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(prawdę * prawość * pokój * miłość * niekrzywdzenie) 
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AVATAR VANI  

 

 

BŁOGOŚĆ JEST W TWOIM WNĘTRZU 
 

Aszthiram  dźiwanam loke, 

Aszthiram jauwanam dhanam, 

Aszthiram dara putradi, 

Dharmam kirti dwajam szthiram. 

 

(Życie na tym świecie jest nietrwałe. Podobnie młodość i majątek. Żona i dzieci nie 

są trwałe. Trwała jest tylko prawość i dobre imię).  

NNaajjłłaattwwiieejjsszząą  śścciieeżżkkąą  ddoo  BBooggaa  jjeesstt  ooddddaanniiee  

Uczniowie i studenci! Człowiek powinien dążyć nie do długiego życia, ale do 

boskiego życia. Wiązanie z trudem końca z końcem nie jest celem życia. Życie powinno 

być wypełnione szczęściem. Człowiek szuka szczęścia w edukacji, rozrywkach i 

małżeństwie. Od dziecka po wiekowe osoby, wszyscy szukają szczęścia na tym świecie, 

który jest tymczasowy i wypełniony smutkami i kłopotami. Człowiek jest zawsze 

zajęty gonitwą za szczęściem, nawet nie wiedząc. czym jest szczęście. Nie dba o 

zrozumienie i uświadomienie sobie prawdziwego szczęścia i marnuje życie na tej 

dzikiej pogoni za szczęściem doczesnym.    

Panuj nad zmysłami i rozwijaj roztropność    

Gdzie jest szczęście? Jest w tobie. Ale nikt nie czyni wysiłku szukania we własnym 

wnętrzu. Szczęście czerpane z obiektów doczesnych jest chwilowe. Źródło błogości tkwi 

we własnym wnętrzu człowieka. Szczęście, jakie czerpiesz ze źródeł zewnętrznych jest 

w rzeczywistości odbiciem twoich wewnętrznych uczuć. Ty sam jesteś źródłem 

błogości. Próbuj poznać, kim jesteś. Jednak ludzie wiedzy szukają w świecie 

zewnętrznym, kim są. Szukanie siebie samego w zewnętrznym świecie jest jedynie 

oznaką niewiedzy. Jeśli ciągle pytasz „Gdzie jestem? Kim jestem?”, czy ktoś inny potrafi 

na to odpowiedzieć? Czyż nie jest głupotą tak czynić?  

Aby zdobyć wiedzę o sobie, człowiek musi czynić wysiłek na rzecz poznania swojej 

atmy, która jest wieczna. Jednak w procesie zdobywania wiedzy o jaźni, musi stawiać 

czoła przeszkodom i wyzwaniom. Oto mały przykład. Pałac należący do jakiejś bogatej 

osoby jest chroniony wysokim murem i strzeżony przez stróża. Kiedy ktoś chciałby 
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spotkać się z właścicielem pałacu, musi zaprzyjaźnić się ze stróżem i otrzymać jego 

zezwolenie.   

Podobnie,  czterech stróży strzeże pałacu błogości. Bez zwrócenia się do nich o 

pozwolenie nie sposób wejść do tego pałacu. Pierwszy jest znany jako Sama. Sama 

oznacza panowanie nad zmysłami percepcji. Kiedy osiągacie Samę, potraficie panować 

również nad zmysłem działania, który nazywa się dama.   

Drugim stróżem jest Wiczarana (roztropność). Oznacza ona rozróżnianie pomiędzy 

tym, co dobre, a tym, co złe, tym co przelotne, a tym co trwałe itd. To właśnie poprzez 

wiczaranę możecie pojąć różnicę pomiędzy tymi dwoistościami. W Bhagawadgicie 

znajdziecie rozdziały o takich tytułach Daiwa asura sampad wibhaga joga; Kszetra 

kszetradźna wibhaga joga, Guna traja wibhaga joga itd. Człowiek musi analizować i 

rozpoznać co jest atmą, a co anatmą, co jest dobre, a co złe, co jest pożądane, a co nie 

jest. Tylko  wtedy można poznać prawdę. Prawdę można poznać przy pomocy 

beznamiętnego rozróżniania. Filozofia oznacza uświadamianie sobie prawdy lub 

środków do znalezienia prawdy. Wielką ironią jest to, że chociaż prawda przenika 

wszystko, człowiek jest niezdolny do uświadomienia jej sobie. Mówi się: Satja 

darśanam dźnianam (prawdziwą wiedzą jest uświadomienie sobie prawdy). 

Zadowolenie obdarza spokojem umysłu 

Trzecim stróżem jest Trupti (zadowolenie). Nawet zdobywszy wielki majątek i 

wysokie stanowisko, wygody, sławę, człowiek nie jest w stanie czerpać szczęścia. Ktoś, 

kto nie jest zadowolony, doznaje strat ze wszystkich stron. Ktoś taki nie może być 

szczęśliwy ani w tym życiu, ani w następnym. Nadmierne pragnienia są powodem 

niezadowolenia. Wskutek niezadowolenia niezdolni jesteście cieszyć się owocami, jakie 

są wam dostępne. Ludzie pragną więcej i więcej, tracąc z oczu to, co jest już mają. 

Myśląc o przyszłości, ludzie zaczynają się bać. Dlaczego mielibyście bać się przyszłości, 

która jest niepewna? Nie powinniście również dumać o przeszłości, bo przeszłość już 

minęła! Nigdy nie wróci. Człowiek powinien starać się czynić dobry użytek z 

teraźniejszości. W teraźniejszości dostępne są zarówno skutki przeszłości, jak i 

zapowiedzi przyszłości. Dlatego teraźniejszość jest wszechobecna. Nasiona z przeszłości 

oraz owoce przyszłości są obecne w młodym drzewku teraźniejszości. Zbierzecie w 

przyszłości to, co posadziliście w teraźniejszości. Odbijać się wam będzie tym, co 

zjedliście.   

Dlatego rozwijajcie w sobie cnotę zadowolenia. Spokój umysłu zdobyć możecie 

jedynie przez tę cechę, jaką jest zadowolenie. Gdy Swami pyta „Czego chcesz?”, ludzie 

mówią: „Ja chcę spokoju”. ‘Ja’ oznacza ego, a ‘chcę’ oznacza pragnienie. Kiedy usunie 

się te dwa, pokój trwa sam przez się, w swojej pierwotnej postaci. Przypuśćmy, że 

Swami wysyła wam przesyłką poleconą jakąś książkę. Zanim zobaczycie tę książkę, 

musicie usunąć opakowanie. Ego i pragnienie są niczym opakowanie książki spokoju. 

Rozwijajcie w sobie rozróżnianie, aby uwolnić się od ego i pragnień, a osiągniecie 

pokój.   
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Jesteście ucieleśnieniami Boskości. Wasza tożsamość ma trzy oblicza. Nie jesteś 

jedną postacią, ale trzema: tym, za kogo się uważasz – ciałem; tym, za kogo uważają cię 

inni - umysłem oraz tym, kim jesteś naprawdę - atmą.   

Patrząc na kubek w połowie napełniony wodą, optymista mówi, że kubek jest w 

połowie pełny, a pesymista mówi, że kubek jest w połowie pusty. Wasze rozumienie 

zależy od waszego widzenia. Na świecie istnieje dobro i zło. Człowiek musi używać 

właściwego rozróżniania pomiędzy dobrem i złem, między tym, co właściwe, a tym, co 

błędne. Dwoistości są na tym świecie nieuniknione. Do róży przywiązany jest cierń. 

Przyjemność to odstęp pomiędzy dwoma bólami. Człowiek musi rozwijać w sobie 

zadowolenie poprzez właściwe rozróżnianie.  

Zrozumcie prawdziwe znaczenie jedności   

Czwartym stróżem strzegącym pałacu błogości jest Satsang (dobre towarzystwo). 

Kiedy wędrujesz w ciemności, latarnia może ci pokazać właściwą ścieżkę. Kłoda 

drewna w kontakcie z ogniem również staje się ogniem. Jednak kontakt częściowy 

może skutkować utworzeniem się węgla; i pozostanie on węglem, dopóki nie spali się 

w ogniu. Jeśli spróbujecie uczynić węgiel białym poprzez mycie go mlekiem, czy 

zbieleje? Z drugiej strony, mleko stanie się czarne. Dopiero kiedy węgiel zostaje 

całkowicie wchłonięty przez ogień, staje się jednym z ogniem. Człowiek staje się boski 

poprzez całkowite poddanie się Bogu. Sama bliskość nie pomoże, jeśli nie uświadamia 

się sobie jedności z Boskością. Oto prawdziwe znaczenie satsangu.  

Mówi się: Ekatma sarwa bhutantaratma (we wszystkich istotach mieszka jedna 

atma). Człowiek musi zdać sobie sprawę z jedności w stworzeniu. Tylko wówczas może 

sobie uświadomić boskość. Klejnotów jest wiele, złoto jest jedno. Istot jest wiele, oddech 

jest jeden. Narodów jest wiele, ziemia jest jedna. Gwiazd jest wiele, niebo jest jedno. 

Żarówek jest wiele, prąd jest jeden. Słodyczy jest wiele, cukier jest jeden. Boskość można 

sobie uświadomić poprzez właściwe zrozumienie znaczenia jedności. Skutków satsangu 

nigdy nie da się przeszacować. W odniesieniu do tego powiedziane jest: Powiedz mi, w 

jakim obracasz się towarzystwie, a ja Ci powiem jaki jesteś. Cukier i woda mają różne 

cechy, ale kiedy się je zmiesza, dają syrop. Dzielenie się dobrymi myślami z dobrymi 

ludźmi wywołuje w was przemianę. Dlatego satsang jest bardzo istotny dla osiągnięcia 

celu życia.   

Satsangatwe nissangatwam, 

Nissangatwe nirmohatwam, 

Nirmohatwe nisćalatattwam, 

Nićalatattwe dźiwanmukti. 

(Dobre towarzystwo prowadzi do bezstronności; bezstronność uwalnia człowieka 

od złudzenia; wolność od złudzenia prowadzi do stałości umysłu; stałość umysłu 

obdarza wyzwoleniem).   

Poprzez satsang człowiek posuwa się naprzód do stanu bezstronności. Poprzez 
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ćwiczenie się w bezstronności pokonuje się niewiedzę. Kiedy zniszczona jest niewiedza, 

można osiągnąć niezachwiany umysł. Wyzwolenie może zdobyć jedynie osoba, której 

umysł pozostaje nieporuszony we wszystkich okolicznościach. 

Kiedy owiniesz papierem jakąś rzecz do jedzenia, papier nabywa zapachu owej 

rzeczy. Jeśli owiniesz nim rybę, opakowanie również pachnie jak ryba. Jeśli włożysz 

weń kwiaty jaśminu, opakowanie również pachnie jak jaśmin. Nabywasz cech 

stosownie do towarzystwa, z jakim się zadajesz. Satsang ma wielki wpływ zwłaszcza 

na ludzi młodych. Czy przemiana następuje całkowicie z powodu satsangu? Nie. Ale 

satsang ma większy wpływ, kiedy połączony jest z waszą wrodzoną dobrocią. O ile 

towarzystwo oddziałuje z zewnątrz, dobroć serca oddziałuje od środka. I to, i to jest 

potrzebne, aby człowiek został przemieniony w istotę doskonałą.   

W ciepłym pokoju używamy klimatyzacji, a w zimnym pokoju w górskiej 

miejscowości - grzejnika. Ale aby z nich korzystać, używamy tego samego prądu. Dobre 

albo złe postrzeganie zależy od tego, jak uwarunkowany jest umysł. Upaniszady 

mówią: Manah ewa manuśjanam karanam bandhamokśajo (przyczyną niewoli i 

wyzwolenia człowieka jest umysł). Barwa świata zmienia się stosownie do barwy 

okularów, jakie wkładasz. Świat wydaje się święty, jeśli patrzysz nań ze świętymi 

uczuciami.   

W jednym miejscu Upaniszady mówią: Brahma satjam dźagan-mithja (jedynie 

Brahman jest rzeczywisty, świat jest nierzeczywisty). W odniesieniu do czegoś innego 

Upaniszady mówią: Sarwam Wisznumajam dźagat (Wisznu przenika cały 

wszechświat). Wedanta krzewi oba te pojęcia. Ludzie, którzy chodzą do kina, aby 

obejrzeć jakiś film, nie zawracają sobie głowy ekranem. Ale w istocie, bez ekranu nie 

może być żadnego obrazu. Sceny ciągle napływają i znikają, natomiast ekran przez cały 

czas pozostaje nieruchomy. To, co przychodzi i odchodzi, i jest nietrwałe, nazywa się w 

filozofii wedanty mithja (złudzenie), podczas gdy zasadniczy, czyli podstawowy rdzeń 

wszechświata to Prawda, zwana Brahmanem. Oto prawdziwe znaczenie powiedzenia 

Sarwam Wisznumajam dźagat. Wiśwam (wszechświat) jest skutkiem, a przyczyną jest 

Wisznu (Bóg). Nasze życie jest skutkiem tych dwóch, skutkiem ich zjednoczenia się. 

Dobro i zło są również skutkiem związku różnych aspektów. Aby osiągnąć cokolwiek, 

konieczny jest nieprzerwany wysiłek. Nawet chodzenie, mówienie, prowadzenie 

pojazdu itd. wymaga odpowiedniej wprawy. Matka w domu i nauczyciel w szkole 

starają się przekazać dzieciom odpowiednią wiedzę. Bhagawadgita mówi:   

Srejohi dźnanamabhjasat, 

dźnanaddhjanam wisziśjate, 

dhjanat karmaphala thjaga, 

thjagat śanthiranantaram. 

 (Zaiste lepsza jest wiedza niż praktyka. Lepsza od wiedzy jest medytacja o Bogu. 

Jednak od medytacji lepsze jest wyrzeczenie się pragnienia owoców czynów. 

Natychmiast bowiem następuje wtedy pokój). 
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Nasze życie zaczyna się w społeczeństwie, rośnie w społeczeństwie i w 

społeczeństwie dobiega końca. Naszym obowiązkiem jest dołączyć do jakiejś dobrej 

społeczności, jak również zmieniać społeczeństwo na lepsze.  Kiedy jeden zły człowiek 

dołącza do 10 dobrych ludzi, on również staje się dobry. Kiedy jeden dobry człowiek 

dołącza do 10 złych ludzi, on również staje się zły. Kiedy do 10 kubków mleka doda się 

kubek wody, woda ta staje się częścią mleka. Kiedy kubek mleka doda się do 10 

kubków wody, mleko traci swoją wartość. Dlatego, aby uczynić życie szczęśliwym, 

trzeba należycie równoważyć jakość i ilość.    

Podstawą miłości jest wiara   

Do pałacu błogości można wejść dopiero po zaprzyjaźnieniu się z tymi czterema 

stróżami. Z powodu tej przeszkody człowiek niezdolny jest cieszyć się błogością. Kiedy 

leci samolot, z ziemi nie widać pilota. Jeśli chcesz poznać pilota, musisz kupić bilet i 

polecieć z nim. Jeśli życzysz sobie wejść do jakiegoś domu, który jest strzeżony przez 

psa, powinieneś albo zaprzyjaźnić się z tym psem, albo krzyczeć imię właściciela, aż 

usłyszy. Przyjaźń z psem oznacza karma margę (ścieżkę czynu); wołanie imienia 

przyjaciela to bhakti marga (ścieżka oddania). W istocie, ścieżka oddania jest 

najłatwiejszą ścieżką dotarcia do Boga. Takie ćwiczenia jak dźapa i dhjana (śpiewanie i 

medytacja) przynoszą wam tylko umysłowe zadowolenie.  

Miłość jest Bogiem, żyjcie w miłości. Rozpoczynajcie dzień miłością, wypełniajcie 

dzień miłością, spędzajcie dzień z miłością i kończcie dzień z miłością. Oto droga do 

Boga. Jak jednak możecie przyswoić sobie miłość? Najpierw powinniście mieć wiarę.   

Przed ślubem nie masz żadnego szczególnego związku z żoną, która jest wtedy 

nieznaną osobą. Po ślubie jednak rozwija się w tobie miłość do niej, gdyż uznałeś ją za 

część swego życia. Podobnie, wiara każe człowiekowi kochać matkę. A więc podstawą 

dla miłości jest wiara. Tam, gdzie jest miłość, jest też duch poświęcenia. Matka jest 

zawsze gotowa do poświęceń dla syna czy córki. W pałacu życia podwaliną jest 

pewność siebie, ścianami - zadowolenie z siebie, dachem jest poświęcanie się, zaś 

świadomość jaźni jest jak życie w pałacu błogości.  

Życie to gra, graj w nią; życie jest wyzwaniem, podejmij je; życie to pewien sen, 

uświadom to sobie; życie to miłość, dziel się nią.   

Człowiek musi rozpoznać boskość, doświadczać boskości i szerzyć boskość w 

społeczeństwie, nie bacząc na różnice językowe, społeczne, religijne itd.   

Jest tylko jedna religia, religia miłości. 

Jest tylko jedna kasta - kasta ludzkości. 

Jest tylko jeden język - język serca. 

Jest tylko jeden Bóg, jest On wszechobecny. 

Ludzie cierpią, bo brakuje im wiary i miłości. Boją się wszystkiego i wszystkich - na 

ulicy, w biurze, w samolocie, wszędzie. Co jest przyczyną strachu? Przyczyną jest 

okrucieństwo człowieka i brak dobroci.    
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Mówi się, że właściwym przedmiotem badań ludzkości jest człowiek. Ci, których 

myśli, słowa i czyny są w doskonałej harmonii, są ludźmi szlachetnymi; ci którym tej 

harmonii brakuje, są nikczemni. Kiedy myśli, słowa i czyny są zgodne ze sobą, nie ma 

lęku. Kiedy nie masz portfela pełnego banknotów, nie musisz bać się kradzieży. Strach 

można łatwo pokonać wiarą w Boga. Wiara w siebie i wiara w Boga - oto tajemnica 

wielkości. Zawsze miejcie dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny. Wiedzcie, że zawsze 

otacza was Bóg. Rozwijajcie tę silną wiarę w sobie. Jedynie wówczas będziecie cieszyć 

się pokojem.   

 Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 24 kwietnia 1992 roku.  

 

 

Sprawdzianem dla cnoty jest entuzjazm dla rezygnacji z czegoś, poświęcenie 

i porzucanie pragnień . Przy wielu okazjach wzywam uczniów i studentów 

do obcowania z ludźmi dobrymi i pobożnymi, po to tylko, aby mógł  

przejawić się w nich  cenny aspekt boskości. Wiele z nich jest pokornych, 

opanowanych i zdyscyplinowanych, jak długo są w domu studenckim i na 

uczelni, gdy jednak wchodzą w świat zewnętrzny, podejmują utarty, 

światowy sposób życia i niszczą sami siebie. Nie powinno się to zdarzać. Gdy 

raz przyjmie się prawdę jako istotę wiary, powinno się poświęcić nawet całe 

życie, aby ją praktykować. Bo inaczej człowiek zdegraduje się poniżej 

poziomu zwierząt. 

– Baba 

 

 

Sprawozdanie 

UROCZYSTOŚCI W PRASANTHI NILAJAM 
 

Pielgrzymka z okręgu Khammam  

27 stycznia 2018 przybyło do Prasanthi Nilajam na dwudniową pielgrzymkę 

prawie 3,5 tysiąca wyznawców z okręgu Khammam w stanie Telangana. 

Przedstawili program muzyczno-kulturalny. Tegoż dnia grupa śpiewaków i 

muzyków ze wspomnianego okręgu wystąpiła z pieśniami nabożnymi. 

Rozpocząwszy pieśnią modlitewną do Pana Ganeszy „Śri Ganesza siwuni kumara” 
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(Ganesz, syn Pana Siwy) o godz. 5 po południu urzekli słuchaczy melodyjnymi, 

śpiewanymi z głębokim oddaniem pieśniami przez blisko 45 minut. Wykonali 

między innymi utwory „Dina dźanawana mana mohana” (Kriszna, schronienie osób 

pozbawionych środków do życia) oraz „Anandame param anandame Brahman 

andame”. Potem śpiewano bhadźany, które zakończyło arati o godz. 6.10. 

28 stycznia dzieci Bal Wikas z okręgu Khammam dały przedstawienie, obrazujące 

różne oblicza boskiej misji Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, ukazując, jak Organizacja 

Sai pomaga ubogim i potrzebującym ludziom wsi, rozwiązując ich trudności 

odnośnie do opieki zdrowotnej, oświaty i wody pitnej. Ozdobione wieloma 

pięknymi tańcami dzieci, przedstawienie to naświetliło boską chwałę Bhagawana, 

odmalowując różne wydarzenia z życia ludzi wsi. Na koniec wyświetlono fragment 

filmu wideo, ukazujący działalność Sai prowadzoną przez Organizację Sai w tym 

okręgu.   

Pielgrzymka z Kerali  

Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Kerali urządziła 3-dniową Parthi Jatrę 

(pielgrzymkę do Puttaparthi) dla bhaktów z Kerali. Uczestniczyli w niej również 

przedstawiciele mediów i adwokaci z tego stanu. W ramach pielgrzymki znakomita 

śpiewaczka R. Śribharati wystąpiła rankiem 28 stycznia z poruszającymi duszę 

pieśniami nabożnymi. Rozpocząwszy poświęconą Panu Ganeszy pieśnią „Gajije 

Ganapati dźaga wandana” (Śpiewajcie chwałę Pana Ganapatiego), słynna 

śpiewaczka wykonała pieśni nabożne i bhadźany, wśród których  znalazły się 

utwory: „Sanwara hamari prit nibhaodźi” (Kriszno, odpowiedz na moje oddanie), 

„Sai mata pita guru bandhu sakha” (Sai jest matką, ojcem, nauczycielem i 

przyjacielem), „Dźaja dźaga dźanani Sai Iśwari” (chwała matce Sai, stwórczyni 

świata).   

Święto Śiwaratri 

13 lutego 2018 obchodzono w Prasanthi Nilajam święto Śiwaratri. 

Siwa stuti - przedstawienie taneczne    

Częścią obchodów Śiwaratri było przedstawienie taneczne „Siwa stuti” 

(nabożeństwo do Siwy). Przedstawiła je 12 lutego Grupa Taneczna Prasanthi, złożona 

z uczniów Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai oraz studentów Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai. Rozpocząwszy o godz. 5 po południu, studenci i uczniowie  

zatańczyli łącznie pięć tańców ukazujących chwałę Pana Śiwy. Tańcząc do melodii 

pieśni nabożnych, wyrazistymi gestami i przyciągającymi oko figurami tanecznymi 

pokazali mitologiczne opowieści przedstawiające Śiwę jako niszczyciela i dawcę 

błogości. 

Występ muzyczny studentów  

Wielkie zgromadzenie wielbicieli zapełniło Prasanthi Nilajam, aby uczestniczyć 
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w całonocnym śpiewaniu bhadźanów Śiwaratri, w pięknie ozdobionej hali Sai 

Kulwant od godz. 6 wieczorem 13 lutego 2018 do godz. 6 rano dnia następnego.   

W ramach obchodów Śiwaratri rankiem 13 lutego uczniowie i studenci instytucji 

edukacyjnych Bhagawana wystąpili z koncertem muzyki nabożnej. Najpierw 

zespoły sudenckie Nadaswaram i Pańćawadjam zagrały różnorodne melodie, 

zwiastujące obchody Śiwaratri. Później studenci złożyli radosną ofiarę z muzyki 

nabożnej, obejmującą stotry (strofy) i pieśni nabożne. Objęły one: 

„Wiswanathasztakam”, „Śiwasztakam”, „Subah subah lo Śiwa ka nam” (wczesnym 

rankiem śpiewaj imię Śiwy), „Śiwa Śankara Dewa” (O Panie Śiwo). Po tej 

uwznioślającej ofierze nastąpiły bhadźany. Występ poranny dobiegł kresu o godz. 10 

wraz z arati.   

Abhiszekam lingi Saiśwara  

Kiedy śpiewem wedyjskim rozpoczęły się o 4.30 po południu uroczystości, z 

mandiru bhadźanowego przyniesiono święty lingam Saiśwara - w wielkiej procesji 

prowadzonej przez zespoły Pańćawadjam, Nadaswaram i śpiewających Wedy 

studentów i kapłanów. Kiedy lingam umieszczono na zdobnej platformie przed 

samadhi Bhagawana, kapłani rozpoczęli abhiszekam lingi wśród śpiewu mantr 

wedyjskich. W ten sposób wykonano abhiszekam osiemnastoma substancjami, 

takimi jak miód, kwiaty, owoce, liście bilwy, mleko itd., a znaczenie każdej takiej 

ofiary objaśniano w telugu i po angielsku. Po abhiszekam lingam pięknie ozdobiono, 

a tym czasie studenci recytowali Rudram. Następnie oddano lingamowi cześć przy 

akompaniamencie Śri Sathya Sai Asztottaram oraz Lingasztakam. Na zakończenie 

ofiarowano lingamowi arati.   

Akhanda Bhadźan Śiwaratri   

Potem przedstawiono orędzie Bhagawana, w którym wezwał On do rozpoznania 

wewnetrznej boskości i zaznawania błogości atma dźniany (znajomości jaźni). 

Bhagawan zamknął orędzie bhadźanem „Siwa Siwa Siwa Anarada”. Owym 

bhadźanem Bhagawana rozpoczął się całonocny, 12-godzinny Akhanda Bhadźan 

Śiwaratri. W międzyczasie studenci i kapłani, jak sala długa i szeroka, pokropili 

wszystkich świętą tirthą (świętą wodą). Bhadźany prowadziły tej nocy na zmianę 

zespoły studentów, pracowników aszramu i wielbicieli. Bhadźany Śiwaratri 

zakończyły się o godz. 6 rano 14 lutego dwoma bhadźanami w złotogłosym 

wykonaniu Bhagawana: „Hej Siwa Śankara namami Śankara” i „Om Śiwaja Om 

Śiwaja”. Po zakończeniu bhadźanów podano całemu zgromadzeniu ryż 

tamaryndowy i słodki ryż.   
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Z naszych archiwów 

 

ł

Nawet by uczynić jeden krok naprzód, człowiek potrzebuje wewnętrznej 

motywacji, celu, podszeptu. Jego wola wiedziona jest pragnieniem. Stąd też 

człowiek musi starać się pragnąć celów wyższych i świętszych.  

Jego umysł to wiązka życzeń; kierowany to tu, to tam nakazami każdego 

życzenia, człowiek marnuje przydzielony sobie czas i umiejętności , jakimi jest 

obdarzony. Zniewala swe sumienie wierząc, że postępuje dobrze.  

Jednak człowiek musi rozpoznać , jak cenny jest czas. Nie powinno się 

marnować nawet ułamka sekundy. Zawsze musi oddawać się dociekaniu 

własnej prawdy i powinności wobec samego siebie. Życie wycieka, kropla za 

kroplą z przeciekającego dzbana! Czas wisi nad głową każdego niczym ostry 

miecz, gotowy do zadania śmiertelnego ciosu. Ale człowiek nie zwraca na to 

nieuniknione nieszczęście uwagi. 

Cynicy twierdzą, że takie powiedzenia jak „człowiek jest koroną stworzenia" 

nadają się jedynie dla podręczników i na mównice. Jednak prawda jest taka, że 

ludzkie życie jest święte, wzniosłe, wiecznie nowe i wiecznie świeże.  

Upaniszady próbują pobudzić i obudzić człowieka do świadomości tej 

prawdy, drzemie on bowiem w niewiedzy, spowity ego i pragnieniami.  

„Obudźcie się i wielbijcie słońce, a w świetle jego promieni poznawajcie 

swoją rzeczywistość" - oto wezwanie rozlegające się z Upaniszad.  Jednak 

człowiek głuchy jest na to błaganie.  

Trzy eśany (pragnienia) cofają człowieka w rozwoju: zakochanie w 

bogactwie, żonie i dzieciach. Tamują go na każdym kroku i działają jak 

przeszkody dla duchowego postępu. Oczywiście, nie można unikać tego, co jest 

niezbędne dla życia i pracy.   

Bogactwo ponad pewną granicę zanieczyszcza jednak umysł i rodzi 

ignorancję. Musi być używane w dobrych celach, szerzących cnotę i pomyślność, 

wspierających dharmę i wypełniających obowiązki człowieka na boskiej ścieżce. 

Jeżeli bogactwa wydaje się na urzeczywistnianie przelotnych pragnień, nigdy 

nie będą one wystarczające, a ego odkrywa coraz to nowsze i bardziej haniebne 

sposoby zarabiania i wydawania pieniędzy 
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Zaiste godne ubolewania jest to, że ludzi tej świętej ziemi, gdzie boskie 

wcielenia dawały lekcje bezinteresowności i służby, ogarnęła eśana dla dhany 

(pieniędzy).    

Pokój trzeba osiągać duchowym wysiłkiem  

Ludzie lekceważą światła przewodnie, rozjaśniające ciemność i ukazujące drogę 

wyzwolenia z więzów nieustającej walki, niekończącej się gonitwy, oszałamiających 

męczarni i bezustannych działań dla zdobycia tego, co nie do zdobycia! Co jest tego 

powodem?   

Człowiekiem kieruje umysł, a nie dar intelektu. Intelekt rozróżnia, bada, analizuje. 

Tymczasem umysł idzie ślepo za każdą zachcianką czy kaprysem. Inteklekt pomaga 

człowiekowi rozpoznawać swoje obowiązki i powinności.   

Niewolniczo przywiązany do kaprysów umysłu, człowiek skacze z jednego miejsca w 

drugie bez wytchnienia czy spokoju. Biegnie złapać autobus, pędzi do biura, do kina, do 

klubu i nie ma ani chwili wyciszającego spokoju. Pokój musi być osiągany wysiłkami 

duchowymi, to znaczy poprzez uduchowienie każdej myśli, słowa i czynu. 

Aby naprawić świat, nie trzeba dziś planować nowego porządku duchowego czy 

instytucji - potrzeba mężczyzn i kobiet o czystych sercach. Jedynie oni mogą wydźwignąć 

ten kraj z bagna.  

Imię Ramy jest słodsze od wszystkiego, co słodkie w przyrodzie, czy powtarza się je 

indywidualnie czy w grupie. Język ani umysł nigdy nie mają go dosyć. Ma tajemnicze, 

mistyczne możliwości podnoszenia człowieka. Zatem należy starać się, aby umysł zawsze 

je gościł. Opowieść o Ramie - Ramajana - to po prostu inna wersja Wed. W rzeczy samej 

mówi się, że Wedy wcieliły się jako Ramajana, żeby pomóc w zniszczeniu zła i 

odrodzeniu prawego życia - w zadaniach, które Pan wziął na siebie podczas swojej drogi 

życiowej jako Rama. 

Patrzcie! Rama i jego trzej bracia są, z pewnego punktu widzenia, czterema Wedami 

w ludzkiej postaci. Jadźur Weda ustanawia prawa i obowiązki człowieka - dharmę 

(prawość), która zapewnia mu pokój i dobrobyt zarówno tu, jak i w przyszłości. 

Reprezentuje ją więc sam Rama. Przywdział On szatę człowieka, żeby ustanowić dharmę 

i być jej przykładem.   

Ramo wigrahawan dharmah (Rama jest uosobieniem dharmy) - tak mówi 

Ramajana.  

Ludzkość powinna iść za życiem Ramy 

Rigweda przechowuje w sobie mantry (potężne święte formuły). Wyjaśnia je i 

szczegółowo omawia ich znaczenie, z mantrą „Rama” jako ich koroną. Powtarzający ją 

brat Ramy Lakszmana wypowiadał ją i polegał na niej, wszystko bowiem w życiu i poza 

nim jest zaiste ucieleśnieniem Rigwedy. Naucza on ludzkość, że mantra „Rama” obdarza 

człowieka stałą obecnością Pana.   
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Ta sama Weda zawiera pieśni ku chwale stworzenia i Stwórcy, a poprzez 

wyszlachetnione do postaci pieśni uwielbienie Pan daje łaskę. 

 Bharata, którego każda myśl, słowo i czyn były dziękczynieniem, pieśnią pochwalną 

poświęconą Ramie, był ucieleśnieniem Samawedy. 

Następnie mamy Wedę Atharwana, będącą zbiorem medycznych i obrzędowych 

informacji, zaklęć i ochronnych amuletów do pokonywania wewnętrznych i 

zewnętrznych wrogów. 

Satrughna, którego imię oznacza niszczyciel wrogów, jest awatarem (tj. wcieleniem) 

Atharwanawedy. Weda ta umożliwia człowiekowi zwyciężenie złych nawyków, postaw 

i skłonności, tak aby mógł słuchać głosu Boga i z przyjemnością przekładać te słowa na 

życie codzienne. Satrughna swą pokorą, wiernością i oddaniem odniósł zwycięstwo - nad 

własnym ego, chciwością i gniewem. 

Bardzo często popełnia się błąd, zapominając, że Rama przybył, aby ustanowić 

wzorce życia oraz że ludzkość musi przyglądać się Jego życiu i iść za nim.  

Jest on człowiekiem doskonałym, o cechach i cnotach, których zdobywania może 

nauczyć się każdy człowiek. Zwykłe oddawanaie czci, pusta adoracja nie jest tym, czego 

oczekuje Awatar. 

Rama przeszedł kłopoty, rozczarowania i rozpacz jak każdy człowiek, aby pokazać, że 

radość jest jedynie przerwą pomiędzy dwoma smutkami, że smutek to tylko pewne 

wyzwanie, pewien odpoczynek, pewna lekcja. Szczegółowo mówił o doskonałej więzi 

pomiędzy synem a ojcem, mężem i żoną, bratem i bratem, przyjacielem i przyjacielem, 

sojusznikiem i wrogiem, a nawet pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem. 

Dla oczyszczenia serca, należy praktykować samę, damę i inne sadhany, które 

potrafią nadzorować zmysły postrzegania i działania. Na wczesnym etapie może się to 

wydawać trudne, ale tę wadę posiada każda warta wykonania praca. 

Weźmy przykładowo jazdę na rowerze.  Nim nauczysz się utrzymywać równowagę i 

pedałować po równej linii, będziesz musiał doznać wielu upadków i zadrapań, uszkodzić 

wiele cali kwadratowych skóry. Gdy jednak opanujesz tę sztukę, możesz jeździć 

bezpiecznie, nawet nie trzymając kierownicy. To samo dotyczy osoby uczącej się 

prowadzić samochód. 

Na początku, kiedy trzymasz stopę na sprzęgle, nie umiesz właściwie trzymać 

kierownicy; kiedy kierujesz, nie umiesz prawidłowo podnieść stopy ze sprzęgła, a kiedy 

radzisz sobie z obydwoma, zapominasz o hamulcu. Gdy zajmujesz się wszystkimi trzema, 

nie uważasz na pieszych. 

Gdy opanujesz tę sztukę, całkiem samorzutnie zdasz sobie sprawę ze wzniesień i 

zjazdów w dół, postojów i świateł,  dróg wzdłuż i w poprzek, i potrafisz prowadzić 

bezpiecznie i szybko, rozmawiając z siedzącymi obok i na tylnym siedzeniu, a nawet 

śpiewając piosenkę, aby zdobyć oklaski.   
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Szczęście tkwi w pomaganiu innym   

Kontrola daje moc; uporządkowanie daje większą siłę; dyscyplina odsłania boskość. 

Ludzie tęsknią za szczęściem. Czy można je jednak zdobyć, nie trzymając na wodzy 

zmysłów? 

Czy można być szczęśliwym jedząc cztery posiłki dziennie lub jeżdżąc budzącymi 

szacunek i podziw samochodami albo mieszkając w domu o wielu pokojach?   

Nie. Szczęście polega na pomaganiu innym. Do szczęścia prowadzi porzucanie, a nie 

gromadzenie. Żywienie zmysłów czyni człowieka zwierzęciem. Wciągną one go w brud i 

hańbę. 

Jogin jest osobą skupiającą umysł na boskości, a nie na tym, co doczesne. Gita wzywa 

człowieka do przekształcenia się w „Satatam joginah" (osiągnij stały stan jogiczny). Ale 

człowiek jest joginem rano, w południe zmienia się w bhogina (człowieka zmysłowego), 

a na koniec dnia w rogina (człowieka porażonego chorobą)! Dziś człowiek żyje bez wiary 

(podstawy) i wzorca (nadbudowy). Podstawą powinna być dharma, a nadbudową 

moksza (wyzwolenie), świat jednak zaniedbał i jedno, i drugie, polegając - odnośnie 

szczęścia i wyzwolenia - na arcie (bogactwie) i kamie (pożądaniu). Jak ludzkość może 

czynić postęp bez pierwszej z puruszart1 (tj. dharmy) jako wiary, a ostatniej [mokszy] 

jako wzorca?  

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas świąt Śri Rama Nawami. 

 

 

 

UUnniiwweerrssaallnnyy  NNaauucczzyycciieell  

Prof. Leonardo Carvajal 

 

Jesteś najlepszym lekarzem, Swami, leczącym chorych, wskrzeszającym zmarłych i 

budującym bezpłatne szpitale superspecjalistyczne oraz nauczającym światową 

społeczność medyczną, że najlepszym, uzdrawiającym lekarstwem jest miłość, a pacjent 

nie jest chorym klientem, tylko duchowym poszukiwaczem.    

Na początek dziękuję Swamiemu za tę sposobność powiedzenia paru słów w tym 

świętym miejscu, Prasanthi Nilajam, gdzie przebywał przez ponad 60 lat, od 

                                                           
1
 Puruszarthy – cztery cele życia człowieka: dharma (prawość, obowiązek), artha (bogactwo, majątek), kama 

(pożądanie) i moksza (wyzwolenie).  
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uroczystego otwarcia w 1950 roku, udzielał swojego boskiego darszanu. Pamiętam, że 

ktoś zapytał Swamiego:  „Swami, chyba musiałem w przeszłym życiu zdobyć jakąś 

zasługę, skoro zyskałem tę możliwość spotkania Awatara”, na co On odrzekł: „Tak, to z 

pewnością skutek twoich dobrych czynów, zgromadzonych nie tylko w twoim 

minionym życiu, ale podczas setek minionych żywotów”.  

Klejnoty boskiej mądrości    

Dziękuję Ci, Swami, za Twoje Prasanthi  Nilajam, w którym dajesz nam wygodne 

noclegi, zdrowe jedzenie, ale nade wszystko, gdzie ponownie nas naładowujesz energią 

boskiej miłości, kierującą naszym duchowym wzrostem, naszą świadomością, że 

jesteśmy Bogiem - z amnezją i dlatego głównym celem naszych narodzin w ludzkiej 

postaci jest przypomnieć to sobie.   

Swami, co jeszcze mogę powiedzieć, gdy wszystkie najpiękniejsze nauki oraz 

najsłodsze słowa, kiedykolwiek wypowiedziane na świecie zawarte są w setkach 

Twoich dyskursów wygłoszonych pomiędzy rokiem 1953 a 2009 i zestawione w 42 

tomach "Sathya Sai mówi"? Co jeszcze możemy dodać do najgłębszych nauk, jakie 

osobiście dałeś ludzkości w 16 książkach, napisanych bezpośrednio przez Ciebie jako 

Awatara i które dla mnie przedstawiają najwyższą duchową jakość obecnych czasów? 

Jakie jeszcze słowo dodać można do ponad 140 książek Twoich wielbicieli o Tobie, 

mówiących o ich boskich przeżyciach?   

Ponieważ oczarowałeś mnie swymi boskimi książkami i głębokimi pismami, 

pozwól, Swami, iż po prostu pokornie podzielę się z braćmi i siostrami stwierdzeniem, 

że to, co przeczytałem w literaturze Sai i moje doświadczenia z ostatnich 17 lat jako 

człowieka dążącego do stania się bhaktą Sai, przywiodły mnie do następujących 

stwierdzeń. 

 Jesteś, Swami, najlepszym lingwistą; z zadziwieniem patrzyliśmy, jak doskonale 

bawisz się słowami, ucząc nas: „Less Internet, More Innernet”. Albo to, co 

odpowiedziałeś, gdy spytałem Cię o pokój w moim kraju, Kolumbii, doświadczającej 

wojny od pół wieku: „Pokój jest w środku, na zewnątrz są tylko kawałki” [ang.: Peace is 

inside, outside are only pieces], co znaczy, że pokój światowy zbudować można jedynie 

na podwalinie przemiany jednostek. Jesteś najlepszym matematykiem, Swami, kiedy 

nauczałeś nas cudownego równania Bóg = człowiek - umysł. Jesteś najlepszym 

przywódcą społecznym, gdy ostrzegałeś nas: „Polityka bez zasad, nauka bez etyki i 

edukacja bez charakteru jest nie tylko bezużyteczna, ale i niebezpieczna”. Najlepszym 

nauczycielem etyki, gdy uczyłeś nas: „Zapominaj o dobru, jakie dałeś innym, zapominaj 

o krzywdzie, jaką inni wyrządzili tobie”.  

Jesteś najlepszym biologiem systematykiem, kiedy mówiłeś nam, że we 

wszechświecie jest 8 milionów gatunków, a istota ludzka jest tylko jednym z nich i 

pomiędzy sobą i z każdym jesteśmy braćmi. Także najlepszym nauczycielem nauk 

przyrodniczych, wyjaśniającym nam, że wszystko we wszechświecie żyje, dlatego 
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klasyczne odróżnianie istot żyjących od martwych jest niepoprawne. Jesteś również 

najlepszym historykiem religii, kiedy stwierdziłeś, że Wedy dla XXI wieku streścić 

można w zaledwie ośmiu słowach: „Kochaj wszystkich, służ wszystkim”, „Zawsze 

pomagaj, nigdy nie rań”.  

Jesteś, Swami, najlepszym dietetykiem, gdy mówisz, że „trzy posiłki dziennie 

tworzą rogina (człowieka chorego), dwa posiłki dziennie - bhogina (osobę oddaną 

zmysłowości), a jeden - jogina”. 

Jesteś najlepszym lekarzem, Swami, leczącym chorych, wskrzeszającym zmarłych i 

budującym bezpłatne szpitale superspecjalistyczne oraz nauczającym światową 

społeczność medyczną, że najlepszym uzdrawiającym lekarstwem jest miłość, a pacjent 

nie jest chorym klientem, tylko duchowym poszukiwaczem.    

Jesteś, Swami, najlepszym zegarmistrzem, wyjaśniającym, że prawdziwym 

zegarkiem nie jest ten noszony na ręku, ale że jest nim przyglądanie się własnym 

słowom, czynom, myślom, charakterowi i sercu. Najlepszym alchemikiem 

przemieniającym metal naszego ziemskiego istnienia w złoto naszych nowych, 

duchowych i boskich żywotów. Najlepszym humorystą, przypominającym nam, że 

ludzie o prawdziwych duchowych dążeniach to nie ci, co „przybierają kwaśną minę, ale 

ci, co mają zawsze uśmiech na twarzy”. Również najlepszym śpiewakiem. Nauczyłeś 

nas jakże wielu pięknych bhadźanów, śpiewanych twoim boskim głosem Nataradży, 

połączenia Siwy i Śakti. Najlepszym poetą, rozpoczynającym wszystkie swoje boskie 

orędzia cennymi wierszami w słodkim języku telugu. Najbardziej kochającym ojcem, 

zawsze nazywającym nas w swoich boskich orędziach premaswalupulara 

(ucieleśnieniami miłości). Najlepszym inżynierem hydraulikiem, budującym 2300 

kilometrów wodociągów, doprowadzających wodę do ponad miliona mieszkańców 750 

wiosek. Najlepszym meteorologiem, mówiącym nam, że „nasze trudności to jedynie 

przemijające chmury”.   

Jesteś najlepszym nauczycielem i wychowawcą, podkreślającym, że są trzy rodzaje 

nauczycieli: „Ci, co narzekają, ci, co wyjaśniają i ci, co budzą natchnienie”. Moje 

19-letnie doświadczenie jako nauczyciela uniwersyteckiego można podzielić na dwa 

okresy. Przed poznaniem Ciebie, Swami, moje nauki były wygłaszane z "głowy do 

głowy", po poznaniu Cię natomiast, Swami, moje zajęcia zmieniły się w przekazywanie 

z "serca do serca" - od informacji do transformacji, jak mówisz.    

Darszan i interview 

Pamiętam, Swami, gdy pierwszy raz przyjechałem z żoną do Prasanthi Nilajam w 

sierpniu 2001 roku. Siedziałem w palącym słońcu i na bardzo gorącym chodniku, kiedy 

człowiek siedzący na czele naszego rzędu wylosował numer 3 z woreczka, co pozwoliło 

mi usiąść w pierwszym rzędzie, żeby dostąpić Twojego darszanu.     

Od pierwszej chwili, kiedy zacząłeś darszan od strony kobiet, serce moje wiedziało, 

że idziesz ku mnie. Z zamkniętymi przez cały czas oczyma czułem, kiedy zatrzymałeś się 
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przede mną i spytałeś swoim słodkim głosem: "Ilu?" A potem boskie zaproszenie: 

„Dobrze, idźcie”.  

Był sierpień i odbywało się święto Ganeszy. Byłem zadziwiony, przeczytawszy 

Twoje wyjaśnienie symbolicznego znaczenia Ganeszy, dlatego też, gdy w pokoju 

rozmów, Swami, zapytałeś mnie: „Czego chcesz?”, odrzekłem: „Głowę słonia”. A Swami 

powiedział: „Co?” i wszyscy się zaśmiali. Ja zaś powtórzyłem: „Głowę słonia, Swami”, 

moją intencją jednak było otrzymanie mądrości Ganeszy.   

Właśnie w tamtej chwili zacząłeś falować dłonią w powietrzu i każdy w pokoju 

rozmów bał się, Swami, co zrobisz z moją głową. Ja również bałem się, lękałem, mając 

zamknięte oczy. W końcu, patrząc na piękny pierścień, jaki stworzyłeś, rzekłeś, Swami:  

„Trzy diamenty”, ja zaś natychmiast pojąłem, że aby mieć mądrość Ganeszy, umysł mój 

musi umrzeć nie raz, nie dwa razy nawet, ale trzy. 

Podczas tamtego spotkania wytworzyłeś też wibhuti, Swami, co czyni Cię 

najlepszym -chemikiem tworzącym ten święty popiół, przypominjący nam, że ciało 

nasze jest prochem i w proch będzie obrócone i że tylko atma jest wieczna.   

Kończąc, chciałbym powiedzieć, Swami, że osobiście doświadczyłem, że jesteś także 

najlepszym planistą rodziny. Podczas tychże samych, pierwszych naszych odwiedzin w 

Prasanthi  Nilajam, byliśmy świeżo po ślubie i rozmawiałem z żoną o najlepszym 

czasie na to, aby mieć dzieci. Ponieważ chciałem poczekać dłużej, podczas tej rozmowy, 

Swami, spytałeś mnie:  „Dlaczego nie chcesz syna?” i patrząc na moją żonę, Swami, 

powiedziałeś: „Wiem, czego ty chcesz”. Jak zwykle "popisałeś" w powietrzu i rzekłeś: 

„Błogosławię tego syna”! I nasz syn jest tu dziś z nami. Swami pobłogosławił nas także 

dwiema córkami, bliźniaczkami. 

I możemy dalej porównywać nauki Swamiego do dowolnego zawodu czy kariery. 

Zapraszam Was, wszystkie siostry i bracia w Sai, do zrobienia własnej listy i co 

najważniejsze, do wprowadzania boskich nauk w życie.   

Według ewangelii św. Jana, Pan Jezus rzekł: „Jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt 

nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze mnie”. W moim przypadku, Swami, przybyłem 

bezpośrednio z kościoła katolickiego w moim sąsiedztwie w Kolumbii do Prasanthi  

Nilajam. Z tego powodu pozwól mi, Swami, w ten dzień Bożego Narodzenia, zakończyć 

podziękowaniem Panu Jezusowi za spełnienie obietnicy i zabranie mnie z taką miłością 

do Ojca.   

– Z przemówienia prof. Leonardo Carvajala, starszego dyplomaty z Kolumbii, służącego w jej 

ambasadzie w Tajlandii, wygłoszonego 25 grudnia 2017 w Prasanthi  Nilajam.   
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Bal Wikas Śri Sathya Sai  

– promień nadziei dla ludzkości 

Kamala Pandja 

 

Wielki zaiste jest dzisiejszy dzień, świętujemy bowiem VIII Spotkanie 

Wychowanków Śri Sathya Sai Bal Wikas oraz V Ogólnoindyjski Zjazd Bal Wikas. Na 

początek witam każdego z was w boskiej siedzibie Bhagawana Śri Sathya Sai Baby w 

Prasanthi  Nilajam, wdzięczna Bhagawanowi za jeszcze jedną sposobność 

przeprowadzenia tego wielkiego spotkania. Wielu z was być może bawi w świętym 

Prasanthi  Nilajam po raz pierwszy w życiu. Szczerze proszę was: mieszkajcie w pokoju 

i ciszy tego boskiego miejsca i radujcie się każdą chwilą swego pobytu, a wyjeżdżając 

zabierzcie ze sobą cenne lekcje życia, tak aby gdziekolwiek się udacie, świat powiedział: 

„Tak, oto dzieło Bal Wikas Śri Sathya Sai”.   

Droga do doskonałości 

Mówi się, że znamy tylko teraźniejszość, Bóg jednak zna również naszą przeszłość i 

przyszłość. Właśnie w tym widzeniu przyszłości Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

pobłogosławił ludzkość promieniem nadziei dla świata - owym wyjątkowym 

przedsięwzięciem, zwanym „Bal Wikas Śri Sathya Sai”, którego celem jest rozkwit 

ludzkiej doskonałości. To Jego największa spuścizna dla ludzkości.  Program Bal Wikas 

nie tylko dotyka życia uczniów, ale wywołuje zmiany również w życiu guru Bal Wikas 

oraz rodziców tych uczniów.  

Zgodnie ze złotą myślą „Przekształcić siebie, aby przekształcić świat”, program  Bal 

Wikas Śri Sathya Sai jest drogą do doskonałości. Zaś doskonałość to boskość. My 

wszyscy, będący częścią tego ruchu, musimy najpierw być, potem czynić, a na końcu 

mówić. Dlatego też musimy ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Pierwszą rzeczą, jaką mogą 

zrobić uczniowie i guru, jest podążanie za Mistrzem, który powiedział: jeśli nie możecie 

wyświadczyć uprzejmości, przynajmniej mówcie uprzejmie. Dlatego mówcie słodko i 

miękko, i zawsze bądźcie szczęśliwi i radośni.   

Gdy grupa uczniów Bal Wikas w 1990 roku odwiedziła Prasanthi  Nilajam, została 

wezwana na osobiste spotkanie z Babą. Jeden z nauczycieli spytał Babę: „Jak mamy 
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wywołać przemianę w dzieciach?”,  Baba odrzekł: „Inspiruj wszystkich opowieściami z 

życia wielkich ludzi… O przemianę nie musisz się martwić, to moje zadanie”.  

Pięć sposobów nauczania 

Na drodze do doskonałości pomaga nam pięć sposobów nauczania Bal Wikas Śri 

Sathya Sai. Sa to: modlitwy, opowieści, zbiorowy śpiew, wspólne zajęcia i siedzenie w 

ciszy. Kiedy po ukończeniu kursu Bal Wikas wychodzi się do społeczeństwa, te pięć 

sposobów trzeba nadal stosować.   

Modlitwa pomaga łączyć się ze Stwórcą. Umożliwia nam polegać na Bogu i uczynić 

Go przyjacielem na całe życie. Jest kluczem poranka oraz zasuwką zamykającą drzwi 

wieczoru. Ci, co modlą się codziennie, nie potrzebują psychiatry ani doradcy, ponieważ 

mają przy sobie na całe życie największego Sai-chiatrę, Bhagawana Babę. Modlitwy 

przyczyniają się do harmonii w społeczeństwie oraz pokoju na świecie. Kiedy dzieci 

modlą się w domu razem z członkami rodziny, wzmacnia to więzi rodzinne, a gdy na 

wszystkie istoty we wszechświecie rozciągnie się modlitwę „Samasta loka sukhino 

bhawantu” (Niech wszystkie światy będą szczęśliwe), toruje ona drogę do 

uświadomienia sobie, że „Wasudhaiwa kutumbakam” (cały świat to jedna rodzina).  

Największym źródłem natchnienia są dla uczniów opowieści o świętych i mędrcach. 

Pozostawiają niezatarty ślad w młodych umysłach i podnoszą ich słabnącego ducha. 

Jezus Chrystus dawał ludzkości natchnienie przypowieściami i tak samo czynił  

swoimi „Chinna katha” Bhagawan Baba.   

Zbiorowe śpiewanie przynosi harmonię ciała, umysłu i duszy. Wychodząc ponad 

bariery kasty, wyznania i języka, śpiew zbiorowy toruje drogę do jedności, czystości i 

boskości.   

Zajęcia zespołowe zasiewają nasiona uczciwego postępowania i wspólnoty. Krzewią 

braterstwo i przygotowują uczniów do bycia częścią społeczeństwa. Zapalają iskrę 

służby, w której "ja" jest na drugim miejscu. Zajęcia w grupach uczą przyjmowania 

znaczących ról, aby świat ten czynić lepszym miejscem do życia. Wpajają w nich 

poczucie odpowiedzialności za społeczeństwo, przyrodę i Boga.   

Chwalebną koroną wszystkich tych sposobów jest siedzenie w ciszy/medytacja. 

Pomaga w zarządzaniu myślą, oddechem i czasem. Poprzez ograniczanie strumienia 

myśli, ciche siedzenie jest ćwiczeniem opanowywania umysłu. Rozpala w dziecku iskrę 

intuicji i budzi jego drzemiące możliwości. Na poziomie fizycznym, wewnętrzne 

dostrajanie się rozpoczyna się od zwiększenia siły skupienia, pamięci oraz zdolności 

zapamiętywania i bycia w pokoju z samym sobą. Na poziomie mentalnym obdarza 

ucznia - poprzez wzmacnianie jego sumienia - siłą rozróżniania. Udane życie polega na 

dokonywaniu dobrych wyborów. Ćwiczenie siedzenia w ciszy pomaga w 

podejmowaniu dobrych postanowień. Na poziomie duchowym jest początkiem 

zrozumienia jedności i kosmicznej łączności. Jesteś niczym wiewiórka w judze Sai 

Ramy, pędząca z głębi lądu na plażę, zbierająca ziarenka piasku i ofiarowująca je na 
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budowę mostu na Lankę. W ten sposób Bal Wikas to niewątpliwie jedyny promień 

nadziei na wyratowanie ludzkości stojącej na krawędzi katastrofy.     

– Z przemówienia Kamali Pandji, narodowej koordynatorki Bal Wikas Śri Sathya Sai na V Zjeździe 

Uczniów Bal Wikas i VIII Spotkaniu Wychowanków Bal Wikas, 6 stycznia 2018 roku.  

 

 

 

Szkoła Sathya Sai  

z Ribeirão Preto w Brazylii 
 

 

W grudniu 2017 roku odbyło się I Spotkanie Wychowanków Szkoły Sathya Sai z 

Ribeirão Preto, na którym wyrazili oni swoje poglądy odnośnie do wpływu tej szkoły 

na własne życie. Tutaj przedstawiamy poglądy dwóch wychowanków szkoły.   

 

Evelin Alexandra Faria Oliveira  (w 2013 roku ukończyła 9 klasę)   

Nauka w Szkole Sathya Sai to był proces odkrywania i uczenia się, zwłaszcza jeśli 

chodzi o nasz rozwój jako ludzi. Jest to doświadczenie wyjątkowe, bo poza nauką 

akademicką uczymy się wartości ludzkich. Nie jest to tylko szkoła, to również druga 

rodzina. To niczym bycie w domu; mamy ochotę rozmawiać, wyrażać się i działać. Jest 

miejscem, gdzie czujemy się ochraniani i kochani. To nasze schronienie! I tutaj mamy 

spokój. Mieszkanie w takiej szkole jest zaszczytem.   

Rodzice mówią nam zawsze: „Ucz się, aby być kimś w życiu”. Tu odkrywamy, że już 

jesteśmy kimś, bo szkoła pomogła nam pofrunąć.... Szkoła ta ofiarowała nam treści i 

informacje, ale najcenniejsze było uczenie się, czym jest miłość, czym szacunek i 

współczucie dla wszystkich istot. Nie można nie być wdzięcznym za to wszystko!    

Jaqueline  Martins (ukończyła 9 klasę w 2012 roku)   

Podczas pisania tego tekstu mogłam zastanowić się nad moim przyswajaniem 

doświadczeń i definicji w Szkole Sai, jak również podczas spotkań wychowanków Sai.    

Wychowanek [ang. alumnus], od łacińskiego "alumnus", oznacza „stary”, „były 

student”. Jednak nie to jest źródłem tego słowa. Pierwotnie wychowanek oznaczał 

„dziecko dane pod opiekę innemu”, to jest ucznia. 
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W 2012, gdy ukończyliśmy tę szkołę, nie było żadnych opowieści o poprzednich 

wychowankach Szkoły Sathya Sai, nikt nie wiedział, co zdarzy się po jej ukończeniu.     

W szkole byliśmy nasionami, a gdy miłość wypuściła pędy, opuściliśmy „dom” i 

poszliśmy kwitnąć w świecie. Ten proces kwitnienia nie był zbyt łatwy. Wcześniej 

przyzwyczailiśmy się do ochrony ze strony Szkoły Sathya Sai, ale nadal nie znamy siły 

swoich korzeni, trzymających nas przy życiu i łączących, żeby dalej kwitnąć i wciąż siać. 

Przez dużą część życia miałam sposobność być częścią jednego z najcudniejszych 

przedsięwzięć, o jakich kiedykolwiek słyszałam. Bycie częścią czegoś tak wielkiego 

sprawiło, iż pojęłam w praktyce ideę utopii, "czarownego" świata, gdzie rzeczy działają, 

gdzie ludzie rzeczywiście się troszczą. Patrząc z zewnątrz, może się to zdawać 

przesadzone bądź surrealistyczne.   

Najpierw stawialiśmy opór... a pierwszą reakcją było wytwarzanie wokół siebie 

jakiejś bańki, która w pewien sposób "ochroniłaby" nas przed tym co nieznane.  

Uświadomiłam sobie, że najlepszym sposobem na utrzymanie się przy życiu i 

rozwijanie tego co tutaj dostajemy, jest zabranie trochę tego światła poza szkołę, 

zabieranie go gdziekolwiek się udamy i mnożenie wszystkiego, co otrzymaliśmy w 

Szkole Satya Sai i czego się w niej nauczyliśmy. Największą być może przemianą w 

moim życiu było zrozumienie, że Szkoła Sai nie jest po prostu drewnianym domem 

otoczonym zielenią i dobrymi ludźmi. 

Dzisiaj wiem i rozumiem, że Szkoła Sai jest znacznie większym przedsięwzięciem niż 

kształcenie akademickie. Wiem, że szkoła ta wierzy we mnie i w każdego ucznia, który 

stąd wychodzi. Wiem, że cel tej szkoły dalece wykracza poza przygotowywanie nas do 

egzaminów; przygotowuje nas ona do życia. Każdy wychowanek stanowi jakąś 

cegiełkę w budowie lepszego świata.   

Na najbardziej sceptycznym odcinku swojego życia wybrałam wiarę - wiarę w 

ludzi, którzy chcą jak najlepiej, wiarę w innych, a szczególnie w siłę oświaty oraz 

przedsięwzięcia, takie jak Szkoła Sathya Sai. Wiem, że warto. Skutki widzę i czuję 

codziennie.  
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Forum absolwentów 

Wspomnienia złotych dni w Parthi 
Dż.M. Kumar 

 

Wielką przyjemnością dla mnie jest dzielenie się niektórymi słodkimi 

wspomnieniami ze złotego okresu dwóch lat (1998-2000), jakie spędziłem w miasteczku 

uniwersyteckim Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai w Prasanthi  Nilajam. Te 

dwa lata były najbardziej kluczowe w czasie mojej szerokiej przemiany, jaką 

przechodziłem w życiu zarówno osobistym, jak i zawodowym.   

Ukończywszy Instytut w 2000 roku, uzyskałem zatrudnienie jako praktykant 

zarządzania w ówczesnym Global Trust Bank Ltd (obecnie Oriental Bank of Commerce). 

Ponieważ bank był w słabym stanie finansowym, każdy roboczy dzień był trudnym 

doświadczeniem, związanym z uspokajaniem rozgniewanych klientów, chronieniem 

słabnącego biznesu i pozyskiwaniem nowych klientów. Zważywszy, że dopiero co 

ukończyłem uczelnię, było to dla mnie jeszcze trudniejsze. Gdy ogłoszono 

niewypłacalność banku i połączono go z OBC, bóle scalania pogorszyły sytuację. 

Patrząc na tamten okres, widzę trafność pewnych, danych przez Bhagawana, 

subtelnych lekcji.   

Lekcja  1 

Bhagawan przedstawia krótką opowieść z Mahabharaty, gdzie Pan Kriszna wręcza 

Judhiszthirze kartkę, na jakiej widnieją jakieś złote słowa z poleceniem, aby ją rozwinął 

i przeczytał treść dopiero wtedy,  gdy ich cierpienie i ból sięgną szczytu. Zniósłszy 

pewną ciężką próbę, postanawia rozwinąć kartkę. Było na niej napisane: „To również 

przeminie”. 

Trafność tego powiedzenia czułem każdego dnia zawodowego życia w swoich 

czasach "bankowych" i dokonyywało ono cudów w każdej sytuacji, w jakiej się 

znalazłem. Teraz odnoszę powodzenie jako analityk biznesowy w "Tata Consultancy 

Services" (TCS) w Amsterdamie, w Holandii.   

Lekcja  2  

Podczas pierwszej zagranicznej podróży, na skutek nieznajomości przepisów 

imigracyjnych oraz innych, miałem podczas odprawy imigracyjno-celnej parę trudnych 

przejść. Jedno takie kształcące przeżycie dał mi Bhagawan na międzynarodowym 

lotnisku we Frankfurcie, 9 września 2005 - w rocznicę zamachów bombowych z 9 

września.  Możemy wszyscy sobie wyobrazić ilość środków bezpieczeństwa na 

międzynarodowych lotniskach w ten dzień, zważywszy, że Frankfurt jest jedną z 

ważnych bram wjazdowych nie tylko do Europy, ale również do Stanów 

Zjednoczonych. Pamiętając o tym, czyniłem bezowocne wysiłki, żeby w ów dzień nie 
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rozpoczynać swojej dziewiczej podróży. Podróż pragnąłem odbyć dzień przed rocznicą 

albo dzień po niej. Jednak firma moja chciała, abym jechał w ów dzień. Doszło do tego, 

że znalazłem się w sytuacjach, w których wszyscy - od urzędnika imigracyjnego na 

międzynarodowym lotnisku w Chennai po kontrolę paszportową we Frankfurcie - 

uśmiali się serdecznie moim kosztem. Po owej ciężkiej próbie osiągnąłem to, że 

podróżowanie nie niepokoi mnie już, nawet jeżeli mam bardzo napięty  harmonogram 

podróży. Bardzo trafne, jeśli o mnie chodzi, było w odniesieniu do tego przesłanie 

Bhagawana: „Żelazo można kształtować i spawać jedynie wtedy, gdy jest rozgrzane do 

czerwoności, kowalne i ciągliwe; po procesie tym wzmocnione zostaje tak wysoce, że 

może przyjąć dowolny nacisk i napięcie”.   

Lekcja  3 

Kiedy byłem na pierwszym roku zarządzania finansowego, zmarła moja babcia. 

Byłem bardzo do babci przywiązany i po raz pierwszy w życiu z dala od domu, więc 

serce przepełnił mi smutek i smutek ten się pogłębił, gdyż tęskniłem również za 

domem. Gdy poprosiłem kierownika o pozwolenie na udanie się do domu do 

Hajdarabadu, podsunął myśl, abym usiadł na darszanie w pierwszym rzędzie z listem i 

modlił się do Bhagawana. Swami przyszedł na darszan i widząc mnie we łzach niczym 

małe dziecko, zawołał mnie, poklepał po plecach, udzielił padanamaskaru, stworzył 

wibhuti i cicho przekazał mi, że wszystko to stanowi część życia. Głęboko rozmyślając 

nad Jego niewyrażonym słowami przesłaniem związanym z wibhuti, zrozumiałem, iż 

musimy posuwać się świadomie w kierunku połączenia się z Panem i że pewnego dnia 

to materialne ciało spotka koniec w postaci popiołu wibhuti.   

Lekcja 4 

Bhagawan zawsze popiera przesłanie niszkama karmy…’Wykonuj swój obowiązek, 

a resztę pozostaw Bogu’. Stwierdzam, że w swoich prezentacjach dla klientów, 

seminariach i życiu osobistym staram się jak mogę, a skutki, chociaż różne, zawsze 

okazują się dla mnie sprzyjające. Poproszono mnie o wystąpienie na temat ryzyka 

bankowego, przed widownią pełną znawców tej dziedziny, a czasu na przygotowanie 

dano mi bardzo mało. Byłem nieprzygotowany - materiały powybierałem w ciągu 

nocy.  Szczerze przyznałem na początku wystąpienia, że nie miałem w czasu na 

gruntowne przygotowanie i jeśli będzie to potrzebne, można mnie poprawiać. Uczciwie 

mówiąc, tylko łaska Swamiego sprawiła, że wystąpienie  przebiegło gładko, a oceny 

były dodatnie. W ten sposób nauki Bhagawana o wykonywaniu obowiązków bez 

skupiania się na nagrodach dokonują cudów na każdym kroku mego życia.   

Lekcja  5 

Bhagawan zawsze mówi: „Wszystko, co dzieje się w naszym życiu jest dla naszego 

własnego dobra”. Zobrazuję tę złotą myśl tym, co mi się przytrafiło. Chciałem obrać 

zawód medyczny, ale na egzaminie wstępnym nie powiodło mi się. Z frustracji i smutku 

wybrałem w końcu licencjat z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Osmania w 
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Hajdarabadzie. Po uzyskaniu go nadarzyła mi się sposobność, jaka trafia się raz w życiu 

i zostałem przyjęty na kurs zarządzania na Uniwersytecie Bhagawana. Gdyby nie 

porażka na egzaminie wstępnym na medycynę, ta złota sposobność studiowania w 

Parthi i bycia fizycznie blisko Bhagawana nie spotkałaby mnie. Smutek z oblania 

egzaminu medycznego przemienił się teraz u mnie w codzienne dziękczynienie 

Bhagawanowi za tę złotą sposobność.       

Lekcja  6 

Bhagawan zawsze kładzie nacisk na namasmaranę. Zawsze musimy podświadomie 

być zestrojeni z boskością i śpiewać boskie imię, mając w każdym czasie boskie myśli. 

Podczas długich podróży po Europie i Stanach Zjednoczonych, z mroźnymi zimami, 

gdzie ciężkim zadaniem jest samo przygotowanie się do pracy, znalazłem użyteczny 

sposób stosowania tej nauki: na mp3 player mam zapisane święte pieśni Ćamakam, 

Rudram, Wisznu Sahasranama i inne, których słuchałem podczas dojazdu do biura i 

powrotu. Choć w godzinach pracy nie mamy czasu na siedzenie i śpiewanie Wed, 

sposób ten pomaga mi w pamiętaniu boskiego imienia. Słucham tych mantr przez jakiś 

czas, kiedy jestem wolny, zaś w weekendy poświęcam trochę czasu na namasmaranę. 

Przyczynia się to do mojego powodzenia zawodowego, dając mi także niezmierny 

spokój umysłu.   

Lekcja  7 

Na koniec przyjmijmy, że ‘Wszystko co zdarza się w naszym życiu, jest Jego boską 

wolą i że musimy wyrażać na to zgodę, aby wynikający z tych zdarzeń ból i 

przyjemność były neutralizowane’. Kiedyś Swami przedstawił ciekawą, krótką 

opowieść o życiu jakiegoś człowieka. Gdy dobrze mu szło w życiu, szły za nim dwa 

cienie... jeden jego, a drugi Boga. Kiedy zaczęło być ciężko, stwierdził, że towarzyszy mu 

tylko jeden cień. Gdy człowiek ten odszedł z tego świata i dotarł do siedziby Boga, 

zapytał Pana: „Dlaczego opuszczałeś mnie w czasach trudności, Panie?”. Bóg odrzekł: 

„W złych czasach cień nie był twój, ale mój. Niosłem cię w ramionach podczas tych 

ciężkich czasów. Dlatego widziałeś tylko jeden cień”. Swami prowadził nas dotychczas 

w życiu. Nadal będzie w nas, wokół nas, z nami w każdym czasie - 24 godziny na dobę 

przez 365 dni w roku, tak aby droga przed nami była dla nas zawsze najlepsza.   

Kilka zdań chciałbym przekazać studentom Sai. Skupiajmy się na szerzeniu 

przesłania Swamiego. Swami jest niczym ocean - ogromny i  niepojęty.  My jednak 

możemy wnieść swoją cząstkę w postaci bezinteresownej służby, pomagania starszym 

w domach starców, mówienia łagodnie w sposób przekonujący, choć nie zawsze 

możemy być w stanie, przestrzegania wegetariańskiego jedzenia, unikania spożywania 

alkoholu i innych tamasowych rzeczy itd. Bracia, którzy są w krajach zachodnich, w 

Europie i Stanach Zjednoczonych mogą mieć pewne trudności, bo świat jest bardziej 

ukierunkowany na materializm, a mniej skłonny do naszego indyjskiego stylu życia, a 

służba społeczna i sewa mogą nie zawsze być przyjmowane w sposób dodatni. Musimy 

jednak w każdym czasie starać się stosować nauki Bhagawana, abyśmy uczynili 
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wyraźny ślad na scenie świata. Uczęszczajmy regularnie na bhadźany w Sai samithi 

[ośrodkach Sai] i starajmy się być przykładem dla innych. Jak mówi Swami: 

‘Sprawiajcie, aby wasi rodzice byli szczęśliwi’… Musimy robić wszystko, co możliwe, 

żeby nasi rodzice byli szczęśliwi, tak aby szczęśliwy był również Swami.    

– Autor zrobił magisterium z zarządzania finansowego w 2000 roku w Instytucie Wyższej Wiedzy 

Śri Sathya Sai, obecnie pracuje w Holandii jako analityk biznesowy w TCS w Amsterdamie.  

 

 

 

Sprawozdanie 

  OOddddaanniiee  ii  wwssppaanniiaałłoośśćć    

––  oo  oobbcchhooddaacchh  NNoowweeggoo  RRookkuu  CChhiińńsskkiieeggoo  

 

Dla obchodzenia Nowego Roku Chińskiego w świętym Prasanthi Nilajam napłynęli 

w wielkiej liczbie wyznawcy z Malezji, Singapuru, Indonezji, Tajlandii, Hongkongu i 

Japonii. Przeprowadzone 22-23 lutego 2018 uroczystości objęły śpiewanie świętych 

mantr buddyjskich, pieśni nabożnych, oświecające mowy i różnorodne występy 

muzyczno-kulturalne. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów było „Codziennie 

czcij rodziców”.  

Uroczystości 22 lutego rozpoczęły się o godz. 5 po południu zapaleniem świętej 

lampy przy Samadhi Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, po którym nastąpiły ofiary z 

tradycyjnych modlitw przed Samadhi. Towarzyszyło temu wypowiadanie mantry 

„Buddham śaranam gaććhami”. Potem było śpiewanie buddyjskiej mantry „Na mo 

pen sze se cia mo ni fo”, po czym  przemówił do zgromadzenia Śri Billy Fong, 

koordynator tegorocznych obchodów Nowego Roku Chińskiego. Rozwodząc się o myśli 

przewodniej tych obchodów zauważył, że podwaliną wszystkich cnót są uczucia 

synowskie. Przytaczając nauki Bhagawana Baby w tym przedmiocie, uczony mówca 

podkreślił, że obchody chińskiego Nowego Roku będą owocne, jeśli poniechamy co 

najmniej jednej złej cechy, a rozwiniemy jedną cechę dobrą. Kolejną budzącą 

natchnienie mowę wygłosiła Lindawaty Roesli z Indonezji. Opowiedziała ona o swoich 

osobistych doświadczeniach z pobytów w Prasanthi Nilajam i opisała jak Bhagawan 

obsypał ją i jej rodzinę łaską.   

Po przemówieniach nastąpił radosny koncert muzyki religijnej „Sathya Sai 

Harmonica Ensemble”. Objął on bhadźany, wśród których znalazły się: „Bolo Narajana 

dźai dźai witthala”, „Dźagadodharani Mata Durga”, „Parthi Purisza Prasanthi  Wasa” i 

„Prasanthi  Sai Baba” - przy tych ostatnich chóralnie przyłączyli się do śpiewu także 
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wielbiciele. Inny pochłaniający uwagę występ z bhadźanami i pieśniami nabożnymi 

wykonano na keyboardzie, gitarze i angklungach2, po czym popłynęły chińskie pieśni 

noworoczne. Później nastąpiło chwalebne uwieńczenie tych obchodów, w postaci 

znakomitych, pięknych tańców wielbicieli i uczniów ze Szkoły Nanjang Zhi Hui z 

Medanu w Indonezji. ubranych w barwne stroje Podniosły one widzów na istne 

wyżyny upojnej radości. Potem odbyły się bhadźany, zakończone pieśnią  „Manasa 

bhadźare guru ćaranam” w złotogłosym wykonaniu Bhagawana. Uroczystość dobiegła 

końca o 7.20 wieczorem wraz z Arati.   

23 lutego uroczystości rozpoczęły się śpiewem świętych mantr buddyjskich w 

wykonaniu wyznawców obojga płci z Dżakarty w Indonezji. Potem z powitalnym 

przemówieniem wystąpił dr W. K. Rawindran, przewodniczący 4. Strefy 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, który opowiedział kilka wydarzeń z 

obchodów Nowego Roku chińskiego przed boskim obliczem Bhagawana i powiedział o 

tym, jak współczujący Pan Sai odpowiada na szczere modlitwy wielbicieli. Zachęcił ich 

do uświadomienia sobie wszechobecności Bhagawana i obchodzenia wszystkich świąt z 

pełnym zapałem.   

Następnie wielbiciele z Malezji śpiewali mantry buddyjskie. Później do 

zgromadzenia przemówiła Jeannie Boo z Malezji. Opisując swoje doświadczenia 

boskości Bhagawana, wybitna mówczyni stwierdziła, że najbardziej podoba jej się Jego 

nauka: „Patrz na dobro, czyń dobro, bądź dobry”. Dodała, że w istocie jest to wszystkim, 

czego człowiekowi potrzeba na duchowej drodze. Potem wszystkich oczarował 

znakomity recital na guzhengu oraz inny, równie wciągający recital na guzhengu3 i 

erhu4. Następnie cała sala zatopiła się w radości, gdy malezyjski artysta Bian Lian 

pokazał starożytną sztukę zmieniania masek.  

Potem nastąpiły dwa radosne i wzruszające występy, obrazujące myśl przewodnią 

tych obchodów Nowego Roku Chińskiego. Pierwszy pt. „Kamień węgielny cywilizacji 

chińskiej” ukazał różne wydarzenia, gdzie rodzice w starszym wieku są szanowani i 

czczeni przez dzieci.   

Drugim występem była ofiara muzyczna zatytułowana „Klęczące jagnię”, 

pokazująca jak dzieci powinny wyrażać wdzięczność wobec rodziców, którzy 

wychowali ich dokonując wielkiego poświęcenia. Przedstawiony został obraz jagnięcia, 

które kłania się z wdzięcznością, gdy ssie mleko matki.   

Następnie odbyły się bhadźany, zakończone Arati, na czym obchody Nowego Roku 

Chińskiego dobiegły szczęśliwego kresu.   

 

                                                           
2
 Angklug – tradycyjny instrument muzyczny z Indonezji.  

3
 Guzhengh – starozytny indtrument chiński, „chińska cytra”.  

4
 Erhu – chiński instrument muzyczny z VII w., „chińskie skrzypce”. 
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BBOOSSKKAA  BBLLIISSKKOOŚŚĆĆ  WW  BBRRIINNDDAAWWAANNIIEE    
Dr Sudhansu Kumar Najak 

 

Chęć do napisania tego artykułu pojawiła się we mnie po przeczytaniu artykułu 

„Swami to Swami!” we wrześniowym wydaniu Sanathana Sarathi. Jego autor dr 

Prabhakaran powiada, iż bliskość z Bhagawanem, jaką ma się w Brindawanie, jest 

sposobnością, która zdarza się raz w życiu! Odnosi się to nie tylko do Jego studentów, 

ale także do tych, co mieli zaszczyt być w Jego pobliżu nawet przez kilka dni w 

Brindawan. Ja dostąpiłem owej sposobności trzy razy, w trzech różnych 

okolicznościach.    

Letni Kurs - 1974   

Błogosławieństwo pierwszego darszanu Bhagawana spotkało mnie podczas 

Letniego Kursu Kultury i Duchowości Indyjskiej w 1974 roku (20 maja - 20 czerwca), 

gdy przydzielono mi nocleg w starej jadalni studentów, naprzeciwko wiaty Sairam. W 

ten sposób Brindawan stało się moją tymczasową siedzibą przez 35 dni. Nasz codzienny 

porządek zajęć obejmował Omkar, Suprabhatam i nagar sankirtan o 5 rano, śpiewanie 

Wed lub jogasany o 6 rano, zajęcia prowadzone przez uczonych od godz. 9 do 4 po 

południu, z dwugodzinną przerwą obiadową i orędziem Bhagawana o godz. 5. Pośród 

tych wielu zajęć, od świtu do zmierzchu, był z nami Baba - aby pobłogosławić nas na 

koniec nagar sankirtanu, porozmawiać z nami po zajęciach związanych z Wedami/jogą, 

chodzić wśród nas podczas śniadania, obiadu i kolacji, jak kochająca matka oraz 

rozdawać laddu (słodycze) czy mango przy obiedzie. A także krążyć po sali podczas zajęć 

i usiąść na jakimś pustym siedzeniu, dając nam znaki, żebyśmy, zamiast patrzeć na 

Niego, uważali na słowa mówcy. Codziennie przed dyskursem otrzymywał od [słonicy] 

Sai Gity girlandę z kwiatów i krążył, rozmawiając z uczniami. Odwiedzał również 

niespodzianie nasze miejsce zakwaterowania, troszcząc się o nasze osobiste potrzeby i 

wygody.  

 W niedziele mieliśmy pracę służebną w miasteczku uniwersyteckim, po której 

błogosławieni byliśmy padanamaskarem oraz lodami z boskiej ręki, jak też robieniem 

zdjęć [z Sai] w końcową niedzielę. W niektóre dni po obiedzie odbywały się jakieś 

występy kulturalne, podczas których Bhagawan siedział z nami na widowni, rzucając 
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piękne uwagi objaśniające. Czasami, gdy byliśmy wolni i chodziliśmy po miasteczku 

uniwersyteckim, stwierdzaliśmy, że Bhagawan przygląda się nam z balkonu i udziela 

pewnych indywidualnych pouczeń, które zasygnalizowały mi, abym przestał od owego 

dnia chodzić do kina. Był tak blisko nas, że trudno powiedzieć, kiedy Go z nami nie 

było. A było nas 449 studentów uczelni wyższych z różnych stanów Indii.   

Bhagawan zarządził szycie koszul na uroczystość konwokacji, a dwa dni przed 

konwokacją zdawałem egzamin. Pisałem poważnie, z prawą nogą założoną na lewą, 

gdy ktoś przeszedł przede mną i moja noga dotknęła jego uda. Jak zwykle 

powiedziałem przepraszająco "Wisznu", dotykając jego ramienia, stwierdziłem wszakże, 

że to nikt inny jak sam Bhagawan, uśmiechający się i mówiący mi "Santoszam"!   

Podczas tych błogich dni przybyli na darszan moi rodzicie i dałem matce dwa 

owoce mango, podarowane przez Bhagawana podczas obiadu; nasiono jednego z nich 

posadziła i przez 25 lat oddawała cześć wyrosłemu z niego drzewu, dopóki nie wyrwał 

go z korzeniami super-cyklon w 1999 roku. 

Bengaluru Sewa Dal - 1978 

29 marca 1978 roku zacząłem pracować w Wydziale Przestrzennym rządu Indii w 

Bangalore (obecnie Bengaluru) i w następną niedzielę, kiedy czekałem na autobus do 

Brindawanu, spotkałem Śri R. Thjagaradźana, sekretarza Samithi z Bengaluru, który 

wprowadził mnie do Sewa Dal. Przydzieloną mi w pierwszy dzień pracą było 

czyszczenie posągu Saraswati przed akademikiem. Znowuż kolejnej niedzieli byliśmy w 

Lalbagh i postawiono mnie w takim miejscu, że miałem rzadką sposobność otwierania 

drzwi samochodu Bhagawana po Jego przyjeździe.  

Zwykłą pracą ochotników Sewa Dal w Brindawanie było sprzątanie miasteczka 

uniwersyteckiego i przygotowywanie wiaty Sairam dla darszanu oraz bhadźanu; 

specjalną zaś pracą było usuwanie kopca ziemi z czworoboku nowo zbudowanego 

drugiego akademika dla studentów. W środowe wieczory kilku z nas, pod wodzą prof. 

A. W. Krisznamurthy'ego z Indyjskiego Instytutu Nauki, który później został 

kierownikiem Sewa Dal Stanu Karnataka, przychodziło, by wykonywać wspomnianą 

wyżej pracę. Po zjedzeniu posiłku w akademiku pracowaliśmy do 11 w nocy, spaliśmy 

we wiacie Sairam i starej jadalni, zaś rano wychodziliśmy do pracy. W niektóre 

wieczory Baba wzywał nas do swojej siedziby, rozmawiał z nami pojedynczo i bawił 

się z nami, rzucając pomarańcze do chwytania.   

W tym okresie został wyznaczony mój ślub, jednak nie mogłem dać Bhagawanowi 

kartki z zaproszeniem, wysłanej przez mojego ojca. Bhagawan pobłogosławił mnie 

wszakże, ale z tajemniczym uśmiechem, którego nie mogłem pojąć, póki nie dotarłem 

do domu, gdzie dowiedziałem się, że moje zaręczyny zostały unieważnione i ustalono 

ślub z inną dziewczyną.    

Moja żona miała chroniczne odczuwanie pieczenia na czubku głowy, czego mi nie 

wyjawiła. W nocy 12 sierpnia 1978 roku ból ten był ostry i zaczęła płakać, co poczytałem 
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błędnie za skutek rozłąki z rodziną. Następnego dnia, w sobotę, udaliśmy się do 

Brindawanu, abym mógł wypełnić obowiązki sewa dal. W czasie darszanu Bhagawan 

przyszedł prosto do mojej żony, stworzył wibhuti, położył jej na czoło i rzekł: Sab thiik 

ho dźajega, gaon ćala dźajega (Wszystko będzie dobrze, a ty będziesz z powrotem w 

swoim rodzimym miejscu). To położyło kres jej bólowi na zawsze, a my 2 września 

opuściliśmy Bengaluru, gdyż przydzielono mi nową pracę - nauczyciela na wyższej 

uczelni w moim rodzimym stanie. Miłość i błogosławieństwa Bhagawana podczas tych 

kilku miesięcy sprawiły, że poczuliśmy, iż Bengaluru jest prawie jak nasza rodzima 

miejscowość, a Śri Thjagaradźan był wtedy naszym opiekunem.   

Wakacje - 1983 

Podczas wakacji 1983 roku skorzystałem z kolejnej sposobności bycia z żoną i 

dwójką dzieci w Brindawanie. W tym czasie stary dom został zburzony, zaś Baba 

przebywał w rezydencji Radźmata. Studenci wyjechali do domu i aszram był prawie 

pusty. Codziennie przybywaliśmy z Bengaluru na poranny darszan, a wracaliśmy po 

wieczornym. Cały dzień spędzało się w wiacie Sairam i starej jadalni, tak drogich mi od 

ostatnich dziesięciu lat. Spędzałem też trochę czasu we Wradź Brindawan ze Śri 

Thjagaradźanem, Śri K.M. Bopajem i Śri Ćangkakotim, dostając od nich wiele cennych 

lekcji. Podczas tego 2-tygodniowego pobytu miłosierny Pan przeprowadził 

widjarambhę mojego 3-letniego syna poprzez napisanie na jego tabliczce 'Om' i 

wezwanie mojej żony i dzieci oraz pobłogosławienie ich boską rozmową przed 

odjazdem do Puttaparthi 3 czerwca.    

– Autor jest redaktorem wydania "Sanathana Sarathi" w języku odia (orija).  

 

 

 

Blask boskiej chwały   

 

SSPPRRAAWWDDZZIIAANN  WWIIAARRYY  
 

Dotarłszy do Udumalpet stwierdziliśmy, że 12 wagonów cukru palmowego, jakie 

wysłałem  do nabywców, nie zostało odebranych z powodu nagłego spadku cen. Gdy 

krewni dowiedzieli się o tym, zaczęli wyszydzać moje oddanie dla Baby. Ostrzegli mnie, 

żebym przerwał związek z Nim, zanim zostanę zupełnie zrujnowany. Szwagrowi 

odrzekłem tak: „Ty mnie tylko zabrałeś do Baby. Gdyby wyleczył żonę twojego brata i 

postarał się ci o jakiś skarb, wciąż byłby godny czci, prawda?  Niewłaściwe jest 
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robienie zarzutów Babie, kiedy popadamy w kłopoty z powodu własnego szaleństwa. 

Mam pełną wiarę w Jego oświadczenie, że nigdy mnie nie opuści i zawsze będzie mnie 

chronił. Nie próbuj mnie zmieniać”! 

Kilka wagonów cukru palmowego, jakie zwrócił jeden z kupujących, zmarnowało 

się pod gołym niebem przez deszcze. Wniosłem więc proces przeciwko niemu do sądu 

w Udumalpet o nieprzyjęcie dostawy cukru, jaki zamówił. W zamian on wniósł w 

sądzie w Penukondzie proces przeciwko mnie o zniesławienie, utrzymując, iż nie 

wysłałem tego cukru we właściwym czasie.    

Udałem się do Penukondy osobiście na końcową rozprawę. Ogłoszono odroczenie o 

3 dni i postanowiłem w tej przerwie odwiedzić Puttaparthi. Wszakże w Bukkapatnam 

powiedziano mi, że wezbrała rzeka Ćitrawati. Zostawiłem więc pościel w domu 

znajomego i poszedłem do zbiornika wodnego w Kothaćeruwu, gdzie wody było 

jedynie po kolana. Przeprawiłem się przez rzekę w bród, idąc następnie do odległej o 2 

kilometry wioski Dźanakampalli. Jednak tutaj rzeka wezbrała i płynęła bardzo szybko. 

Ściemniało się, a ja byłem sam. Około 7 wieczorem zrobiło się ciemno, choć oko wykol i 

usłyszałem wrzaski dzikich zwierząt. Okropnie się bałem i byłem przygnębiony.   

W tym stanie umysłu postanowiłem utopić się w rzece i położyć kres całemu temu 

napięciu i zmartwieniu. Zszedłem do rzeki po to tylko, aby cofnąć się na brzeg, bo 

zobaczyłem blisko siebie jakiegoś starca z kijem w dłoni! Upiór? Zmroziło mnie na tę 

myśl. Starzec jednak rzekł: „Młody człowieku, co próbujesz robisz? Gdzie idziesz?” 

Odrzekłem: „Do Baby”. Powiedział: „Och! Jesteś głupcem. Co On ci może dać”? 

Odrzekłem: „Proszę pana, dziś jest czwartek, dzień Guru. Wystarczy, jeśli pozwoli mi 

dotknąć swoich stóp”. Starzec nie ustawał w stawianiu pytań. Spytał, dlaczego tak 

ważne jest dotknięcie stóp Baby. Wyjaśniłem, że mam zwyczaj pościć w czwartki i 

podtrzymuje mi życie jedynie łaska, jakiej dostępuję przez stopy Baby. Starzec zaśmiał 

się na to i spytał: „Jak przebędziesz tę rzekę?”. Odrzekłem: „Jeśli ten żywy Bóg mi nie 

pomoże, nie mam nic przeciw temu, by umrzeć”.  

Kiedyśmy rozmawiali, zastanowiałem się nad tym starcem. Jak znalazł się tu w tej 

ciemnej godzinie wśród wściekłych wód? Jednak prędko zadawał pytania, nie 

pozostawiając mi czasu na postawienie jemu jakiegokolwiek. Wysłuchawszy mnie, 

starzec rzekł: „Ja również idę do Puttaparthi. Trzymaj więc jeden koniec mojego kija, 

podczas gdy ja będę trzymał drugi. Ja będę twoim wsparciem, a ty moim. Strzeż się! Nie 

puszczaj kija! Zmyje cię rzeka!” 

To wszystko, co pamiętam. Byłem mokry i zziębnięty, na poły tylko świadomy, że 

przebyłem rzekę. Stwierdziłem, iż stoję na drugim brzegu, dokładnie na miejscu palenia 

zwłok zmarłych z Puttaparthi.  Starca nie było nigdzie widać. Ponieważ miejsca te 

były mi całkiem dobrze znane, pobiegłem do mandiru. Gdy tam dotarłem, Baba 

kołysał lampą Arati. Była 8.30 wieczorem.  

Powiedziano mi później, że Baba śpiewał w mandirze bhadźany z siedmioma 
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bhaktami, gdy nagle obwieścił w telugu: „Nadchodzi Balapattabi!” i omdlawszy upadł. 

Wydawało się, że Jego ciało jest bez życia. Na parę zaś chwil przed moim dotarciem do 

mandiru wstał i zaczął Arati.   

Upadłem Babie do stóp. Baba dotknął mi głowy i rzekł: „Jesteś taki mokry! 

Najpierw zdejmij ubrania i je wysusz”. Uczyniłem to i obwiązawszy biodra ręcznikiem, 

stanąłem przed nim. Poprosił pozostałych o rozłożenie łóżka i rozłożenie na nim 

grubych narzut. Usiadł na nim, my wszyscy staliśmy wokół Niego. Wzeszedł księżyc. 

Baba nakazał: „Dajcie mu coś do jedzenia”. Seszagiri Rao odrzekł: „Skończyliśmy całe 

jedzenie. Nic nie zostało”.  

Wtedy Baba poprosił ich o przyniesienie jakiegoś naczynia. Położył się na łóżku, 

umieścił sobie to naczynie na piersi i zaczął poruszać ręką po brzegu naczynia. W 

naczyniu pojawiły się gorące puri (przaśny, smażony na głębokim tłuszczu chleb)! 

Wręczył mi je! Zaoponowałem: „Swami, to mój dzień postu. Nic nie zjem.” Baba 

powiedział mi: „Nie musisz pościć ani poddawać się surowościom. Jedz”. Zawahałem 

się.  Swami mówiąc: „Och, musisz zjeść coś jeszcze”, włożył dłoń do naczynia i wyjął 

parującą potrawę z kiełków i cebuli. Położył to na puri, które trzymałem w ręce. Od 

dawna nie jadłem cebuli z uwagi na religijną surowość, zatem wahanie moje jeszcze 

wzrosło. Jednak Baba namówił mnie do zjedzenia zarówno puri, jak i curry. Znów 

wyjął z naczynia trochę puri, ale powiedziałem z szacunkiem: „Nie mogę więcej zjeść, 

Swami”. Wówczas pozostali, stojący obok mnie, poprosili: „Swami! Proszę daj je nam”. 

Baba jednak rzekł: „Nie, nie. Te nie są dla was”. I te puri zniknęły.   

– Wybrane z „Nectarine Leelas of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba” [Słodkie cuda Bhagawana Śri 

Sathya Sai Baby] pióra R. Balapattabi. 

 

 

 

Człowiek powinien połączyć się z Uniwersalnym, a stracić swoją hamującą 

indywidualność. Oto karma, jakiej pragnie Atma i którą się cieszy. 

– Baba 

 

 

  



Sanathana Sarathi   Marzec 2018  
 

© Organizacja Sathya Sai       33 

 

 

Ćinna Katha  (Przypowieść) 

 

ŁAGODNA I SŁODKA MOWA ZNAKIEM 

ROZPOZNAWCZYM SADHAKI 

 

Mieszkał kiedyś w Persji pewien człowiek, Rabbia Malik, który miał syna 

Hussaina. Hussain był bardzo religijny. Wczesnym rankiem codziennie szedł do 

meczetu i odmawiał modlitwę z wielkim oddaniem. Pewnego dnia po powrocie z 

porannych modłów w meczecie zauważył, że jego służący wciąż śpią. Ogromnie 

rozwścieczony ich niedbalstwem i nieodpowiedzialnością, Hussain zaczął ich lżyć.  

Widząc to, ojciec rzekł mu:  

- Mój drogi! Ci słudzy przez całą noc wykonywali ciężką pracę, nie byli więc w 

stanie wstać wczesnym rankiem. Lżąc ich, utracisz zasługę, jaką zdobyłeś modlitwą i 

nabożeństwem. Jeśli sprawiasz kłopoty innym, nie czerpiesz żadnej korzyści z chodzenia 

do meczetu i oddawania czci. Bóg obsypie cię łaską, jeżeli nie będziesz ranił ani 

krzywdził innych.   

W ten sposób ojciec Hussaina upomniał go spokojnie, bez żadnego wzburzenia.  

Gdy krzywdzisz innych, oddawanie czci Bogu jest bezcelowe.  

 

 

 

Każde istnienie we wszechświecie ma możność wykroczenia ponad zmysły. 

Nawet mały robak wykroczy pewnego dnia nad zmysły i dotrze do Boga. 

Żadne życie nie będzie klęską. We wszechświecie nie ma  

czegoś takiego jak klęska. 

– Baba 
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Recenzja książki   

ŚRI SATHYA SAI ASZTANGA  

JOGA PRAKASZIKA 

 

Mudigonda Satya Sai - Kompilacja z dyskursów Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 

 

Sednem dążenia duchowego jest uświadomienie sobie własnej jaźni i zjednoczenie 

się z Najwyższym Brahmanem. Proces ten to joga. Nauka, jaką jest joga (joga śastra), 

stanowi część filozofii wedyjskiej. Spośród różnych systemów rozpowszechnionych na 

świecie najszerzej znanym jest "Asztanga Joga" Patańdźalego.   

Bhagawan Baba dokonał w prostych słowach, w swoim bezkresnym współczuciu 

dla szczerych poszukiwaczy ponownej interpretacji różnych gałęzi jogi przez swoje 

boskie orędzia i serię "Wahini".    

Śri Mudigonda Satya Sai dokonał chwalebnego dzieła - zestawił wskazówki 

Bhagawana odnośnie do zasad i użytecznych sposobów, związanych z różnymi 

postaciami jogi, kładąc zwłaszcza nacisk na "Asztanga Jogę" Patańdźalego.     

Zestawienie to pt. Śri Sathya Sai Asztanga Joga Prakaszika podzielone jest na trzy 

części. Pierwsza zawiera wskazówki Baby odnośnie do skuteczności ćwiczeń jogi. Druga 

mówi o podstawowych rzeczach odnośnie do jogi, wiedzy oraz wyzwolenia (mokszy). 

Trzecia część mówi szczegółowo o niezbędnej wiedzy na temat tych dążeń. Joga 

wymaga nieugiętego i dobrze prowadzonego ćwiczenia. Samadhi jest długotrwałym, 

zrównoważonym stanem intelektu (dhi) - mówi Baba. 

Opisując wyjątkowość atmy i niedwoistej zasady autor starannie przytacza wyjątki 

z Mandukja-upaniszady, wiążąc je z opisem, jaki daje w tym przedmiocie Bhagawan. 

Krótko naświetlone są podobieństwa pewnych pojęć zawartych w filozofiach njaji, 

wajszesziki i sankhji oraz w filozofii jogi Patańdźalego.    

Szczegółowo omówione są składowe sadhany jogi: poprawny sposób śpiewania 

Om, rodzaje mudr i konieczność umiarkowania w jedzeniu, śnie oraz innych nawykach.  

Autor podkreśla potrzebę osiągnięcia stanu nie-umysłu poprzez ćwiczenie się w 

nieprzywiązaniu oraz odpowiednim rozróżnianiu i potrzebę wykroczenia ponad 

wszelkie poruszenia nerwowe i przywiązania. Póki nie doświadczyło się oświecenia, 

umysł będą niepokoić nieodpowiedzialne wnioski odnośnie nierzeczywistego świata - 

powiada autor, przytaczając "Upaniszad Wahini" Bhagawana.   

– P.P.S. Sarma 
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Trikarana Śuddhi 

 

 

 

Trikarana Suddhi 

Przez mówienie prawdy zostaje oczyszczony język. Nauką i pokutą 

oczyszcza się ducha. Rozum nabywa czystości przez dźnianę (mądrość). 

Tymi sposobami trzeba czynić ciało stosowną świątynią dla Boskości - 

czystymi myślami, czystymi czynami i medytacją. Czystość umysłu, 

mowy i czynów opisana została jako Trikarana Śuddhi  

(potrójna czystość). 

– Baba 

 

 

Tłum. Anna Wolak, Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk  
 

 

Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division ogłasza  

wprowadzenie naszego nowego Android App Sruti... the eternal echoes 

(Sruti... odwieczne echa)  

Sruti zawiera mantry śpiewane w Mandirze Prasanthi. Specjalnością tej 

apki jest to, iż obsługuje pliki dźwiękowe z mantrami z transliteracją oraz 

intonacją w wielu językach. Obecna wersja obsługuje języki angielski i 

sanskryt. Sruti można ściągnąć z Google Playstore.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sssstpd.sruti 

– Kierownik 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sssstpd.sruti

