który przyłączył się do tych 

uroczystości, stwierdził: „Ależ fontannę miłości wytworzyliście! Skąd są tacy mili ludzie 

jak wy?”. 

Izrael 

W dniach 23-24 września 2016 r. członkowie Międzynarodowej Organizacji Sathya 

Sai byli gospodarzami poświęconego wartościom seminarium oświatowego w Ein 

Hod, cichej i malowniczej wiosce w północnym Izraelu, koło Hajfy. W seminarium 

uczestniczyło 40 osób reprezentujących religie: żydowską, chrześcijańską, 

muzułmańską, hinduską oraz druzów. George Bebedelis, kierownik 

Południowoeuropejskiego Instytutu Edukacji Sathya Sai oraz Marianne Meyer, 

współprzewodnicząca Komitetu Edukacji Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai i 

kierowniczka Europejskiego Instytutu Edukacji Sathya Sai, wygłosili przemówienia 

obejmujące wiele zagadnień, w tym środowisko i rozwijanie miłości, nauczyciel jako 

wzór wartości ludzkich, nierozłączny związek ludzkiej osobowości z wartościami 

ludzkimi, pedagogika oświaty Sathya Sai, integralna edukacja oraz przegląd pięciu 

sposobów nauczania. Uczestnicy wzięli też udział w warsztatach, dotyczących tych 

zagadnień. 

Rosja 

W dniach 9-11 września 2016 roku w obszarze swierdłowskim odbył się drugi 

regionalny obóz wolontariuszy regionu uralskiego. 23 ochotników, w tym młodzież, 

dokończyło rozpoczęty w czerwcu 2016 roku remont prowadzony w 3-pokojowym 

ośrodku młodzieżowym, zapewniającym działalność kulturalną dzieciom, nastolatkom 

i młodym dorosłym. Wolontariusze naprawili też uszkodzoną podłogę. Wychowawcy 

Sathya Sai przeprowadzili zajęcia „Kultura porozumiewania się” oraz twórcze warsztaty 

dla dzieci i pracowników ośrodka młodzieżowego. Kierownik ośrodka wyraził 

wdzięczność za pomoc i uznał wagę tych służebnych działań.  
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Estonia 

Ponad 60 członków ruchu Sathya Sai z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Finlandii 

uczestniczyło w pierwszym zjeździe Sathya Sai w Estonii. Myśl przewodnia tego 

spotkania, które odbyło się w dniach 5-7 sierpnia 2016 roku, brzmiała: „Miłość jest 

źródłem, miłość jest drogą, miłość jest celem”. Głównym mówcą był członek Rady 

Prasanthi Leonardo Gutter z Argentyny, który pięknie przedstawił rolę Sathya Sai 

Baby – awatara naszych czasów,. Później omówił rolę wewnętrznej przemiany i drogi 

od dwoistości do niedwoistości. Główna koordynatorka regionu 73 strefy 7 Maria 

Quoos mówiła o osobistej przemianie i przeprowadziła warsztaty dotyczące roli kobiet 

i prawego postępowania w społeczeństwie. Zgromadzeni cieszyli się też koncertem i 

pięknymi pieśniami w wykonaniu zawodowych muzyków. W drugi dzień zjazdu 

wyświetlono poświęcony Sathya Sai Babie film Australijczyka Peter Rae. 

Niemcy 

W pierwszym tygodniu sierpnia 2016 roku miał miejsce doroczny obóz letni dla 

dzieci. Odbył się w Linsengericht, pięknej wiosce w górach Spessart w środkowych 

Niemczech. Myśl przewodnia obozu brzmiała: „Jeden świat, jedno serce”, a 

uczestniczyło w nim ponad 60 wielbicieli Sathya Sai. W tym roku przeprowadzono 

warsztaty dla dorosłych i dla dzieci, poświęcone biblijnej Księdze Rodzaju, badając jej 

różne nauki, obejmujące prawdę, piękno, dobroć współczucie, cierpliwość, poświęcenie 

i inne szlachetne cnoty. Dzieciom dano sposobność do twórczych działań oraz 

skorzystania ze szkolenia sportowego i muzycznego. Poza tym dzieci wystąpiły z 

koncertem muzycznym dla starszych mieszkańców jednego z domów w tej wiosce i 

poszły na wycieczkę do lasu pod kierownictwem leśnika.  

Litwa 

Siedemdziesięcioro chórzystów z Polski, Litwy i Łotwy uczestniczyło w pierwszych 

międzynarodowych warsztatach chóru Sarwa Dharma, prowadzonych przez dyrygentki 

Marię Quoos i Ewę Żarów. Zorganizowano je w Połądze na Litwie w dniach 19-28 

września 2016 roku. Na początku odbyło się 3-dniowe krajowe spotkanie 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z Litwy, na którym z podnoszącym na duchu 

przemówieniem wystąpiła dyrektorka Europejskiego Instytutu Edukacji Sathya Sai, 

Marianne Meyer. W drugi dzień krajowego spotkania odbył się piękny występ chóru. 

Warsztaty chóralne rozpoczęły się na dobre 22 września, obejmując zajęcia muzyczne, 

ćwiczenia głosowe i śpiew, jak również ożywcze przechadzki brzegiem morza. Każdy 

poranek wypełniał nabożny śpiew, po którym odbywały się zajęcia z teorii muzyki. 

Chór dał też dwa koncerty otwarte. Pierwszy odbył się w domu opieki Vilius 

Gaigalaitis, wzruszając wiele serc, drugi zaś w kościele św. Franciszka z Asyżu, gdzie 

chór śpiewał pieśni chrześcijańskie oraz pieśni z innych religii, w tym islamskie. 

Franciszkańscy mnisi w tym rzymskokatolickim kościele radośnie uczestniczyli w 

śpiewie i tańcu.  

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  
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B H A R A T 

Stan Himaczal Pradesz: W dniach 13-18 grudnia 2016 r. w Solan odbyły się 

tygodniowe zajęcia dla dzieci Bal Wikas, pomagające im uczyć się doskonałości w 

każdym działaniu w życiu, zarówno duchowym jak i świeckim, zgodnie z programem 

Bal Wikas i jego praktycznym stosowaniem w życiu.  

W Anand Wilas w Szimli odbyło się natomiast szkolenie dla nauczycieli w zakresie 

Educare Sathya Sai. Trwało ono od 25 do 30 grudnia (2016), a wzięli w nim udział 

pracownicy szkoły Sathya Sai i nauczyciele z niektórych innych szkół w Himaczal 

Pradesz. Uczestnicy uczyli się wielu nowych idei i technik, które później przenieśli do 

szkolnych klas. Czuli się głęboko wdzięczni Bhagawanowi Babie za tę wyjątkową 

sposobność.  

Na początku zimy, 1 stycznia 2017 roku na krańcach miasta Szimla rozdano 

potrzebującym ludziom 100 koców. Natomiast 22 stycznia dwustu robotnikom 

pracującym na różnych placach budowy wokół Szimli rozdano swetry, szaliki i 

wełniane czapki. Uczennicom z sierocińca Anath Aszram w Garli i Anath Aszram w 

Patti Saliana w okręgu Kangra oraz dzieciom z okolicy tych aszramów rozdano 

wełniane swetry i skarpetki. Obdarowanych zostało łącznie 360 osób.  

Radżastan: Miejscowość Udajpur była świadkiem dwudniowego dorocznego zjazdu 

stanowego Organizacji Sathya Sai Sewa z Radżastanu. Odbył się on w dniach 17-18 

grudnia 2016 r. z udziałem blisko 250 osób z różnych okręgów tego stanu. W 

przemówieniu powitalnym przewodniczący stanowy Organizacji omawiał myśl 

przewodnią tego zjazdu, którą było „Zawsze bądźcie skupieni na mnie”. Wezwał 

wszystkich członków do tego, aby pozostawali skupieni na Bhagawanie, stosując się w 

życiu do jego nauk. Wygłoszono przemówienia poświęcone recytacji Wedy, mediom, 

gałęzi informatycznej, Bal Wikas, przedsięwzięciom Adarsz Gram Jodżna Sathya Sai i 

Widja Dżjoti Sathya Sai, sewie w Prasanthi, pomocy w katastrofach itd. Wieczorem 

śpiewano bhadżany. Nazajutrz spotkanie rozpoczęto wczesnym rankiem od Omkaru i 

Suprabhatam. Później odbyły się zajęcia poświęcone medytacji światła. Po śniadaniu 

nadszedł czas na przedstawienie sprawozdań. Występowali z nimi różni stanowi 

koordynatorzy młodzieży, służby medycznej, Widja Wahini Sathya Sai, kółek 

studyjnych, grupy e-techno itd. oraz przewodniczący okręgowi z różnych okręgów. 

Bengal Zachodni:  W czasie święta Makara Śankranti nad rzeką Adżaj odbywa się 

corocznie trzydniowy Dżajdew Mela (jarmark) z mistyczno-kulturalnym pokazem. 

Zbiera się tam wówczas sto tysięcy wyznawców, aby wziąć świętą kąpiel w tej rzece. Z 

uwagi na to olbrzymie zgromadzenie istnieje potrzeba zapewnienia higieny. W 

ostatnich kilku latach tego zadania z radością podejmowali się wolontariusze Sewa Dal 

z zachodnio-bengalskich okręgów Burdwan i Birbhum. Również w tym roku około 65 

ochotników Sewa Dal, w tym 15 kobiet na cztery dni (13-16 stycznia 2017) rozbiło 

obozy na brzegu rzeki Adżaj, aby zapewniać czystość. Oprócz sprzątania brzegu rzeki, 
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ochotnicy Sewa Dal zapewniali utrzymanie czystości w 700 tymczasowych ubikacjach, 

ustawionych przez administrację Meli do ciągłego użytku przez ogół. Poza tym, 

uprzątnięto inne odpady i śmieci dla utrzymania porządku na brzegu i w okolicy. Po 

trzech rundach takich czynności każdego dnia, wszyscy ochotnicy Sewa Dal gromadzili 

się w obozie na wieczorny satsang, który obejmował bhadżany i rozmowy dotyczące 

tej pracy. Obóz zakończył się czwartego dnia ofiarowaniem Bhagawanowi mangala 

arati. Udział wolontariuszy w tym święcie, oprócz tego, że był godnym uwagi krokiem 

ku samo-przemianie i dawał natchnienie, zyskał uznanie nie tylko władz, ale również 

tłumnie przybyłych pielgrzymów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk 

 

 

Sewa prowadzi do wyzwolenia  

Ciało nie jest najważniejsze. Ważny jest mieszkający w nim duch. 

Pamiętając o celu, jakim jest uświadomienie sobie jaźni, musicie 

oddawać się służeniu, aż dotrzecie do celu. Środkiem do tego celu 

jest bezinteresowna, pełna poświęcenia i powodowana czystym 

sercem służba. Jeśli temu celowi poświęci się całe życie, może 

nastąpić bezpośrednie doświadczenie boskości. Na ile to możliwe, 

unikajcie przywiązań i niechęci. Trzeba też czynić wszelkie wysiłki 

na rzecz utrzymywania umysłu i ciała w niezanieczyszczonym 

stanie. 

– Baba 

 

 


