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AVATAR VANI 

 
 

Zdobywajcie modlitwą łaskę boga  
 

Cóż mogą uczynić złe skutki czasów kali człowiekowi, który ma serce pełne 

współczucia, mowę przesyconą prawdą i poświęca swe ciało służeniu innym? 

 

Zachowujcie spokój umysłu w przyjemności i w bólu  
 

Ucieleśnienia miłości! 

Choćbyście najmocniej miażdżyli drewno sandałowe, da ono tylko zapach, nic 

więcej. Podobnie możecie zgniatać trzcinę cukrową tak mocno jak tylko potraficie - 

da ona jedynie słodki sok. Kiedy złoto włoży się w ogień, jaśnieje ono dodatkowym 

blaskiem. Podobnie, prawdziwy wielbiciel może stawać w obliczu wszelkich 

problemów, trudności, zarzutów i kłopotów, a jednak nigdy nie opuści Boga. Będzie 

podążał za Bogiem z pełnym poddaniem się. Bóg będzie poddawał go rozmaitym 

próbom. Wszystkie te próby są stopniami prowadzącymi go na wyższy poziom. 

Prawdziwy wielbiciel prowadzi święte życie, ukazując świętość swego zachowania i 

głębię swojej wiary. Będzie szedł naprzód, nie zważając na wszelkie kłopoty, 

trudności i problemy, i osiągnie cel swego życia.  

We wszystkich istotach obecna jest iskra boskości  

Ciało zostało człowiekowi dane po to, aby uświęcał czas. Czas jest postacią Boga. 

W Bhagawadgicie Pan Kriszna mówi: Ahamewa akszajah kalaha – ja jestem 

nieskończonym czasem. Czas jest nieskończony. Czas nie ma miary. Tego 

bezgranicznego czasu człowiek doświadcza dzieląc go na godziny, dni, miesiące i 

lata. Wykonuje swe codzienne działania dzięki temu podziałowi czasu i w 

ograniczony sposób czerpie z tego szczęście. Bóg jest Panem czasu. Przejawia się w 

człowieku jako iskra boskości. Pan Kriszna mówi w Bhagawadgicie: Mamajwamszo 

dżiwaloke dżiwabhuta sanathana – wieczna atma we wszystkich istotach jest 

częścią mojej istoty. Aby doświadczać w sobie tej boskości, człowiek musi 

wykonywać sadhanę. Nawet jeśli lustro jest czyste, nie pokaże waszego odbicia, jeśli 

jego odwrotna strona nie jest powleczona srebrem. Podobnie, wasze serce nie 

pokaże w sobie odbicia Boga, jeśli nie ma na nim powłoki miłości.   

W niezgłębionym oceanie są bezkresne fale. Żadne fale nie wyglądają tak samo, 

ale woda w tych falach jest taka sama. Podobnie, na świecie istnieją niezliczone 



Sanathana Sarathi   Kwiecień  2017  
 

© Organizacja Sathya Sai       4 

 

istoty o różnych imionach i postaciach, ale obecna w nich wszystkich iskra boskości 

w postaci sat-czit-anandy (istnienia-wiedzy-absolutnej błogości) jest taka sama. W ten 

sposób każda istota jest ucieleśnieniem sat-czit-anandy. Kiedy trzymamy w sobie 

jak skarb takie święte uczucia, do głowy nie przyjdą nam niecne i nieistotne myśli.  

Materializacja, wibracja i radiacja  

Bóg przejawia się w człowieku w trzech postaciach: Bhur, Bhuwaha i Suwaha. 

Bhur oznacza padarthę (świat materialny), czyli ludzkie ciało. Bhuwaha odnosi się 

do prana śakti (mocy wibracji), czyli podstawy życia. Suwaha to pradżnia śakti (moc 

promieniowania), czyli pierwiastek boski. To promieniowanie sprawia, że ciało 

materialne porusza się i pracuje za pośrednictwem wibracji. Bóg przejawia się w 

każdej istocie przez promieniowanie, wibrację i materializację.  

Ciało składa się z materii. Jest połączeniem wody, wapnia, żelaza, fosforu itd. 

Ciało jest bezwolne. Funkcjonuje dzięki wibracjom prana śakti. Ale to pradżnia śakti 

wywołuje te wibracje. Liście drzewa nie poruszają się same. Porusza nimi napór 

wiatru. Podobnie, to moc promieniowania pradżnia śakti wprawia w wibracje siłę 

życiową w ciele. Pradżnia śakti to sumienie zajmujące szczególne miejsce w ciele, 

Bóg w postaci sumienia ożywia ciało. Gdy człowiek pojmie tę prawdę duchową, 

nigdy nie będzie popełniał złych czynów.  

Natura umysłu jest bardzo szczególna. Nie ma on swoich cech. Oto gazeta. Gazeta 

nie ma szczególnych cech. Gdy owinie się w nią kwiaty jaśminu, będzie pachniała 

jaśminem. Gazeta, która wcześniej nie miała żadnego zapachu, nabierze zapachu 

pakody (smażonej przekąski), jeśli owinie się w nią pakodę. Podobnie, jeśli zapakuje 

się w nią suszoną rybę, gazeta będzie miała zapach ryby. Tak samo ludzki umysł, 

który jest z natury czysty i święty, staje się nieczysty i nieświęty z powodu 

świadomości ciała i przywiązań materialnych. Kiedy myślicie o jakimś obiekcie 

materialnym, umysł przyjmuje postać tego obiektu. Jeśli zwracacie umysł ku światu, 

przywiązuje was do tego świata. Jednak jeśli zwrócicie umysł ku zasadzie życia 

(wibracji), uczyni wasze życie świętym. Gdy ten sam umył nakieruje się na pradżnię 

(promieniowanie), które jest brahmanem, stajecie się brahmanem. To właśnie umysł 

odpowiada zarówno za zniewolenie, jak i za wyzwolenie człowieka.  

Podstawą wszystkiego jest ciało. Ciało jest podstawą dla trzech gun (cech) - 

sattwy, radżasu i tamasu. Ciało jest podstawą dla wszystkich trzech światów. 

Innymi słowy, wszystkie trzy światy - Bhur, Bhuwah i Suwaha - są obecne w ciele. 

Trójca Brahma, Wisznu i Maheśwara jest w ciele. Wszystko jest w człowieku, 

tymczasem on szuka Boga na zewnątrz. Jest to ignorancja. Człowiek sam jest 

Bogiem; Bóg nie jest od niego oddzielony. Dopiero gdy człowiek uczyni swą naturę 

czystą i nieskażoną, ujawni się jego boskość.  

Uświadomcie sobie boskość przez sadhanę  

Ucieleśnienia boskości! 

Jeśli będziecie głęboko dociekać, pojmiecie, że Bóg przenika cały wszechświat. 
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Wiśwam Wisznu swarupam – cały wszechświat jest ucieleśnieniem Wisznu. Ciało 

ludzkie jest ograniczone. Związane jest czasem i przestrzenią. Człowiek jest 

ograniczony działaniem. Każdy jest zobligowany do wykonywania swoich 

obowiązków. Dlatego człowiek powinien czynić właściwy użytek z ciała i 

wypełniać prawe czyny. Natomiast on oddaje się ziemskim przyjemnościom i 

marnuje życie. Zamiast tego powinien uświadomić sobie obecną w nim promienną 

boskość. Ten świat musi zaniknąć; jest tymczasowy i nieprawdziwy. Dlatego 

człowiek musi rozwijać w sobie oddania dla Boga, który jest wieczny i prawdziwy. 

Tylko to może zaprowadzić go na drogę do samorealizacji.  

Pierwszym niezbędnym warunkiem samorealizacji jest wiara w siebie. Głównym 

powodem wszystkich kłopotów człowieka na tym świecie jest brak pewności siebie. 

Zatem człowiek powinien najpierw mieć wiarę w siebie.  

Wiara w siebie przynosi zadowolenie z siebie, zaś zadowolenie z siebie prowadzi 

do samopoświęcenia. Tylko przez samopoświęcenie człowiek urzeczywistni swą jaźń. 

Fundamentem pałacu życia jest wiara w siebie, a zadowolenie z siebie to jego 

ściany. Dopiero na tych ścianach możemy położyć dach - poświęcenie. Kiedy na 

tych ścianach jest dach, możemy szczęśliwie mieszkać w środku. Jest to 

uświadomienie sobie jaźni. Oto są kroki prowadzące do wyzwolenia: wiara w siebie, 

zadowolenie z siebie, poświęcenie się i uświadomienie sobie jaźni.  

Wszystko opiera się na atmie i każdy jest atma swarupą (ucieleśnieniem jaźni). 

Ciało nie jest jaźnią. Jaźń jest ponad ciałem. Prawdziwą jaźnią jest bezinteresowna 

jaźń. Dlatego powinniśmy uwolnić się od identyfikacji z ciałem. Ciało to jedynie 

narzędziem.  

W kubku przede mną jest woda. Bez kubka nie można trzymać wody. Kubek jest 

podstawą dla wody potrzebnej do ugaszenia pragnienia. Również ciało jest 

naczyniem zawierającym wodę boskości. Aby pić tę wodę, potrzeba sadhany 

(ćwiczeń duchowych). W ten sposób pragnienie uświadomienia sobie boskości 

można ugasić drogą sadhany.  

Zdobywajcie łaskę Boga, aby dotrzeć do boskiej błogości  

Istnieje dziewięć ścieżek oddania dla Boga: śrawanam (słuchanie), kirtanam 

(śpiew), wisznusmaranam (rozmyślanie o Wisznu), padasewanam (służenie Jego 

lotosowym stopom), wandanam (pozdrawianie), arczanam (wielbienie), dasjam 

(służenie), sneham (przyjaźń), atmaniwedanam (poddanie się atmie).  

Słuchanie o chwale Boga oczyszcza serce. A więc pierwszym krokiem do oddania 

się Bogu jest słuchanie. Ale nie wystarczy słuchać; powinno się śpiewać to, co się 

słyszy. Nawet śpiewanie nie wystarczy; powinno się myśleć o tym w swoim sercu. 

Samo śpiewanie również nie jest wystarczające; trzeba służyć innym obiema rękami. 

Dlatego miejcie dobre słowa, myśli i czyny. To trikarana śuddhi (jedność myśli, słów 

i czynów). Pomiędzy uczuciami w sercu wyrażanymi w słowach, a słowami 

wcielanymi w życie, powinna być jedność. Zgodność myśli, słów i czynów uświęca 
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ludzkie życie. Harmonia ta również uświęca czas.  

Dzisiejszy dzień nazywamy dniem Nowego Roku. W istocie nie ma w tym dniu 

nic nowego. Jest równie stary jak każdy inny dzień. Wcześniej było wiele takich lat. 

Jednak my za każdym razem, gdy kończy się stary rok, uważamy go za Nowy Rok. 

Niektórzy wybierają system słoneczny, kierując się ruchem słońca, inni wolą system 

lunarny, oparty o ruch księżyca. Jednak w obu przypadkach czas jest jeden.  

Dzisiaj żegnamy się z rokiem o nazwie Angirasa, a witamy nowy rok o nazwie 

Śrimukha. Śri jest bardzo święte. We wszystkich ośmiu postaciach bogactwa 

(aiśwarja) Boga, najważniejsze jest Śri, które jest symbolem wszelkiej pomyślności, 

wszystkiego, co dobre. Mało tego, oznacza też nieśmiertelność. Zwyczajowo „Śri” 

stawiamy przed imionami mężczyzn, a „Śrimati” przed imionami kobiet, aby 

wskazać, że atma w nich jest nieśmiertelna, chociaż ich ciało jest śmiertelne. Nawet 

kiedy Bóg zstępuje na ziemię w postaci jakiegoś awatara, do Jego imienia dodaje się 

Śri, np. Śri Rama, Śri Kriszna itd. dla podkreślenia, iż jest nieśmiertelny, choć 

przybiera śmiertelną ludzką postać.  

To ciało jest jaskinią brudu i jest podatne na choroby. 

Od czasu do czasu podlega zmianie; 

nie może przepłynąć oceanu samsary (doczesności). 

Jest niczym innym jak konstrukcją zbudowaną z kości. 

Umyśle, nie ulegaj złudzeniu, że ciało jest trwałe! 

Zamiast tego przyjmij schronienie u boskich lotosowych stóp. 

Nigdy nie uważajcie ciała za trwałe. Poddajcie się stopom Pana.  Ciało wszelkich 

istot jest tymczasowe. Ciało Boga jest również tymczasowe. Zatem „Śri” dodaje się 

do imion Boga, gdy przybiera On śmiertelne ciało ludzkie. Jednak Iśwara nie ma 

żadnej postaci. Jest On panem wszelkich rodzajów bogactwa. Ponieważ ma 

wszystkie postaci aiśwarji (bogactwa), jest nazywany Iśwarą. Nie ma ciała. Dlatego 

nikt nie mówi Śri Iśwara. Mówią jedynie Iśwara.  

Ten Nowy Rok nazywa się Śrimukha. Nazwa ta wskazuje, iż daje on blask 

błogości wszystkim twarzom. Ale może nie być pełen szczęścia jak wskazuje jego 

nazwa. Będzie miał kilka problemów. Przyjemność i ból idą jedno za drugim. Życiu 

towarzyszą kłopoty. Przyjemności nigdy nie uzyska się z przyjemności. Przyjemność 

powstaje jedynie z cierpienia. Jeśli teraz cierpicie, oznacza to, że potem będziecie 

szczęśliwi. Przyjemność i cierpienie są jak światło i cień. Aby istniał cień, musi być 

światło. Bez światła nie może być cienia. W cieniu również jest światło. Zatem 

zarówno w przyjemności jak i w bólu powinniśmy zachowywać spokój umysłu. 

Ten, kto zdobędzie łaskę Boga, będzie szczęśliwy we wszelkich okolicznościach.  

Lecz dzisiaj człowiek stara się o szczęście doczesne, wygody doczesne i dobra 

doczesne. Ciągle pracuje, czyni wszelkie wysiłki, aby posiadać wszystko, na co nie 

zasługuje. Jednak gdy nie może spełnić wszystkich swoich pragnień, przestaje się 

łudzić i popada w rozczarowanie. Na tym oceanie życia Bóg jest jedyną latarnią 
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morską nadziei dla człowieka. Ta latarnia jest wieczna i nigdy nie zawiedzie. Zawsze 

będzie świecić wielkim blaskiem, aby oświetlać waszą ścieżkę. Dlatego powinniście 

angażować się pobożne działania. Bóg jest wszechobecny. Stąd też nie musicie Go 

szukać. Sarwatah panipadam tat sarwathokszi siromukham, sarwatah srutimalloke 

sarwamawruthja tiszthati – rękami, stopami, oczami, głową, ustami i uszami 

przenikającymi wszystko, napełnia On cały wszechświat.  

Dlaczego mielibyście szukać Boga? Jeśli jest obecny tylko w jednym miejscu, 

musicie szukać. Ale On ma swe stopy wszędzie, wszędzie ma uszy, jest wszędzie. 

Dlaczegóż mielibyście Go szukać? Szukanie Boga to zwykła ignorancja.  

Prawdziwa błogość tkwi w uświęcaniu zmysłów  

Wszystkie postaci Boga są w tobie. Bhur (materializacja - ciało), Bhuwaha, 

(wibracja, prana - zasada życia), Suwah, (pradżnianam, promieniowanie - atma) są 

w tobie. Jeśli będziesz miał takie poczucie, na pewno osiągniesz boskość. Nie 

czekajmy na Nowy Rok, aby to sobie uświadomić. Nie musimy czekać na nowe 

życie, nową oświatę, nową kulturę czy nową religię. Potrzebujemy prawych 

mężczyzn i kobiet, którzy mają czyste i święte serca. Święte serce można mieć 

jedynie dzięki śpiewaniu imienia Pana. Nie pozwalaj sobie na nieświęte uczucia w 

swoim sercu. Prowadź czyste i święte życie. Nie rań nikogo w żaden sposób. 

Mędrzec Wjasa napisał osiemnaście puran (pism mitologicznych). Nie możesz 

przeczytać ich wszystkich. Sedno tych osiemnastu tekstów wyraził w zaledwie 

dwóch zdaniach: Zawsze pomagaj. Nigdy nie krzywdź. Uświęć swe życie, stosując tę 

złotą zasadę.  

Czyń właściwy użytek z języka. Mów tylko dobre słowa, nigdy nie używaj 

szorstkich słów. Mów słodko i miękko. To główna cecha człowieka. Dżajadewa 

rzekł: 

O języku, znawco smaku! Jesteś bardzo święty. Mów prawdę w najprzyjemniejszy 

sposób. Bezustannie śpiewaj boskie imiona Gowinda, Madhawa i Damodara. To 

twój główny obowiązek. 

Masz dwoje oczu służących do patrzenia różne rzeczy, dwoje uszu do słuchania i 

dwie ręce do działania. Ale masz tylko jeden język - po to, aby mówić tylko prawdę. 

Swoją boskość możesz przejawiać mówiąc prawdę. Prawda jest jedna, nie dwie. 

Mów tylko prawdę, nie dopuszczaj nieprawdy. Jeśli mówisz nieprawdę , oznacza to, 

że masz dwa języki, a nie jeden. Jedynie jadowity wąż ma dwa języki. Ty nie jesteś 

wężem. Jesteś ucieleśnieniem boskości. Mów prawdę i spraw, aby twoje serce stało 

się święte i szczęśliwe. 

Nie zawsze możesz pomóc, ale zawsze możesz mówić uprzejmie. Prawdziwe 

piękno i błogość tkwią w uświęcaniu zmysłów. Ozdobą dla dłoni jest 

dobroczynność. Prawdziwym klejnotem dla szyi jest prawda. Prawdziwą ozdobą dla 

uszu jest słuchanie o chwale Boga. Nigdy nie słuchaj nieprawych słów. Nie 

potrzebujesz naszyjnika na szyję. Mów prawdę; oto prawdziwa ozdoba. Klejnotami 
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na rękę nie są bransolety; prawdziwy klejnot to dobroczynność. Nie marnujcie 

swoich uszu na słuchanie ziemskich plotek. Prawdziwymi klejnotami dla uszu nie są 

kolczyki - rzeczywistą ozdobą jest słuchanie dobrych słów. Jakich innych ozdób 

potrzebujecie? To są prawdziwe klejnoty. To jedyne piękno. Kiedy masz to 

rzeczywiste piękno, możesz dotrzeć do wiecznej błogości. Piękno i błogość nie są 

oddzielne od siebie. Andame anandamu – piękno to błogość. Błogość jest słodyczą 

życia. Pojmijcie słodycz błogości i doświadczajcie jej.  

Ucieleśnienia boskiej atmy! 

Rozpoczął się Nowy Rok. Od dziś słuchajcie tylko tego, co dobre, mówcie tylko 

dobre słowa i wypełniajcie tylko dobre czyny. Dzięki temu powinniśmy mieć 

czystość serca. Uczyńcie swe życie świętym myśląc zawsze o Bogu. Jeśli ludzie 

obiorą tę świętą ścieżkę, na świecie będzie pokój i dobrobyt. Swami błogosławi to 

zgromadzenie i kończy orędzie. W nadchodzącym roku niech wszyscy będą 

szczęśliwi, spokojni i niech cieszą się powodzeniem. Módlcie się do Boga z czystym 

sercem. Tylko wówczas pokonacie wszelkie trudności. Żaden rząd, żadne wojsko, 

żadna broń nie ochroni was przed kłopotami i trudnościami. Jest tylko jeden 

obrońca. To Bóg. Dążąc do uzyskania boskiej ochrony, wielbiciele powinni się 

modlić. Tylko modlitwą możecie zdobyć łaskę Boga. Dlatego módlcie się z całego 

serca: Samasta lokah sukhino bhawantu – oby wszystkie istoty ze wszystkich światów 

były szczęśliwe!  

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sali Sai Sruthi w Kodaikanal 14 kwietnia 1993 roku. 

 

 

 

Z naszych archiwów 

 

Ożywiajcie miłość w swoim sercu 
 

Sprawdzianem oddania Bogu są czyny 

 

Rama jest ucieleśnieniem trzech postaci czasu. Jest Panem trzech światów i 

ucieleśnieniem trzech gun. Rama to duch mieszkający w każdej istocie ludzkiej. Dla 

uświadomienia sobie tej prawdy nie trzeba być wielkim uczonym czy naukowcem.  

Jakkolwiek wielki byłby jakiś uczony, jeśli nie ma oczu, nie widzi świata. Nawet 

największy uczony nie widzi nic, kiedy zaśnie. Jednak człowiek z otwartymi oczami, 
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nawet jeśli nie jest uczonym czy naukowcem, widzi świat, gdy nie śpi. Moc widzenia nie 

pochodzi od wiedzy ani nauki - jest darem od Boga. Co więcej, wiedza nie pozwala 

panditowi zrozumieć swojej własnej natury, mimo iż może on uczyć innych. Prawdziwa 

wiedza polega na pielęgnowaniu czystości serca.  

Każda osoba o czystym sercu doświadcza boskości w takim czy innym czasie. Mamy 

wiele przykładów takich urzeczywistnionych dusz. Walmiki był pierwotnie 

rozbójnikiem. Dzięki łasce mędrców stał się autorem Ramajany. Nandanar doświadczył 

boskości, choć był wyrzutkiem społecznym. Pogrążony w ubóstwie Kuczela zdobył łaskę 

Pana. Gadżendra, pan słoni i Dhruwa, zwykły wyrostek, potrafili zdobyć swym 

oddaniem łaskę Pana. Sabari, niepiśmienna mieszkanka lasu, stała się wielką 

wielbicielką Boga przez ciągłe wspominanie imienia Ramy. Dzięki swemu oddaniu 

uzyskała pełne błogości doświadczenie powitania w lesie Ramy, Lakszmany i Sity.  

Urok Ramajany jest niewyczerpalny  

Na świecie jest wielu takich, którzy osiągnęli świadomość boskości bez głębokiego 

wykształcenia czy ascezy. Dlatego boska zasada Ramy nie jest czymś, co należy 

wspominać raz w roku, ale dotyczy każdej chwili naszego życia. Święto Rama Nawami 

obchodzi się wtedy, gdy przyroda nakłada na siebie nową szatę, po pozbyciu się starej. 

W ten sposób Rama reprezentuje to, co piękne w przyrodzie.  

Wielcy wielbiciele Ramy upajali się wyśpiewywaniem jego chwały. Tak 

poruszającej i budzącej natchnienie opowieści jak opowieść o Ramie nie znajdzie się w 

żadnym innym kraju ani języku. Nawet po tysiącach lat nadal przekazuje się opowieść 

o Ramie w niezliczonych wsiach i miastach. 

Doświadczaj Ramy w swym sercu  

W Bharacie nie ma dziś takiego miejsca, w którym nie śpiewa się imienia Ramy 

albo nie prowadzi się dany (dobroczynności). Nawet w malutkiej wiosce znajduje się 

mała świątynia Ramy. Jednak te świątynie nie są aż tak ważne. Świątynią, w której 

trzeba oddawać cześć Ramie, jest twoje serce. Bóg to Hridajawasi (mieszkaniec serca). 

Nie musicie szukać Ramy nigdzie indziej. Bez wychodzenia dokądkolwiek, bez 

ponoszenia jakichkolwiek wydatków, możecie doświadczyć Ramy w swoim sercu i 

osiągnąć wyzwolenie.  

Dziś w święto Śri Rama Nawami, mimo szczęścia narodzenia się w Rama 

Dżanmabhumi (świętym miejscu narodzenia się Ramy), nie rozpoznajecie zasad Ramy. 

W świętowaniu urodzin wielkich osób nie ma nic wielkiego. Musicie wcielać w życie 

ich nauki. Jaki jest pożytek z obchodzenia urodzin i lekceważenia nauk? Sprawdzianem 

oddania jest praktyka.  

Znając krótkotrwałą naturę ciała, ludzie powinni iść za sumieniem i prowadzić 

pobożne życie. Oto prawdziwe oddanie dla Ramy. Powinniście poświęcić swoje ciało, 

umysł i wszystko Bogu. Bóg jest ucieleśnieniem miłości. Powinniście ożywiać miłość 

w swoich sercach. Zwróćcie umysł ku Bogu, zanim nadejdzie koniec. Może nadejść w 

każdej chwili. 
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Wyrośnij ze świadomości ciała 

Walmiki położył się w pokłonie przed Ramą i wyznał: „Nie wykonałem w ogóle 

pokuty ani duchowych ćwiczeń. Przez ciągłe śpiewanie twego imienia zostałem 

pobłogosławiony tym pięknym przeżyciem. W młodości, wiedziony samolubnymi 

pobudkami, popełniłem wiele okrucieństw i grzechów. Ale ostatecznie śpiewając twoje 

imię, zupełnie zapomniałem o swoim ciele. Wyrósł na mnie kopiec mrówek. Jednak 

dochodziło z niego imię Ramy”. 

Oto, do czego każdy powinien dążyć. Wyrośnijcie ze świadomości ciała i połączcie 

się z Ramą. Musicie unikać wszelkich doczesnych przywiązań i skupić myśli na Bogu.  

Czyń dobry użytek z tego Sai, który do ciebie przyszedł. 

Czcij stopy tego Pana w Parthi. 

Ofiaruj swe oddanie i zdobądź wyzwolenie. 

Nie goń za wszystkim bez wyjątku. 

Przebudź się! Porzuć swoją ułudę. 

Rozwijajcie w sobie takie boskie uczucia. Nie gońcie za władzą i mamoną. Ludzie w 

Ajodhji skupiali się na swych obowiązkach. Obowiązek uważali za nabożeństwo. Gdy 

Rama odchodził do lasu, ludzie w Ajodhji byli w głębokiej rozpaczy. Nie chcieli żyć w 

Ajodhji bez Ramy. Każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko zaznali wówczas 

cierpienia. Tak żarliwe było ich oddanie dla Ramy. To samo oddanie powinno 

napełniać dzisiaj wasze serca.  

Rozwijajcie wiarę w Ramę i pielęgnujcie miłość do Ramy. Miłość i wiara są 

najważniejsze.  

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych w czasie świąt Rama Nawami. 

 

 
 

 

SAĆIN TENDULKAR I JEGO BOSKI MISTRZ  

 

Był 24 kwietnia 2011 roku. Na ten dzień wyznaczono mecz krykieta IPL T-20, 

pomiędzy drużynami Mumbaj Indians i Deccan Chargers na stadionie Radżiwa 

Gandhiego w Hajdarabadzie. Wypełniony po brzegi stadion czekał na starcie pomiędzy 

drużyną gospodarzy - Deccan Chargers - a charyzmatycznym zespołem, chełpiącym się 

tym, że jego kapitanem jest legendarny krykiecista Saćin Tendulkar. Poruszenie i 

oczekiwanie tłumu wzmagało jeszcze to, iż był to także dzień urodzin Saćina! Z tej 
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okazji, niezależnie od wyniku meczu, przewidziano wielką uroczystość i zamówiono 

wspaniały tort. Każdy był w świątecznym nastroju - każdy z wyjątkiem samego 

Saćina.  

Gdy Odwieczny rozpuścił się w wieczności  

Saćin Tendulkar siedział sam w swoim pokoju z wywieszką ‘Nie przeszkadzać’ na 

drzwiach. Urodziny nie obchodziły go w najmniejszym stopniu. Doprawdy, jeśli chodzi 

o krykiet, Saćin nigdy nie przydawał niczemu większej wagi - a już najmniej swoim 

urodzinom. Dzisiaj jednak zdawało się, że jest to dzień, gdy jego myśli skupiają się na 

czymś, co jest w jego życiu większe niż krykiet! Mistrz krykieta siedział, rozmyślając o 

swoim boskim mistrzu, Bhagawanie Śri Sathya Sai Babie. Właśnie rozeszła się wieść, 

że Baba już nie przebywa w ciele fizycznym, tak wielbionym przez miliony na całym 

świecie. Odwieczny rozpuścił się w wieczności i Saćin nie miał pojęcia, jak w związku z 

tym się zachować. Był zdruzgotany i wiedział, że w przyszłości nie będzie chciał 

świętować swoich urodzin. Jakżeby mógł, gdy jego ukochany Pan właśnie ten dzień 

wybrał na odejście z tego świata?  

Wreszcie nadszedł czas na losowanie i Saćin rzeczywiście wyszedł na boisko 

krykietowe. Powietrze rozdarł potężny aplauz, kiedy blisko 40-tysięczne zgromadzenie 

ujrzało swego bohatera w dniu urodzin. Jednak wszyscy czuli, że nie jest taki sam jak 

zwykle. Zagrał w meczu, ale uprzejmie uchylił się od krojenia tortu czy obchodów 

urodzin tego dnia. Choć wydawał się robić wszystko zwyczajnie, widać było, że jest 

bardzo strapiony. Wszyscy wiedzieli, że tym razem Saćin nie był w stanie pozwolić 

nawet krykietowi na owładnięcie sobą! Zgodnie z jego pragnieniem, organizatorzy 

meczu postanowili wyłączyć muzykę, jak też zrezygnować z występów na znak 

szacunku dla Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Postanowiono również zachować 

dwuminutową ciszę na całym stadionie od godziny 3.57 po południu.  

Wszystko to było częścią wysiłków bractwa krykietowego dla okazania mu 

współczucia z powodu wielkiej straty, jaką Saćin poniósł z uwagi na to, że Bhagawan 

Baba postanowił zakończyć swą ziemską wędrówkę! Gdy tylko zakończył się mecz, 

Saćin i jego żona Andżali wyruszyli w drogę do siedziby Bhagawana w Puttaparthi.  

To, co zdarzyło się następnego dnia, wszystkie gazety w Indiach przedstawiły jako 

sensację - wstrząśnięty w widoczny sposób Saćin płakał jak dziecko z powodu utraty 

swego ukochanego mistrza. Nie zamienił z nikim ani słowa, siedząc w cichej łączności 

duchowej ze swoim Panem. Każdy był zaskoczony tą nieznaną stroną tego małego 

mistrza, kiedy ów wybuchnął głośnym płaczem. Napisanie o wszystkim, co było 

pomiędzy Saćinem a Swamim wymagałoby całej książki, tutaj wszakże streścimy kilka 

faktów, które dadzą pewien wgląd w tę więź.  

Początek magicznego związku  

Związek pomiędzy Saćinem a Bhagawanem Babą rozpoczął się w 1997 roku. 

Magiczne spotkanie wydarzyło się pod koniec roku 1997, kiedy to dwóch żarliwych 

wyznawców Bhagawana - Sunil Gawaskar i Alwin Kallićaran – poprosiło Swamiego, 
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aby został gospodarzem międzynarodowego meczu krykietowego w Puttaparthi. 

Swami przychylił się do ich prośby i łaskawie postanowił, że krykiet będzie 

rozpowszechniał przesłanie zjednoczenia i jedności. To, co wydawało się propozycją 

niemalże niemożliwą, nastąpiło 30 grudnia 1997 roku, kiedy to drużyna Indie XI 

prowadzona przez Saćina Tendulkara przyjęła wyzwanie drużyny Świat XI, której 

przewodził Ardźuna Ranatunga, walcząc o Puchar Jedności Śri Sathya Sai. W komitecie 

organizacyjnym znaleźli się: E. A. S. Prasanna, Sunil Gawaskar, Alwin Kallićaran, Clive 

Lloyd i Zaheer Abbas; w meczu wystąpiła prawdziwa plejada międzynarodowych 

gwiazd.  

Mówi się, że Bóg wybiera doskonały czas i doskonałą sytuację na wejście w serce 

wielbiciela. W przeddzień meczu Saćin szedł dużymi krokami po hali Sai Kulwant, w 

białym podkoszulku i niebieskich dżinsach. Przyglądał się Swamiemu, który chciał 

upewnić się, że gracze są zadowoleni z boiska krykietowego. Potem Saćin jechał w 

samochodzie Swamiego, obok kierowcy, natomiast Ranatunga, Swami i Gawaskar 

siedzieli z tyłu. W tym błogosławionym dniu serce Saćina stało się domem Swamiego.  

Mecz zorganizowano na stadionie Śri Sathya Sai Hill View. Bhagawan przybył na 

stadion po studentach niosących flagi 86 krajów. Ówczesny premier Indii Śri I. K. 

Gudźral podniósł Flagę Jedności Śri Sathya Sai, zaś Swami zapalił Znicz Jedności. 

Wśród gości honorowych byli: premier stanu Andhra Pradesz Śri N. Ćandrababu 

Naidu, premier stanu Karnataka Śri Dź.H. Patel i minister spraw zagranicznych Śri 

Lanki Lakszman Kadirgamar. Oglądali mecz razem z Bhagawanem siedzącym w 

środku. W przerwie obiadowej odbył się występ kulturalny w wykonaniu uczniów 

szkoły podstawowej Śri Sathya Sai. Saćin po świetnej grze z dumą odebrał Puchar 

Jedności i poprowadził drużynę Indie XI do wysokiego zwycięstwa nad zespołem 

Świat XI. Dla Saćina Tendulkara to była wielka chwila - otrzymał Puchar Jedności z rąk 

Bhagawana.  

Potok boskiej łaski dla Saćina  

Najwspanialsza chwila w życiu Saćina nadeszła pod koniec meczu. Gdy impreza się 

skończyła, Swami łagodnie podszedł do Saćina, położył mu rękę na ramieniu i zabrał 

go na przechadzkę. Widać było, że Bhagawan mówi coś do Saćina, choć nikt nie umiał 

odgadnąć treści boskiego przesłania. Ręka, która ukoiła jednego z największych graczy 

krykieta i słowa, które uniosły go na szczyty chwały, były być może nie tylko dla 

Saćina Tendulkara. Były dla Indii i wzrastającego młodszego pokolenia. To, co 

nastąpiło później, należy obecnie do historii i jest w niej napisane złotymi literami. 

Bhagawan wybrał i pobłogosławił Saćina Tendulkara, aby przez swój geniusz szerzył 

na świecie radość i pokój. 

Życie jest grą, graj w nią!  

Kiedy Pan wkracza w życie człowieka, ten osiąga wielkie powodzenie, zarówno 

duchowe jak i doczesne. To właśnie miało miejsce w życiu zawodowym Saćina. Rok 

1998 okazał się najpomyślniejszy w całej karierze Saćina, obejmującej blisko 24 lata. 
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Tylko w 1998 roku zdobył 1894 punkty [ang. runs], a w tym 9 razy wygrał 100 

punktów [ang. centuries], ustanawiając wtedy rekord świata. Starał się też odwiedzać 

Swamiego i dostąpić jego darszanu, gdy tylko nadarzyła się sposobność. W czasie 

wizyt w aszramie Swamiego w Whitefield w Bengaluru otrzymał błogosławieństwo 

interview. Po tym spotkaniu spędził parę minut w biurze ówczesnego kierownika 

miasteczka uniwersyteckiego Instytutu Wyższego Nauczania Śri Sathya Sai w 

Brindawanie. To, co tam ujawnił, w czasie krótkiej pogawędki, było po prostu 

zadziwiające. Powiedział: „Swami dużo wie o krykiecie. Powiedział mi coś, co na 

zawsze pozostanie wyryte w mej pamięci”. 

W kierowniku oczywiście obudziła się ciekawość. Saćin ujawnił, że Swami 

powiedział mu, iż niepotrzebnie wychodzi wiedziony gniewem, co prowadzi go do 

„ścigania” jakiegoś określonego zawodnika serwującego. Swami doradził mu nie 

skupiać się na serwującym zawodniku, a zamiast tego koncentrować się jedynie na 

samej piłce. Było to dla Saćina niczym powiew świeżego i wonnego powietrza i świat 

wie, jak skutecznie wygrywał z przeciwnymi drużynami na całym świecie z coraz 

większą konsekwencją i wytrwałością.   

Wygląda na to, że przy każdych odwiedzinach w aszramie Swamiego, Saćin 

dowiadywał się więcej o grze w krykieta i o grze, jaką jest życie. Odwiedzał go 

zarówno w czasach obfitości jak i w trudnych chwilach. Kiedy nie był stanie odwiedzić 

Swamiego, nosił go w sercu i w torbie na sprzęt do krykieta. Jak ujawnił inny wielki 

krykiecista indyjski, W.W.S. Lakszman: „Saćin zawsze na każdy mecz niesie w torbie 

zdjęcie Swamiego. Czasami robi też ołtarzyk i zapala dla niego oliwną lampkę, czasami 

ja, Rahul (Dravid) i Saćin rozmawiamy o Swamim. Wielu młodych ludzi słucha nas 

wtedy ze zdumieniem i z szacunkiem. W rzeczy samej, niektórzy z nich zaczynają 

pragnąć dostąpienia darszanu Swamiego”. 

Pragnienie całego zespołu spełniło się 23 listopada 2005 roku w czasie obchodów 

80. urodzin Bhagawana Baby. Cała indyjska drużyna narodowa w krykiecie 

niespodziewanie przybyła w odwiedziny do Puttaparthi i złożyła Swamiemu życzenia 

z okazji urodzin. Wtedy trzymając z radością mikrofon, Saćin wypowiedział kilka słów 

miłości, głębokiego szacunku i oddania do Bhagawana. Dwustutysięczne zgromadzenie 

na stadionie było do głębi przejęte. Cały zespół siedział na podłodze na scenie przez 

całe poranne spotkanie zakończone pamiętnym orędziem Bhagawana, w którym 

podkreślił on znaczenie boskości obecnej w każdej istocie. Powiedział, że człowiek musi 

zawsze pomagać innym i napełniać się miłością do wszystkiego i wszystkich.  

Stały gość 

Swami zajmuje szczególne miejsce w sercu Saćina. Sprawiło to, że odwiedzał 

Swamiego również przy szalonym nawale zajęć. Jednak Saćin nie miał bladego pojęcia, 

że wkrótce takie odwiedziny się skończą. I to właśnie było przyczyną jego 

niepowstrzymanego wybuchu 24 kwietnia 2011 roku - ponieważ jak miliony innych 

poczuł, iż doznał największej straty w życiu. Niedługo uświadomił sobie prawdę – tak 

samo jak miliony innych - że 24 kwietnia był tak naprawdę dniem przybycia jego guru. 
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Był to dzień, kiedy Swami przeszedł z tego, co fizyczne, do tego, co wszechobecne; z 

Jadżur Mandiru do Hridaja Mandiru (świątyni serca). I dzisiaj Swami stale odwiedza 

Saćina! 13 maja 2011 roku Saćin ze łzami w oczach powiedział dziennikowi „The Times 

of India”: „Baba może nie być obecny fizycznie, ale wciąż mam z nim kontakt w snach. 

Stąd czerpię siłę. On zawsze będzie ze mną”. 

Nie ma wątpliwości, że Swami jest nieodłączną częścią życia Saćina. Jego doskonale 

czysta i cudowna przeszłość na boisku i poza nim pokazuje jak cudownym jest 

człowiekiem. Nic dziwnego, że Swami pobłogosławił tak piękną istotę ludzką.  

Źródło: aravindb1982.hubpages.com, Sanathana Sarathi 

 

 

DOZNANIE WSZECHWIEDZY BHAGAWANA  

 

Autorka tego artykułu, pani Ratan Lal, połączyła się z Bhagawanem 12 marca 

2017 roku. Służyła Swamiemu na różne sposoby przez blisko pięć dziesięcioleci i 

miała rzadki zaszczyt gotowania dla niego. Przedstawiamy tutaj jedno z jej licznych 

doświadczeń boskości Bhagawana.  

 

Mukunda był wielbicielem Swamiego z Bangalore (Bengaluru). Zajmował się 

sprzedażą sari i Swami kupował od niego sari. Powiedział, że ‘da’ mu dziecko. Przez 

dwadzieścia lat małżeństwo było bezdzietne. Pragnąc mieć dzieci, mężczyzna 

wykonał wszelkie obrzędy duchowe, dotrzymywał ślubowań, jeździł na pielgrzymki 

itd. Jednak pozostał rozczarowany i bezradny. 

Kiedyś przyszedł do mnie i rzekł: „Wyzbyłem się nadziei. Nie sądzę, abyśmy mieli 

dzieci. Teraz nie ma szans”. Spojrzałam nań i powiedziałam: „Mukunda, co jest? Czyż 

Swami nie powiedział: „Dam ci dziecko? Czy określił czas, kiedy to nastąpi? Nie trać 

wiary”. 

Rozmowa ta odbyła się w Puttaparthi. Pojechali z powrotem do Bengaluru i 

wrócili za około 3 tygodnie. W czasie darszanu, przechodząc przed żoną Mukundy, 

Swami rzekł: „Nie przemęczaj się. Odpoczywaj i odprężaj się”. Małżonkowie nie 

zrozumieli znaczenia słów Swamiego. Oboje przyszli do mnie po darszanie i zapytali: 
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„Dlaczego Swami to powiedział?”. Ja też milczałam, niezdolna zgłębić znaczenia tych 

słów. Po powrocie do Bengaluru poszli na wizytę do lekarza, który odkrył, że żona 

Mukundy jest w ciąży.  

Po około trzech miesiącach Swami spojrzał na mnie i rzekł: „Dam mu 

(Mukundzie) dwoje dzieci - córkę i syna”. O tej rozmowie nie powiedziałam 

Mukundzie.  

Minęły cztery miesiące. Swami powiedział mi, abym pojechała do Czikpet i 

przywiozła sari. Zazwyczaj tak nie było. Telefonowałam do Mukundy, by przywiózł 

sari do Brindawanu do wyboru. Łagodnie sprzeciwiłam się poleceniu Swamiego, 

chcąc postąpić zwykłym sposobem. Martwiłam się o przygotowanie obiadu 

Swamiego. Swami nalegał: „Jedź do miasta. Jego wybór nie jest dobry. Jedź, 

obejrzyj tę partię i wybierz. A moim obiadem się nie martw”. Odrzekłam: „Swami, 

obiad będzie na czas. Wrócę z miasta i przygotuję”. 

Udałam się do Czikpet i skończyłam pracę. W czasie przerwy w rozmowie 

przyszła mi do głowy pewna myśl, odnośnie żony Mukundy. Z wahaniem 

zapytałam go: „Musiałeś chyba zrobić badania USG. Co odkryłeś? Czy będzie miała 

jedno czy dwoje dzieci?”. 

Zaskoczony, rzekł: „Dlaczego to mówisz?”. Ukrył to przed swoją rodziną, teściową 

i bratem. Zapytałam go ponownie: „Mukunda, powiedz mi, jedno czy dwoje?”. 

Chciałam usłyszeć o tym od niego.  

Nie odpowiedział. Wtedy powiedziałam mu: „Mukunda, nie martw się. Urodzi 

chłopca i dziewczynkę. Swami powiedział mi, że daje wam dwoje dzieci, raz na 

zawsze”. Żona Mukundy miała zwykły poród i urodziła dwoje dzieci.  

– Wybrane z „Sai Bhagawatam”, pióra Manodża Nakry. 
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Nasze rodzinne bóstwo 

B.W. Ramana Rao 

 

Oto artykuł z jednej z książek Śri B. W. Ramany Rao, wydawcy „Sanathana Sarathi” 

(w języku telugu), który 14 marca 2017 dotarł do lotosowych stóp Bhagawana. Służył 

jako koordynator Ogólnoindyjskiej Organizacji Sewa Dal i przewodniczący stanowy w 

Andhra Pradesz, a w swoich około 10 książkach napisanych w języku telugu i 

angielskim, pozostawił bogaty skarb swoich wyjątkowych przeżyć związanych z 

Bhagawanem.  

 

„Dowiedziałem się ostatnio, że zaniedbujesz swoje oficjalne obowiązki i powinności, 

a dość często odwiedzasz Puttaparthi. Natomiast jestem rad, że przynajmniej teraz 

rozwinąłeś w sobie zacięcie duchowe, spieszę cię ostrzec, abyś nie dał się zwieść bardzo 

nagłaśnianym cudom Sai Baby. Jeśli nadal będziesz biegał za nim, później otworzysz 

oczy i będziesz niezadowolony.  

Od kilku pokoleń naszym bóstwem rodzinnym jest Pan Wenkateśwara z Tirupati, po 

którym otrzymałeś imię. Zapewnia nam ochronę. Nie ma potrzeby ani sensu go 

pomijać i  ślepo podążać za pół-bogami w ludzkiej postaci, w jakich obfitują nasze 

czasy, łudzić się tak zwanymi cudami, które są dosyć kontrowersyjne. Mam 71 lat i 

spodziewam się, że skorzystasz z mojej rady”. 

Oto wyjątek z listu mego ojca, napisanego w czerwcu 1967 roku po tym, jak 

dowiedział się o moich pięciu wizytach w Puttaparthi w ciągu niespełna roku. Z 

głębokim szacunkiem doceniłem niepokój o moją zawodową drogę życia, jednak 

byłem rozbawiony zauważając, że bardziej martwiło go to, że będę wielbicielem Sai niż 

agnostykiem.  

Wcześniej, w czasie moich kolejnych wizyt w Puttaparthi, byłem świadkiem wielu 

cudów i przestały mnie one dziwić, a wzrosło przekonanie, że są one przejawem 

wrodzonych Babie boskich mocy.  

Chciałbym nakreślić krótko postać swojego ojca. Był prostym i religijnym 

człowiekiem o dobrej naturze, pochodzącym z rodziny z klasy średniej. Uzyskawszy 

stopień licencjata w College of Engineering w Guindy, zaczął pracować w służbie 

rządowej w stanie Madras. Po 37 latach służby w 1952 roku przeszedł na emeryturę i od 

tego czasu przez 30 lat pracował w prywatnym przedsiębiorstwie, zanim dobrowolnie 

przeszedł na emeryturę w wieku 90 lat. Odszedł spokojnie w 1984 roku w sędziwym 

wieku 93 lat.  

Z piętnaściorgiem dzieci - wszystkie zdrowie i zadowalająco urządzone w życiu - był 

żywym pomnikiem zaprzeczającym planowaniu rodziny i wyrazistym przykładem 
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niezachwianej wiary w boską opatrzność. 

Spośród piętnaściorga jego dzieci jestem drugim dzieckiem mieszkającym w 

Hajdarabadzie, zatrudnionym w służbie rządowej. W sierpniu 1967 roku zdarzyło się, że 

przybywając pociągiem do Hajdarabadu w jakiejś oficjalnej sprawie, jechał w jednym 

przedziale z sędzią W. Parthasardhim z Wysokiego Sądu w Andhra Pradesz. Byli 

przyjaciółmi. Ojciec z zaskoczeniem zobaczył u swojego towarzysza trochę literatury 

poświęconej Sathya Sai Babie. Z tego, co powiedział, wywnioskowałem, iż odbyli 

długą rozmowę o cudach Sai Baby. Skutek był taki, że jadowitość wirusowej gorączki 

mego ojca, skierowanej przeciwko Babie, spadła. Po następnym spotkaniu ze swoim 

przyjacielem wykazał chęć do odwiedzenia Puttaparthi.  

Nie tracąc więcej czasu - aby nie zmienił zdania - kupiłem bilety na pociąg do 

Dharmawaram dla nas trojga, włącznie z matką. Moja matka w podeszłym wieku 

cierpiała wskutek bezwiednego oddawania moczu - przeszła nieudane leczenie w 

Madrasie, Wizag i Hajdarabadzie, z uwagi na co niechętnie odwiedzała miejsca 

oddawania czci Bogu i brała udział w uroczystościach. Jednak zdołałem ją przekonać, 

aby udała się z nami do Puttaparthi.   

Baba był łaskaw udzielić nam audiencji już nazajutrz. Pierwsze, co zrobił, to 

stworzył wibhuti i przekazał je matce, mówiąc: „Twoja dolegliwość minęła. Możesz 

jeździć, dokąd chcesz i nie będziesz miała kłopotów”. Od tamtej pory matka przeżyła 

jeszcze 13 lat bez śladu tej strasznej choroby.  

„Spełnię twoje pragnienie, jakie żywisz od dawna” - powiedział Baba mojemu ojcu, 

stwarzając i dając mu mały złoty talizman, ze słowami: „Byłeś smutny, gdy go 

straciłeś. To ten sam. Odszukałem go dla ciebie”. Nikt z nas nic nie wiedział o 

talizmanie, zgubieniu go przez ojca ani o tym, że za nim tęskni. Ojciec powiedział nam 

później, że ten święty talizman dostał od swego ojca. Mój ojciec zgubił go w 1918 roku, 

osiem lat przed narodzinami Baby.  

Spotkanie trwało godzinę, a Baba odpowiedział na wiele pytań mojego ojca, 

odnoszących się do spraw duchowych. Na koniec, gdy żegnaliśmy się z nim, Baba 

powiedział ojcu z szerokim uśmiechem na swej promiennej twarzy: „Właśnie z tego 

powodu, że jesteś żarliwie oddany Wenkataramanie z Tirupati, bardziej ciągnie cię do 

mnie, bo ja odpowiadam na wielbienie dowolnej postaci”. Pojęliśmy wszyscy, co 

wynika z tej uwagi. Do tego czasu ojciec odwiedził Tirupati 38 razy. Przez następne 16 

lat swojego życia ojciec ani razu nie był w Tirupati, w przeświadczeniu, iż Baba jest 

samym Wenkataramaną. Od tamtego dnia Baba był naszym rodzinnym bóstwem.  

– Wybrane z “Love is my form”, pióra Śri B.W. Ramany Rao.  
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T.G. Krisznamurthy 

 

„Otworzyłam oczy i stwierdziłam, że jest tam Swami. Powiedział mi, żebym usiadła, 

co uczyniłam. Powiedział, że następnego dnia zostanę wypisana ze szpitala. Doradził, 

abym kilka dni odpoczęła, a później powróciła do swej działalności jako 

przewodnicząca Andhra Mahila Sabhy. Chciało mi się pić i rozglądałam się za jakąś 

wodą. Swami zauważył to i powiedział, abym otworzyła usta. Umieścił nad nimi mały 

palec swojej prawej dłoni. O dziwo, poczułam, że wpływa mi do ust ciepła kawa. 

Później Swami pobłogosławił mnie i odszedł”. 

  

14 kwietnia 1976 roku Swami mianował mnie okręgowym przewodniczącym miasta 

Madras (Czennaj). Osoby funkcyjne z Czennaj, włącznie ze mną, zwykle corocznie 

udawały się do Brindawanu, aby prosić Bhagawana, żeby pobłogosławił Czennaj 

swoimi boskimi odwiedzinami.  

Wiele razy miałem błogosławieństwo kierowania samochodem, którym Bhagawan 

podróżował z Brindawanu do Czennaj. Towarzyszący mu konwój składał się ze 

studentów wyższej uczelni Swamiego i niektórych starszych wielbicieli. Otrzymałem 

również sposobność prowadzenia samochodu, którego Swami używał do swoich 

miejscowych odwiedzin w obrębie Czennaj. Dostąpiliśmy też błogosławieństwa 

towarzyszenia Bhagawanowi i jego orszakowi w drodze powrotnej do Brindawanu.  

Odwiedziny Bhagawana w domu opieki  

Podczas tych odwiedzin przewodniczący stanowy spotykał się każdego ranka ze 

Swamim, aby poznać jego program na dany dzień. Program ten przedstawiano z kolei 

mnie, abym mógł stwierdzić, gdzie dokładnie leżą miejsca wizyt i jaka jest 

najdogodniejsza droga.  

Mieliśmy dwóch motocyklistów służących jako piloci przed samochodem 

Swamiego. Jeżeli samochód miał skręcić w lewo lub w prawo, używałem 

kierunkowskazu w samochodzie, aby dać znać pilotom. Powinnością osób na tylnych 

siedzeniach motocykli było pilnowanie tego znaku i odpowiednie kierowanie 

kierowcami motocykli.  

Pewnego ranka przewodniczący stanowy powiadomił mnie, że Swami nie 

powiedział o żadnych odwiedzinach na ten dzień. Stanąłem przed dylematem, nie 

wiedząc, czy mam zaparkować samochód w wiacie, czy też czekać na otrzymanie 

wyraźnych wskazówek od Bhagawana. Przewodniczący stanowy powiedział mi, abym 

w tym względzie zwrócił się o kierownictwo do Bhagawana. Gdy to zrobiłem, 

powiedział mi, abym trzymał samochód w pogotowiu, bo chce pojechać dokądś w 

odwiedziny. Kiedy próbowałem dowiedzieć się, dokąd zamyśla się udać, rzekł po 
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prostu: „Powiem ci”. Jako że nie mogłem już drążyć sprawy dalej, postanowiłem czekać 

przy samochodzie.  

Po chwili przybył Swami, usiadł w samochodzie i powiedział: „Jedźmy”. W 

samochodzie był tylko Swami i ja. Przed wozem jak zwykle jechało dwóch 

motocyklistów jako piloci. Gdy samochód zbliżył się do następnego skrzyżowania, 

zapytałem Swamiego, czy powinniśmy skręcić w prawo czy w lewo. Swami wskazał, 

żebyśmy skręcili w prawo. Jak zwykle w takich przypadkach, włączyłem prawy 

kierunkowskaz, żeby dać znak osobom siedzącym za kierowcami motocykli. Ale 

natychmiast po skręcie motocyklistów w prawo, Swami poprawił polecenie: „Nie… 

pojedźmy w lewo!”. Na szczęście nie było zbyt dużo ruchu na skręcie w lewo i 

skręciłem samochodem na drogę po lewej stronie. Do tego czasu piloci wjechali w ulicę 

po prawej, nieświadomi zmiany naszej drogi. Nerwowo patrzyłem w lusterko wsteczne 

samochodu, aby dojrzeć motocykle. Miałem nadzieję, że zobaczą nasz samochód i 

ostatecznie nas dogonią. Lecz Swami wydał później serię nakazów: „skręć w prawo”, 

„skręć w lewo” i wkrótce straciliśmy pilotów z oczu! W tym czasie telefony komórkowe 

nie były dostępne. Bardzo martwiło mnie, co zrobimy w przypadku, gdy złapiemy 

gumę. Jak znajdę wtedy pomoc? Pamiętajcie, że w samochodzie był tylko Swami i ja.  

Odważyłem się zapytać Swamiego, dokąd jedziemy, jednak w odpowiedzi 

usłyszałem, abym jechał dalej. Nadal mówił mi, jak jechać. Wyobraźcie sobie, byliśmy 

w mieście Madras (Czennaj). Byłem "miejscowym" człowiekiem, a Swami dawał mi 

wskazówki odnośnie drogi!  

Wkrótce byliśmy przed domem opieki Lady Willingdon Nursing Home przy  

Pycrofts Road. Była około 11 rano. Znałem godziny odwiedzin tego szpitala. 

Powiadomiłem Swamiego, iż w godz. 11-16 szpital będzie zamknięty dla 

odwiedzających. W odpowiedzi Swami powiedział tylko: „Wiem, wiem, postaw tylko 

samochód blisko portyku budynku szpitalnego”. 

Wskrzeszenie Parwathammy 

Przy bramie szpitalnej w godz. 11-16 był zawsze strażnik. Jednak tego dnia w pobliżu 

nie było strażnika, a brama stała otworem. Zgodnie z poleceniem Swamiego 

zaparkowałem samochód koło portyku szpitala. Wtedy Swami wysiadł z samochodu i 

udał się ku schodom wiodącym na piętro szpitalnego budynku. Odważyłem się mu 

towarzyszyć, jednak zatrzymał mnie, mówiąc: „Nie, nie, ty zostań tutaj”. Spoglądałem 

zmartwiony, jak Swami wchodzi sam po schodach. Wyobrażałem sobie całą krytykę, 

jaka musi mnie spotkać ze strony starszych w organizacji za pozwolenie, aby Swami 

pojechał do szpitala sam. Naszym przewodniczącym stanowym był wtedy 

emerytowany major wojska, co sprawiało, iż sprawa była dla mnie jeszcze bardziej 

ryzykowna!  

Ku mojej uldze, po około 10 minutach Swami wrócił. Wsiadł do samochodu i 

powiedział, abym jechał z powrotem do Sundaram. Po chwili zapytałem go, dlaczego 

odwiedził ten szpital. Odpowiedź na to pytanie doprawdy mnie zadziwiła. „Znasz 
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Parwathammę?” - zapytał. Znałem Parwathammę. Była żoną byłego urzędnika 

Indyjskiej Służby Administracyjnej. Małżeństwo od dawna było oddane Swamiemu. 

Warto zauważyć, że Śri Hanumantha Rao pracował jako sekretarz transportu i miał 

zaszczyt wydać Bhagawanowi prawo jazdy! Swami jeździł wtedy dwudrzwiowym 

samochodem marki Morris Minor.  

Bhagawan zauważył później zdawkowo: „Parwathamma zmarła dziś rano. Władze 

szpitalne ogłosiły jej zgon. Jednak ma przed sobą dużo pracy jako przewodnicząca 

Andhra Mahila Sabhy (zrzeszenia społeczno-dobroczynnego z siedzibą w Czennaj). Tak 

więc pojechałem i zbudziłem ją!”.  

Byłem zdumiony tym, co rzekł Swami. Właśnie powiedział mi, że wskrzesił zmarłą 

osobę. Zadziwiające było to, iż mówił to tak zdawkowo. Ciągle wpatrywałem się w 

Swamiego przez lusterko samochodowe. Swami to zauważył i rzekł: „Ej…nie patrz na 

mnie. Skupiaj się na drodze, kiedy prowadzisz”. Wkrótce dotarliśmy do Sundaram. 

Zgodnie z oczekiwaniem, dostałem burę od starszych w organizacji. Wysłuchałem ich 

cicho i nie powiedziałem im nic o tym, dlaczego i gdzie zabrałem Swamiego.  

Wsiadłem do własnego samochodu i pojechałem z powrotem do domu opieki Lady 

Willingdon Nursing Home, żeby spotkać się z Parwathammą. Było około 12.30 po 

południu. Brama szpitala była zamknięta; strażnik był na służbie. Powiadomiłem go, 

że około 11.10 przed południem przyjechałem do szpitala wraz z gościem na spotkanie z 

pacjentką. Potem powiedziałem mu, że gość, który ze mną wtedy przybył, wysłał mnie 

znowu, abym przekazał pewną wiadomość tej pacjentce. Strażnik wytrzeszczył na mnie 

jedynie oczy i rzekł: „Zdajesz się być wykształconym, młodym człowiekiem. A jednak 

kłamiesz. Osobiście zamknąłem bramę szpitalną na klucz dzisiaj o 10.59. Tutaj są klucze. 

Odkąd ją zamknąłem, pilnuję tej bramy aż do teraz. Jak śmiesz mówić, że o 11.10 brama 

była otwarta?!”. Byłem bardzo zadziwiony! Mówiłem prawdę. Jak jednak miałem się 

spierać z tym strażnikiem? Jak miałem mu wyjaśnić, że osoba, z którą przyjechałem, to 

ten sam Pan Kriszna, z woli którego same otwarły się bramy więzienia Kamsy. Gdy 

zastanawiałem się, jak dostać się do szpitala, pewien lekarz, który był moim 

przyjacielem, przybył na swój dzienny dyżur do szpitala. Lekarz zgodził się zabrać mnie 

ze sobą. Teraz strażnik nie mógł mnie zatrzymać.  

Rzadkie błogosławieństwo Swamiego 

Poszedłem do pokoju na piętrze, przydzielonego Parwathammie. Gdy wszedłem do 

środka, ujrzałem ją siedzącą na krześle. Zapytałem ją o zdrowie, a ona rzekła, że czuje 

się świetnie. Gdy spytałem o odwiedziny Swamiego u niej, opowiedziała co następuje: 

„Leżałam na łóżku i usłyszałam, że Swami trzykrotnie zawołał moje imię. Otworzyłam 

oczy i stwierdziłam, że jest tam Swami. Powiedział mi, żebym usiadła, co uczyniłam. 

Dodał, że następnego dnia zostanę wypisana ze szpitala. Doradził, abym kilka dni 

odpoczęła, a później powróciła do swej działalności jako przewodnicząca Andhra 

Mahila Sabhy. Chciało mi się pić i rozglądałam się za jakąś wodą. Swami zauważył to i 

powiedział, abym otworzyła usta. Umieścił nad nimi mały palec swojej prawej dłoni. 

O dziwo, poczułam, że wpływa mi do ust ciepła kawa. Później Swami pobłogosławił 



Sanathana Sarathi   Kwiecień  2017  
 

© Organizacja Sathya Sai       21 

 

mnie i odszedł”. 

Byłem osłupiały ze zdumienia po tym, co właśnie usłyszałem. Wróciłem do domu i 

około trzeciej po południu powróciłem do Sundaram. Gdy tam dotarłem, stwierdziłem, 

że czeka na mnie wiadomość. Swami chciał mnie widzieć. Poszedłem na górę do 

pokoju Swamiego w Sundaram. Gdy znalazłem się w jego pokoju, spojrzał na mnie z 

surowym wyrazem twarzy i zapytał: „Dokąd się udałeś po wyjściu ode mnie w 

Sundaram?”. „Swami, pojechałem do domu opieki” - odrzekłem. „Kto cię prosił, abyś 

tam jechał?” - zapytał. Powiedziałem tylko: „Swami, chciałem poznać tę szczęśliwą 

wielbicielkę, która dostąpiła twojej łaski”. W odpowiedzi Swami zapytał: „Bardzo 

dobrze znasz Parwathammę i jej męża. Po co się z nią teraz spotkałeś?”. Nie potrafiłem 

znaleźć przekonującej odpowiedzi na jego pytanie. Doznałem poczucia winy i tak 

pozostałem cicho ze zwieszoną głową. Wówczas Swami rzekł: „O... więc chciałeś 

poddać mnie sprawdzianowi?”. Wyjaśniłem, że pobudką, która mną kierowała, nie 

było poddanie go sprawdzianowi. Oznajmiłem, że pojechałem do domu opieki 

wiedziony troską o tę pobożną panią i chciałem usłyszeć z pierwszej ręki opowieść o jej 

przeżyciu. 

„Dlaczego chcesz znać te wszystkie szczegóły?” - zapytał. Milczałem. „Nie rozmawiaj 

o tym z nikim” - rozkazał. Te słowa Pana były tak potężne, iż całe zdarzenie z 

Parwathammą uleciało mi z pamięci.  

Wszystko to wydarzyło się w 1978 roku. W 1995 roku zostałem mianowany 

stanowym przewodniczącym Organizacji Śri Sathya Sai Sewa w Tamilnadu. W 1998 

roku Swami odwiedził Kodaikanal, a ja byłem blisko bramy Sai Śruti - mandiru 

Swamiego w Kodaikanal. Powiadomiono mnie, że Swami mnie wzywa. Pobiegłem do 

pochyłej ścieżki wiodącej do Mandiru Swamiego. Kiedy dotarłem przed oblicze 

Swamiego, byłem zasapany. Bhagawan spojrzał na mnie i rzekł: „Śanti, śanti, śanti!”. 

Później współczujący Pan powiedział mi, abym otworzył usta i wlał mi wodę z 

własnej szklanki. Wlewał ją przez jakiś czas, a ja z radością wciąż połykałem tę wodę! 

Wszystko to wydarzyło się w obecności zgromadzonych tam studentów i wielbicieli.  

Swami zapytał mnie później: „Czy wiesz, dlaczego dałem ci wodę?”. Zachowałem 

milczenie, a wtedy on rzekł: „Pamiętaj, że własnoręcznie dałem kawę Parwathammie. 

W ten sam sposób dzisiaj dałem wodę tobie”. W jednej chwili powróciła do mnie cała 

historia Parwathammy.  

To tylko jedna z nieskończonych lil Pana. Jedynie on wie,0 ilu wyznawców, takich 

jak Parwathamma zostało uratowanych od początku czasu. Próbować pojąć czyny 

Swamiego to zajęcie bezskuteczne. Musimy tylko poddać się jego woli i być 

posłusznymi instrumentami w jego boskiej dłoni.  

– Autor, Śri T.G. Krisznamurthy, to były przewodniczący Organizacji Śri Sathya Sai Sewa z Tamilnadu.  
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Naukowa droga wytyczona przez boskiego mistrza  

Prof. Sathya Gouriśankar 

 

 

Rozmyślając nad mnóstwem niezamierzonych przeżyć i ról na mojej zawodowej 

drodze w branży medycznej, śmiało mogę powiedzieć, iż była tylko jedna główna siła 

kierująca i jedna lampa przyświecająca moim krokom – nauki Swamiego połączone z 

boską łaską, którą można opisać jako mojego jedynego przyjaciela, myśliciela i 

przewodnika. Nie miałem innego źródła poparcia ani wsparcia, na jakie mogłem liczyć!  

 

Opowieść ta jest zastanowieniem się nad głębokim wpływem nauk Swamiego na 

moją medyczną drogę w dziedzinie badań naukowych oraz opracowywania 

wszczepialnych urządzeń medycznych ratujących życie.  

Wprowadzenie trzema łyczkami wody  

Jako wstęp przedstawiam okoliczności pojawienia się Swamiego w widoczny sposób 

w moim życiu. Był październik 1985 roku. Kończyłem doktorat z inżynierii chemicznej 

na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku w Buffalo i nie wiedziałem absolutnie nic 

o Swamim; nie widziałem się z nim ani nie odwiedziłem nawet Prasanthi Nilajam. 

Pewnej nocy pojawił się w moim śnie, usiadł ze skrzyżowanymi nogami i ofiarował po 

prostu trzy małe łyki wody (z miedzianego naczynia, takie jak to używane przez 

kapłanów w Indiach w czasie wykonywania pudży). Każdy łyczek ofiarował powoli i 

przemyślnie. Przyjąłem każdy z nich, a później położyłem się przed nim jak długi w 

pokłonie. Sen się skończył; nie padło w nim ani jedno słowo.  

Rano po tym śnie doszło do najzupełniej nieoczekiwanego rozwoju wypadków, co 

zmieniło bieg mojej drogi naukowo-zawodowej. Otrzymałem pocztą ekspresową list z 

propozycją pracy na stanowisku naukowca w nowatorskim przedsiębiorstwie 

medycznym, robiącym wszczepialne urządzenia do serca. Mimo że jakiś czas wcześniej 

miałem rozmowę rekrutacyjną z tym przedsiębiorstwem, nie dostałem odpowiedzi, z 

czego wnioskowałem, że nie są mną zainteresowani. Poza tym, w tamtym czasie było 

dość niezwykłe, aby inżynier-chemik pracował nad urządzeniami medycznymi! 

Propozycję przyjąłem, dwa miesiące później podjąłem tam pracę i teraz, przeszło trzy 
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dziesięciolecia później, coś podpowiada mi, abym podzielił się doświadczeniami, jakie 

miałem w związku z przyswajaniem nauk Swamiego i stosowaniem ich na swej drodze 

naukowej w branży chemicznej.  

Wpływ nauk Swamiego na moją pracę w przemyśle medycznym  

Na pierwszym odcinku swojej kariery w przemyśle medycznym zajmowałem się 

badaniami naukowymi. W tym czasie zetknąłem się z naukami Swamiego, przede 

wszystkim czytając jego dyskursy w tomach „Sathya Sai Speaks”, książkach jego 

wyznawców oraz w miesięczniku „Sanathana Sarathi”. Zacząłem się delektować 

czytaniem tego wszystkiego i wręcz pochłaniałem literaturę Sai z wielkim zapałem i 

radością. To było tak, jakbym słuchał po raz pierwszy w życiu starożytnego, 

eterycznego głosu mądrości, który potrafił wyjaśnić wszystkie możliwe tajemnice życia 

oraz był całkowity i wyczerpujący pod każdym względem. Pierwsza nauka Swamiego, 

jaką pamiętam, która wywarła wpływ na moje życie, to: Polityka bez zasad, nauczanie 

bez charakteru, nauka bez człowieczeństwa i handel bez moralności są nie tylko 

bezużyteczne, ale zdecydowanie niebezpieczne.  

Oświadczenie to miało głęboki, przełomowy wpływ na mnie jako młodego 

człowieka, gdy przeczytałem je po raz pierwszy. Największe natchnienie wzbudziła we 

mnie wówczas „nauka bez człowieczeństwa!”. Od tamtej pory zacząłem zupełnie 

inaczej patrzeć na naukę i na swoją drogę naukową. Powoli zacząłem rozumieć, że 

nauka jest jedynie narzędziem do pomagania ludzkości, a nie celem samym w sobie. 

Później zacząłem wypatrywać każdej możliwej sposobności wiązania działań 

naukowych rezultatami służącymi ludziom i uświadomiłem siebie, że Swami daje mi 

możliwość gorliwie pracować nad rozwijaniem wyrobów do ratowania lub poprawy 

życia ludzi, umieszczając mnie w branży urządzeń medycznych.  

Mniej więcej w tym czasie, na początku mojej zawodowej drogi, nękało mnie też 

niemało wątpliwości odnośnie do związku pomiędzy światami nauki i duchowości 

oraz to, czy te światy dadzą się ze sobą pogodzić. Wtedy natknąłem się na inną z 

prostych, a mimo to głębokich wypowiedzi Swamiego, która rozproszyła moje 

wątpliwości i przyniosła odpowiedź na moje pytania. Nauka jest jak litera C, która jest 

niepełna, podczas gdy duchowość jest jak litera O, która jest pełna. Stwierdzenie to 

niosło dla mnie olbrzymie znaczenie, upewniając mnie, iż nauka i duchowość 

rzeczywiście dają się ze sobą pogodzić pod każdym względem i uzupełniają się 

nawzajem. Uzbrojony w dwie powyższe wypowiedzi Swamiego, na drodze zawodowej 

stałem się w mojej korporacji mocnym orędownikiem na rzecz mniejszej ilości zwierząt 

używanych do doświadczalnych operacji chirurgicznych, jak również zmniejszenia 

technologii wysokiego ryzyka używanych do badań klinicznych na ludziach. 

Nauczyłem się przedstawiać swoje argumenty odnośnie tych spraw, podpierając się 

dowodami w zawodowym, korporacyjnym środowisku, gdzie kładło się duży nacisk 

na wyniki biznesowe. Nigdy nie wspominając Swamiego ani jego nauk, jako młody 

człowiek znalazłem wielką satysfakcję w tym, że broniłem „dharmicznych” spraw, 

wygrałem parę bitew i ogólnie zdobywałem pole dla równoważenia naukowych 
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dążeń względami dobroczynnymi oraz wprowadzałem nauki Swamiego w swoje życie 

zawodowe.  

Odpowiednia nauka w odpowiednim czasie  

Przechodząc do drugiego etapu drogi zawodowej, zacząłem zajmować się badaniami 

na rzecz użytecznego wdrażania odkryć teoretycznych i badaniami nakierowanymi na 

produkt. Wymagało to prowadzenia zespołów interdyscyplinarnych, w celu 

umożliwienia przejścia od „krzesła do łóżka”, w celu wprowadzania urządzeń 

medycznych o różnych zastosowaniach chirurgicznych. Rola ta wymagała wielkiego 

wysiłku, aby utrzymać równowagę pomiędzy dziedzinami rygorystycznej nauki, 

interesów biznesowych, etyki, bezpieczeństwa publicznego i stosowaniem się do 

przepisów. W tej fazie ciągle przychodziły mi na ratunek różne wypowiedzi Swamiego. 

Wspominanie ich w odpowiednim czasie oraz używanie ich do gromadzenia w sobie 

siły i odwagi potrzebnej do uporania się z różnymi trudnymi sytuacjami, stało się moją 

codzienną sadhaną oraz pomagało mi rozwijać się duchowo jak i zawodowo. 

Jedna ze szczególnie istotnych sentencji dla mojej roli i branży medycznej to: 

Tajemnicą szczęścia nie jest robienie tego, co się lubi, ale lubienie tego co musi się zrobić. 

Wypowiedź ta była dla mnie niezwykle zbawienna w trudnych sytuacjach w pracy 

oraz pomocna przy zdobywaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Często, gdy 

zaczynało być naprawdę ciężko i pojawiały się myśli o zaprzestaniu, świtało mi w 

głowie to proste stwierdzenie, wskazując kierunek i dawało siłę do toczenia tych 

bitew, a nie rezygnacji. Bardzo dużo zyskałem dzięki tym doświadczeniom. 

Obowiązek bez miłości jest godny ubolewania. 

Obowiązek z miłością jest pożądany. 

Miłość bez obowiązku jest boska. 

Twierdzenie to stało się dla mnie przesłaniem Swamiego wykładającym etykę 

pracy. Odkąd usłyszałem je po raz pierwszy, kieruje ono moim życiem. Nie potrafię w 

słowach wyrazić jak bardzo i jak często polegałem na nim, by przejść przez doczesną, 

szarą monotonię, jak też przez życiowe testy. Na pewno nie mógłbym wyjść z nich bez 

uszczerbku, gdyby nie pełne mocy nauki Swamiego, tak proste, a jednak tak mocne!  

Nauki Swamiego o przywództwie  

Oto inna nauka Swamiego, która wywarła trwały wpływ na moje życie: 

Czasami naturalne jest, że dostosowujecie się i rozumiecie. Najpierw musicie się 

nawzajem zrozumieć. Dopasowanie się będzie później łatwe. Najpierw zrozumienie, a 

później dopasowanie się. Dziewięćdziesiąt procent ludzi najpierw próbuje się 

dopasować. To złe podejście. Najpierw zrozumienie. 

Ukradłem logikę powyższego oświadczenia Swamiego, wspomnianego jako przepis 

na powodzenie w małżeństwie, żeby odnosiło się do moich własnych różnych 

„zawodowych małżeństw” - i mi w nich pomagało. A mianowicie w relacjach z 

przełożonymi, współpracownikami i w innych związkach w sferze zawodowej. 

Przydała mi się bardzo na mojej drodze zawodowej i ogromnie pomogła w kierowaniu 
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ludźmi pochodzącymi z różnych środowisk, w międzywydziałowych zespołach, jakim 

przewodziłem w różnych korporacjach.  

Zgodnie z wytyczną Swamiego, starałem się robić to w dwóch krokach - wnikając 

najpierw w to, z jakiego pochodzą środowiska i starając się je pojąć, a potem 

obmyślając strategię, jak się do nich odnosić i z nimi współpracować. Gdy zdobyłem 

pewną biegłość w tej dwustopniowej procedurze, moi współpracownicy zaczęli 

zauważać, iż bardzo dobrze radzę sobie z „trudnymi pracownikami” w naszym gronie i 

zaczęli szukać u mnie pomocy. Nie wspominając o Swamim, przekazałem im cicho jego 

„tajemny przepis”, stałem się ich nieformalnym doradcą i powiedziałem, aby 

wypróbowali go sami. Wyniki, o czym nie trzeba nawet mówić, były nieodparcie 

pozytywne i dały mi wiele trwałych przyjaźni z towarzyszami z minionych lat! Czyż 

muszę mówić, jak bardzo czuję się zobowiązany Swamiemu za wzmocnienie moich 

umiejętności kierowania ludźmi - w oparciu o jedno tylko, proste stwierdzenie - i jak 

bogate były nieoczekiwane zyski, jakie zdołałem zebrać na drodze zawodowej na 

przestrzeni ponad trzech dziesięcioleci!  

Gdy przeszedłem do ról przywódczych, następny etap mojej kariery rozpoczął się od 

nowych wyzwań, wymagających stosowania innych nauk Swamiego. Zaczęły 

wyłaniać się: sprawy sumienia, prawe działanie (dharma), etyka i niesamolubne czyny, 

które postawiły mi wyzwania w codziennym działaniu i wykonywaniu obowiązków. 

Do tej pory przeczytałem dużo literatury Sai obejmującej zakres od osobistych 

doświadczeń cudów po wartości i nauki Swamiego oparte na lekcjach życiowych - w 

tomach „Sathya Sai Speaks”, jak też w niektórych z książek serii „Wahini”.  

Nie zaświtało mi wtedy, że Swami mnie powoli i starannie przygotowuje, kładąc 

podwalinę pod stawianie czoła coraz to większym wyzwaniom i przeszkodom życia. 

Kiedy wszedłem w role przywódcze korporacji notowanych na Wall Street i zacząłem 

stawiać czoła naciskom „filozofii sukcesu za wszelką cenę”, zacząłem sobie 

uświadamiać, że do tych środowisk nie pasuję i kolejny raz zwróciłem się do nauk 

Swamiego, żeby znaleźć rozwiązanie pozwalające mi codziennie radzić sobie z tymi 

sytuacjami. Często doświadczałem olbrzymiego nacisku, aby zastosować się do 

rozporządzeń kierownictwa i czynić zadość korzyściom biznesowym, które stały w 

sprzeczności z prawym postępowaniem, jak też z sumieniem. Swami zawsze mi 

pomagał znaleźć dobrą ścieżkę i prowadził mnie, trzymając za rękę.  

Oto kilka z niezwykle stosownych wypowiedzi, które na tamtym etapie stały się dla 

mnie przewodnikami życiowymi i towarzyszami: A. Uważaj na swe słowa, czyny, 

myśli, charakter i serce. B. Głowa w lesie, ręce w społeczeństwie. C. Życie to wyzwanie, 

podejmij je! Życie jest snem, uświadom to sobie! Życie to gra, zagraj w nią! Życie jest 

miłością, ciesz się nią! D. Całą siłą, jakiej potrzebuje człowiek, jest cierpliwość.  

Tak, na tamtym etapie z pewnością zapłaciłem cenę za podnoszenie budzących 

niepokój zagadnień i wystawiono mnie poza nawias dzierżących władzę „klik” i 

„mafii”, jednakże zyskałem również dużo zrozumienia dla potrzeby trzymania się 

dharmy za wszelką cenę i stosowania się starannie do nauk Swamiego - tak bardzo, jak 
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tylko mogę. Mimo swoich osiągnięć, doświadczałem trudności z powodu trzymania się 

wartości i bronienia niepopularnych spraw. Stanąłem też w obliczu utraty pracy. Mimo 

że okoliczności te były bardzo dokuczliwe i niekiedy w mniej poważnym nastroju 

myślałem sobie, jak wartości Swamiego wydają się przeciwne temu, czego potrzeba do 

powodzenia w dzisiejszych czasach, miałem to błogosławieństwo i szczęście, że na swej 

drodze zawodowej nigdy nie poszedłem na wątpliwą ugodę. Podtrzymując zasadnicze 

wartości etyki, prawego postępowania, przejrzystości i prawdy, nie uległem naciskom 

żadnej strony.  

Nauki i wartości Swamiego dla wychowawcy  

W 2013 roku w wyniku zupełnie nieoczekiwanych i przypadkowych okoliczności 

(wielbiciele Sai nazwaliby je „incydenty Sai”!), po ponad 30 latach w branży 

medycznej, moje życie przyjęło nowy obrót. Zaoferowano mi stanowisko profesora w 

Instytucie Technologii Georgia Institute of Technology na ocenianym wysoko wydziale 

inżynierii biomedycznej. W tej roli mam za zadanie mądrze uczyć i szkolić studentów, 

których droga będzie związana z urządzeniami medycznymi, podobnie do drogi, którą 

jestem błogosławiony od przeszło 30 lat.  

W tej nowej roli często jest tak, że ciągle używam wypowiedzi Swamiego, jego nauk 

o życiu, nakazów i zarządzeń, aby mądrze uczyć młode umysły wielu spraw - od 

twardych, technicznych umiejętności po „miękkie”, tak istotne dla życiowych dążeń! 

Jeśli chodzi o miękkie umiejętności i zagadnienia szkolenia przywódczego, stosuję 

swobodnie wiele nauk Swamiego. Na przykład zasadnicze wartości Swamiego: satję 

dharmę, śanti i premę dostosowałem do mojego programu jako cztery wartości 

konieczne do rozwoju przyszłych liderów branży medycznej przez następujące wartości: 

prawdę, przejrzystość, spokój i wytrwałość. 

Gdy spoglądam wstecz na swą drogę naukową, rozpoczętą pierwszym snem ze 

Swamim, który ponad 30 lat temu wprowadził mnie do swojej owczarni trzema 

małymi łykami wody, dopiero teraz zaczynam rozumieć, że Swami pracował 

systematycznie według pewnego zamysłu, kształtując moje życie w oparciu o swoje 

nauki i pozwalając mi być wydajnym na naukowej drodze w różnych rolach. 

Począwszy od wkładu w naukę - badania naukowe, wdrażanie teoretycznych odkryć i 

opracowywanie urządzeń ratujących życie, następnie pełnienie ról przywódczych w tej 

branży i wreszcie wejście w rolę mądrego i zaufanego nauczyciela dla szkolenia 

przyszłych liderów branży urządzeń medycznych.  

Patrząc na swą przeszłość, próbowałem szczerze przypomnieć sobie i opowiedzieć 

doświadczenia naukowej drogi, która, jak się zdaje, została starannie przemyślana i 

wytyczona na każdym kroku przez Boskiego Mistrza, chociaż wydawały się one być 

pękiem niezamierzonych i przypadkowych wydarzeń życiowych oraz okoliczności w 

rzeczywistym czasie. Choć fizycznie byłem daleko od Swamiego, a Prasanthi Nilajam 

odwiedzałem tylko w czasie krótkich wycieczek do Indii, nie miałem z nim osobistych 

rozmów ani spotkań, to nauki Swamiego - przez proste wypowiedzi, zdawkowo 

brzmiące uwagi, a nawet pozornie beztroskie i radosne, krótkie opowieści – stały się dla 
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mnie życiowym wsparciem, źródłem siły i przewodnim światłem o niezmiernej 

wartości dla wszystkich dziedzin mojego życia.  

Oto moje osobiste przesłanie i wniosek płynący z tego zastanawiania się nad 

doświadczeniami na temat mojej drogi zawodowej:  

Przykładaj pełną uwagę do wszystkiego, co powiedział Swami, bez względu na to, 

jak prosto czy zdawkowo może to brzmieć. Im jest to prostsze, tym potężniejsza może 

być wartość i oddziaływanie!  

W tym duchu zakończę następującą wypowiedzią Swamiego, która stała się moim 

obecnym przewodnikiem i życiowym towarzyszem; oświadczeniem o potężnej sile: 

Bądź prosty i szczery ! 

– Autor jest profesorem Instytutu Technologii w Atlancie w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych.  

 

 

Blask boskiej chwały 

 

LILE Z DZIECIŃSTWA SWAMIEGO  

 

 

Baba zatrzymał się w Pamidi na dwa dni. Raz zabrał nas wszystkich nad rzekę, gdzie 

stworzył kilka posążków dla wielbicieli. Widać było jak chodzi pomiędzy krzewami, 

unikając wąskiej drogi używanej przez wozy. Niektórzy ostrzegali go, że są ciernie i 

powinien iść drogą dla wozów. Odrzekł, że ścieżka, jaką idzie, będzie w przyszłości 

drogą i dalej nią szedł.  

Swami lubił pewną piosenkę filmową, którą wtedy śpiewałem na bhadżanach. 

Czasem mówił mi, abym śpiewał ją wielokrotnie i nie pozwalał mi śpiewać innej 

pieśni. Działo się tak zwłaszcza w czasie tamtej wizyty, ponieważ poza Babą byłem 

jedynym śpiewakiem.  

Gdy dobiegły końca odwiedziny Baby w Pamidi, wróciliśmy razem z nim do 

Anantapur wieczornym pociągiem z dworca kolejowego w Kallur. Po raz pierwszy był 

w pełni odprężony, bo nie oczekiwały go tłumy w naszym domu. Siedział na krześle 

blisko bramy ogrodu w świetle księżyca, relaksując się. Polecił nam zerwać trochę 
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kwiatów na pudżę. W ogrodzie nie było kwiatów, o czym powiadomiliśmy Babę. 

Powiedział: „Idźcie i spójrzcie znowu”. Moja siostra poszła i wróciła z odpowiedzią 

przeczącą. Wówczas Swami sam poszedł do tego drzewa, urwał parę gałęzi i 

powiedział nam, abyśmy spojrzeli. I oto drzewo było pełne kwiatów i mogliśmy je 

zrywać do woli.  

Tego wieczora zjedliśmy kolację przy świetle księżyca na tarasie naszego domu. 

Podczas rozmowy, jaka się wywiązała, ktoś zauważył, że ludzie z Pamidi są wreszcie 

szczęśliwi, gdyż Swami w końcu zaszczycił ich swymi odwiedzinami, po długim okresie 

nie zwracania uwagi na ich modlitwy. Moja matka żartobliwie zauważyła, że Baba nie 

odwiedziłby ludzi bez długiego oczekiwania z ich strony i wywoływania niepokoju. 

Swami stwierdził na to: „Czyżby?! W takim razie tak samo zrobię z wami”. Słowa te 

okazały się złowieszcze, gdyż w nadchodzących latach miało być bardzo mało jego 

odwiedzin i następowały one z rzadka. Jest w tym pewna nauka: trzeba bardzo 

uważać, gdy ma się do czynienia z boskością; powinno się unikać nieprzemyślanych 

słów, nawet dla zabawy. Następnego wieczora Baba wyjechał do Bengaluru w 

towarzystwie Śri Thirumala Rao z Bengaluru.  

Dwóch gospodarzy z Pamidi towarzyszyło Babie do Anantapur - Śri Subba 

Rangaiah i Śri Rama Thulsi. Zatrzymali się z Babą w naszym domu na czas jego pobytu. 

Swami opisywał rożne cechy boskości, w ułożonej przez siebie wierszowanej formie. W 

takich chwilach byłem z nim tylko ja - osoba, która tymczasowo porzuciła szkołę - i oni 

dwaj. Zachwycali się, roniąc łzy radości, modląc się o widzenie Pana, jakiego 

dotychczas dostąpiło jedynie kilku wielbicieli. Wątpię jednak, czy kiedykolwiek je 

otrzymali.  

Ci dwaj zrobili sobie zdjęcie z Bhagawanem na stopniach naszego domu. To nasza 

pamiątka po jego odwiedzinach.  

Pewnego dnia wszyscy jedliśmy obiad. Moja szwagierka była w ciąży. Swami 

powiedział, że urodzi się chłopiec i powinien otrzymać imię Naga Radżu. W ten sposób 

Baba przeprowadził obrzęd nadania imienia dla mojego siostrzeńca na długo przed 

jego narodzinami. 

– Wybrane z: “Fifty years at the lotus feet”, pióra dr T. Wiswanadhy Rao.  

 

 

 



Sanathana Sarathi   Kwiecień  2017  
 

© Organizacja Sathya Sai       29 

 

Ćinna katha [Przypowieść] 

 

BÓG OCHRANIA SWOICH WIELBICIELI  

 

W dwunastym roku pobytu Pandawów na wygnaniu w lesie, dotarli oni do tej 

części kniei, gdzie mieszkał riszi Roma. Zwano go riszim Romą, gdyż całe ciało 

pokrywały mu romy (miękkie włosy). W lesie tym było drzewo o takich owocach, że 

jeżeli się je raz zjadło, stawało się wolnym od pragnienia i głodu. Riszi przeprowadził 

intensywną ascezę, aby wyhodować ten owoc. Zrywanie go albo strącanie było 

zabronione. Można go było zjeść jedynie wówczas, gdy sam spadł z drzewa.  

Raz, gdy Draupadi i Judhiszthira przechodzili przez tę część lasu, zbliżyli się do tego 

drzewa. Widząc ten duży owoc, Draupadi poprosiła Judhiszthirę: „O panie! Spójrz jak 

duży i piękny jest ów owoc! Woń jego wypełnia cały las. Może nasycić głód całej 

naszej szóstki. Czyż nie?”. Judhiszthira wymierzył weń strzałę i strącił go. Później 

próbował podnieść go jedną ręką, jednak nie mógł go nawet poruszyć. Próbował 

podnieść go oburącz, ale nie mógł ruszyć go ani odrobinę. Następnie Judhiszthira i 

Draupadi próbowali wspólnie unieść owoc, jednak nie dali rady. Wrócili więc do swej 

chaty, gdzie zastali Ardżunę. Gdy opowiedzieli Ardżunie o tym owocu, przyszli także 

Nakula i Sahadewa. Udali się wszyscy do tamtego drzewa i próbowali podnieść owoc 

razem, ale na próżno. Wkrótce nadszedł szukający ich Bhima. Powiedział, aby się 

wszyscy odsunęli; podniesie go sam. Najpierw spróbował podnieść go lewą ręką, 

później prawą, a w końcu obiema rękoma. Jednak owoc nie ruszył się ani odrobinę. W 

końcu bracia całą piątką spróbowali go podnieść, ale owoc nie ruszył się z miejsca. W 

międzyczasie riszi Roma zdał sobie sprawę z tego zdarzenia. Miękkie włosy na ciele 

risziego Romy zaczęły się ruszać, wskazując mu co się stało. Gdy dowiedział się, że ktoś 

próbował usunąć owoc, w wielkim gniewie ruszył ku temu drzewu.  

Zdając sobie sprawę z wyjątkowości tego owocu, Pandawowie zauważyli oznakę 

bliskiego niebezpieczeństwa. Pomyśleli: „Co mamy teraz począć?”. Jako że Kriszna 

zawsze ich ochraniał, Draupadi pomodliła się do Kriszny. Gdy Kriszna tam przybył, 

Draupadi powiedziała mu, co się zdarzyło i poprosiła: „Tylko ty możesz nas uratować”. 

Wtedy Kriszna rzekł jej: „Rób, co mówię, nie zadając pytań. Muszę teraz odegrać mały 

teatrzyk”.  

Kriszna udał się do aszramu risziego Romy. Widząc, że do jego aszramu przybywa 

Kriszna, riszi wyszedł naprzód. Ofiarowując mu sasztanga pranam (pokłon), riszi 

powiedział: „O współczujący Panie! Uświęciłeś dzisiaj mój aszram swą obecnością”. 

Zaczęli rozmawiać. W międzyczasie zgodnie z nakazem Kriszny do aszramu przybyli 

również Pandawowie. Kriszna natychmiast wstał i ofiarował im sasztanga pranam. 

Ponieważ Kriszna już ich pouczył, nic nie rzekli. Myśląc, że muszą to być jakieś wielkie 

osoby, którym Kriszna składa pozdrowienie, riszi Roma także ofiarował im 
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pozdrowienie, upadając im do stóp. Wtedy Kriszna, reżyser kosmicznego 

przedstawienia, powiedział do risziego Romy, przedstawiając ich: „To są ucieleśnienia 

dharmy i obrońcy satji”. Do tego czasu gniew risziego Romy całkowicie ustał. Kriszna 

rzekł mu więc: „To właśnie oni zerwali tamten owoc”. Sądząc, że Pandawowie będą 

zadowoleni z otrzymania owocu, riszi poszedł do tamtego drzewa i osobiście im go 

wręczył.  

 

 

 

Kącik uczniowsko-studencki 

 

BOSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W TRUDNYCH CZASACH  

Kawja Budarajawalasa 

 

Bal Wikas Śri Sathya Sai to ruch zapoczątkowany przez Bhagawana Babę, aby umożliwić 

dzisiejszym dzieciom wyrośnięcie na doskonałych obywateli jutra. Szkoli dzieci od piątego do 

piętnastego roku życia w kształtowaniu dobrych przyzwyczajeń. Uzupełnia nauczanie szkolne, 

kładąc nacisk na ważność pięciu zasadniczych wartości ludzkich, mianowicie satji, dharmy, 

śanti, premy i ahimsy (prawdy, prawości, pokoju, miłości i niekrzywdzenia). Tysiące dzieci pod 

kierownictwem nauczycieli zwanych guru Bal Wikas wyrosło na mężczyzn i kobiety o silnym 

charakterze.  

Zaczęłam chodzić na zajęcia Bal Wikas, gdy miałam pięć lat. Nie wiedziałam, jak ważne są 

te zajęcia; były dla mnie zwykłą rozrywką. Z biegiem czasu zaczęłam uczyć się krótkich ślok 

(wierszy) i je śpiewać. Zainteresowało mnie ich uczenie się, słuchałam również mitologicznych 

opowieści o Ramie, Krisznie itd. Zaczęłam uczestniczyć w zajęciach Bal Wikas z pełną energią, 

zapałem i oddaniem.  

W drugim roku nauki cierpiałam na chorobę nerek i trafiłam do szpitala. Gdy lekarze 

powiedzieli, jak ciężko jestem chora, rodzice i ja doznaliśmy wielkiego wstrząsu. Przez około 3,5 

roku byłam na dializie. Dla mnie i dla rodziców to był trudny czas. Zarówno matka jak i moja 

guru dodawały mi bardzo otuchy i mówiły, abym modliła się do Baby i nie traciła wiary. 

Zaczęłam codziennie śpiewać bhadżany i śloki wierząc, że pewnego dnia Baba mnie wysłucha.  

Z biegiem czasu moje oddanie dla Bhagawana wzrosło. W 2013 roku przyjaciel ojca 

powiedział nam, abyśmy zapisali się na przeszczep nerki w Czennaj i ojciec to zrobił. W krótkim 

czasie przeszczepiono mi nerkę.  
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Chcę się tutaj podzielić przeżyciem swojej matki. W domu mamy naturalnej wielkości 

zdjęcie Baby. Na tydzień przed operacją matka miała sen, w którym zobaczyła wibhuti, 

tryskające z tego zdjęcia. Po tym śnie była pewna, że wydarzy się coś dobrego. Jednak nie 

spodziewaliśmy się, że nerka zostanie mi przeszczepiona tak szybko. Byliśmy bardzo szczęśliwi, 

niebywale radośni i dumni, że Baba obdarzył nas swą łaską. To dzięki boskiej łasce Baby 

wyszliśmy pomyślnie z tych trudnych czasów. 

Dziękuję Swamiemu za uczynienie mnie częścią jego wspaniałego systemu nauczania i 

poświęcam wszystkie swoje osiągnięcia u jego lotosowych stóp.  

– Z: “Sri Sathya Sai Bal Vikas: The Path Divine”. 

 

 
Złote myśli 

Poniżej zamieściliśmy złotą myśl Bhagawana. Rozmyślajcie o niej.  

Nie miej w umyśle nawet cząstki nienawiści; rozwijaj w sobie miłość do 

wszystkich. Pożądanie to burza, chciwość jest wirem, pycha to przepaść, 

przywiązanie to lawina, egoizm to wulkan. Trzymaj to wszystko z dala od 

siebie, aby gdy wypowiadasz imię Boga czy medytujesz, nie zakłócały 

spokoju umysłu.  

 

 
Wskazówki Swamiego dla uczniów i studentów  

 

Dzisiaj w tej epoce kali uczeń czy student musi rozwijać dziewięć cech, które są niczym 
klejnoty - ducha poświęcenia, pokorę, ducha bezinteresownej służby społeczeństwu, 
przyjaźń, dyscyplinę w swoim życiu, trzymanie się prawdy, niekrzywdzenie, miłość oraz wiarę 
w Boga. Jedynie chłopcy i dziewczęta mający te cechy będą skarbem narodu i zapewnią mu 
przyszłość.  

Drodzy uczniowie i studenci! Bez tych świętych cech wszelkie wykształcenie jest 
bezwartościowe. Czy umiejętność czytania i pisania to wykształcenie? Czy kogoś bez 
mądrości i cnoty można nazwać wykształconym człowiekiem? Prawdziwym nauczaniem jest 
to, które podsyca poczucie jedności, wydobywa boskie cechy danej osoby i ułatwia rozkwit 
ludzkiej osobowości.  
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Sprawozdanie 

  

 UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAJAM  

 

PIELGRZYMKA WIELBICIELI Z BIHARU I DŻHARKHAND  

W dniach 10-12 marca 2017 roku w Prasanthi Nilajam gościła wielka pielgrzymka 

wielbicieli ze stanów Bihar i Dźharkhand. Z lubością grzali się w cieple świętego 

ducha tej siedziby pokoju. W ramach pielgrzymki dzieci Bal Wikas z tych stanów 12 

marca w dniu święta Holi wystąpiły z bardzo wzruszającym przedstawieniem pod 

nazwą „Niswartha Prem” (bezinteresowna miłość). Jego myśl przewodnią 

zobrazowały najpierw opowieści o Prahladzie i Abou Ben Adhem. Później nastąpiła 

piękna sekwencja taneczna ukazująca bezinteresowną miłość Radhy do Kriszny. 

Jednak najbardziej poruszającą częścią przedstawienia był akt ukazujący 

poświęcenie ucznia Bal Wikas dla przyjaciela zajmującego się służeniem chorej 

matce. Przedstawienie pokazało, jak uczniowie przyswajają wartości ludzkie i 

rozwijają w sobie ducha poświęcenia się służbie innym nawet za cenę własnych 

trudności i strat. Zdumiony najwyższym duchem poświęcenia ucznia, nauczyciel 

również postanowił poświęcić życie misji Bhagawana Baby. Wydźwięk 

przedstawienia wzmocniło także odtworzenie fragmentu dźwiękowego z orędzia 

Swamiego. Na koniec zaśpiewano zbiorową pieśń wielbiącą Bhagawana Babę, która 

zamknęła ten barwny, robiący duże wrażenie występ. 

 

 

  

Prawdziwy ołtarz Boga 

 

Najbardziej odpowiednim ołtarzem jest oczyszczone serce. W tej wonnej altance 

umiejscowi się sam Pan. Wtedy zdarzy się też coś jeszcze: grupa nawiedzających to 

miejsce sześciu wad odejdzie bez słowa pożegnania. Gdy to się stanie, rosnąca na nich 

nikczemna grupa złych skłonności i niewłaściwych postaw również zwinie swój obóz i 

zniknie, nie zostawiając nawet swojego adresu!  

– Baba 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk  


