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AVATAR VANI  

 

 

ŚWIATŁO DUCHOWOŚCI ODSŁANIA ATMĘ 
 

W tradycji starożytnej gurukuli (nauki pod kierunkiem urzeczywistnionego 

guru), na koniec okresu nauki odbywała się uroczystość snatakotsawa. Uroczystości tej 

przewodniczył główny aćarja czyli guru gurukuli, który przed wejściem uczniów w 

grihasta aśramę czyli życie małżeńskie przekazywał im cenne rady. Porady te w 

postaci zbioru zasad postępowania i etyki zawarte są w "Śikszawalli", będącym częścią 

upaniszady Tajttirija. Podczas snatakotsawy streszcza się "Śikszawalli", gdzie są ujęte 

dharmiczne zasady (postępowania w sposób dobry i prawy) dla pożytku małżonka. W 

obecnych czasach uniwersytety urządzają tylko zgromadzenia, w celu przyznania 

stopni naukowych. Nie przekazują wartości ludzkich, które są bardzo ważne, dla 

osiągnięcia szczęścia w życiu.   

Ćwiczenia duchowe oczyszczają umysł  

Można dokładnie zgłębić Wedy i inne święte teksty, można zdobyć panowanie 

nad prozą i poezją, jednak jeśli brakuje czystości umysłu, na pewno się zginie. Żadna 

doczesna wiedza nie jest przydatna do zrozumienia istoty Boskości. Nawet wielki 

naukowiec nie potrafi podczas snu postrzegać doczesnych obiektów. Czy nie jest to 

pewien rodzaj ślepoty? Brak wiedzy o duchowości podobny jest do pewnego rodzaju 

ślepoty. Duchowość pociąga za sobą wiedzę użyteczną. Ci, co nie potrafią cieszyć się 

wewnętrzną błogością, są również ślepi. Nawet człowiek ślepy jest w stanie postrzegać 

świat wokół siebie, bo słyszy wszystko, co się dzieje. Wedy i wedangi (odgałęzienia 

Wed) mówią o wszystkim, co w życiu człowieka jest święte.  Można się z nich uczyć i 

uświadomić sobie Boskosć poprzez swanubhuti (własne doświadczenie). Te święte 

teksty pomagają nam zdobyć czystość umysłu. Tapas (pokuta), dhjana (medytacja), 

joga, bhadźany itd. – wszystko to jest przeznaczone do oczyszczania umysłu. Poprzez te 

ćwiczenia nie można sobie jednak uświadomić prawdziwej istoty atmy.  

Tak jak chmury zakrywają słońce, tak jak popiół pokrywa ogień, a mech wodę, 

atma jest nierozpoznawalna, gdy świadomość okrywa namiętność i nienawiść. Atma 

jest ponad wszelkimi miarami i porównaniami, jest najbardziej tajemnicza ze 

wszystkich tajemnic i niepojęta. Naukowcy usilnie starają się poznać jej wygląd i cechy. 

Powinniśmy uświadomić sobie, iż każdy obiekt mający jakąś postać i kształt rozpada się 

i ginie. Atma nie ma określonej postaci czy kształtu. Człowiek musi ją rozpoznać 

wewnątrz swej własnej istoty, nie na zewnątrz. Każdy człowiek odnosi się do siebie 
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słowem "ja". Młody człowiek mówi o sobie "ja", starzec również. Chociaż ciało podlega 

zmianom, "ja" nie zmienia się. Ta niezmienna natura odnosi się do atmy. "Ja" nie 

ogranicza się do żadnej określonej osoby. Jest obecne w każdym.   

Boskość przenika całe stworzenie 

W garnku jest woda. W wodzie odbija się jakiś obiekt. Odbicie to porusza się, 

gdy rusza się woda, choć obiekt ów wcale się nie porusza. Możecie widzieć to odbicie 

bądź nie, ale obiekt, który widzicie, istnieje. A zatem woda jest czymś, co nazywamy 

upadhi, czyli czynnikiem pośredniczącym przy tym odbiciu. 

Ciało ludzkie ma trzy postacie lub poziomy - sthula (grube), sukszma (subtelne) i 

karana (przyczynowe). Od ciała grubego subtelniejsza jest prana (pierwiastek życia), od 

prany subtelniejszy jest umysł, od umysłu subtelniejsze jest buddhi (intelekt), zaś od 

intelektu subtelniejsza jest widźniana (intelekt rozróżniający). Widźniana jest bardzo 

ważna w życiu człowieka. Kiedy człowiek z pomocą widźniany pozbywa się stale zmian 

w umyśle oraz w postrzeganiu, odsłania się atma.  

Całe stworzenie składa się z pańća bhutów (pięciu żywiołów). Są to: ziemia, 

woda, ogień, powietrze i przestrzeń. Ziemia posiada wszystkie tanmatry (subtelne 

cechy) - śabdę, sparszę, rupę, rasę i gandhę (słuch, dotyk, widzenie, smak, zapach), jest 

więc najgrubsza spośród wszystkich pięciu żywiołów. Następna jest woda. Związana 

jest z czterema cechami, poza zapachem, dlatego jest obdarzona zdolnością poruszania 

się. Ogień posiada trzy cechy: dźwięk, dotyk i kształt. Zatem ogień jest zdolny poruszać 

się w górę. Czwartym żywiołem jest powietrze, które ma cechę dźwięku i dotyku, stąd 

też może poruszać się we wszystkich kierunkach. Piątym żywiołem jest akasza, czyli 

niebo. Jedyną jej cechą jest dźwięk, zaś pozostałych czterech nie ma. Przenika zatem 

wszędzie. Bóg jest ponad wszystkimi atrybutami, a jednocześnie jest skarbnicą 

wszystkich.   

Ta sama boskość istnieje w mikrokosmosie i makrokosmosie  

Ziemię, która jest gruba, nazywa się bhutakaśą. Znaczy to dosłownie przestrzeń w 

grubej, fizycznej postaci. Jest też ćittakaśa (przestrzeń w postaci umysłu). W ćittakaśy 

obecna jest ćidakaśa. Ćidakaśa oznacza świadomość w formie przestrzeni. Jeśli spojrzeć 

na ten opis w odwrotnej kolejności, uświadomimy sobie, iż świadomość jest zawarta w 

nieskończonej przestrzeni, umysł zawarty jest w świadomości, zaś grube ciała, takie jak 

ziemia, planety, gwiazdy itd., są zawarte w umyśle. Kiedy patrzy się na ten opis z jednej 

strony, widać ewolucję, patrząc zaś z drugiej strony widzimy inwolucję. 

Wszystko bez wyjątku, co jest postrzegalne przez zmysły, stanowi bhutakaśę. 

Ziemia jest ogromna; ma 8 tysięcy mil średnicy. Znacznie większe od  ziemi jest słońce. 

Układ słoneczny rozciąga się na 800 milionów mil. Galaktyka (nakszatra mandala) jest 

nieporównywalnie większa od układu słonecznego. W odległości około 93 milionów 

mil od ziemi znajduje się słońce. Jest gwiazdą najbliższą ziemi. Promień światła mknie z 

prędkością 186 tysięcy mil na sekundę. Zanim światło dotrze do ziemi z odległej 
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gwiazdy, upłynie kilka lat, a z wielu dalekich gwiazd nie dotarł jeszcze do ziemi żaden 

promień. Wszystko, co zawiera bhutakaśa, jest ogromne.   

Jak wyjaśniają Upaniszady, wszystkie skupiska galaktyczne znajdują się w 

bhutakaśy. Cała bhutakaśa jest tylko małym ułamkiem ćittakaśy. Widzicie niezliczone 

gwiazdy, jednak  wszystkie mieszczą się w małym ułamku waszego umysłu. Siedzicie 

tu i patrzycie na ludzi w Kodaikanal. Kiedy wracacie do domu i próbujecie sobie 

przypomnieć to zgromadzenie, zajmuje ono drobny ułamek waszej umysłowej 

przestrzeni, nieprawdaż?   

Dakszinamurthi opisał ćittakaśę jako odbicie wszechświata w umyśle. 

Wszechświat zajmuje w ćittakaśy bardzo niewiele miejsca. Ale nawet tak ogromna 

ćittakaśa jest uważana za drobny ułamek ćidakaśy (sfera świadomości Jaźni). Ćitta 

znaczy umysł. Ćit to odwieczna świadomość, z której wypłynęła ćitta.   

Upaniszady opisują Boga jako anoranijan mahato mahijan (subtelniejszy niż to 

co najsubtelniejsze i większy niż to, co największe). Ta sama boskość istnieje w 

mikrokosmosie i makrokosmosie. Nazwy mogą być różne, jednak sedno jest to samo. 

Możecie narysować koło wewnątrz większego koła. Oba mają różną objętość, ale ich 

wartością jest to samo zero. Atma istnieje jednakowo wszędzie, we wszystkich ciał - czy 

to widocznych, czy niewidocznych. Jest ponad czasem i przestrzenią.  

W oleju można zobaczyć odbicie księżyca. Odbicie to zostaje zniszczone, kiedy 

pali się olej, ale na księżyc nie ma to wpływu. Wszystko, co postrzegają zmysły, jest 

tylko odbiciem, nie rzeczywistością. Kiedy podróżujesz pociągiem i wyglądasz przez 

okno, masz wrażenie, iż wszystkie drzewa się poruszają. W istocie to ty się poruszasz. 

Ziemia obraca się z prędkością 1000 mil na godzinę. Krąży również wokół słońca. 

Księżyc zdaje się poruszać, gdy poruszają się chmury. Jeśli siedzisz na jakimś głazie, czy 

możesz go równocześnie podnieść? Będąc głęboko pogrążonym w świadomości ciała, 

czy możesz uświadomić sobie boskość? Powinieneś być w stanie rozróżniać między 

jakimś obiektem, a jego istotą. Wóz jedzie prawidłowo, gdy ciągnie go koń. Czy będzie 

się poruszał, jeśli postawisz konia za wozem?   

Przywiązanie do ciała jest przyczyną złudzenia    

Od rana do nocy staracie się pielęgnować i rozpieszczać swe ciało kąpielą, 

nacieraniem i ozdobami, bez przerwy karmiąc je paliwem jedzenia. To nie wóz (ciało), 

ale konia (umysł) trzeba odpowiednio pielęgnować. Pewnego ranka Aleksander jechał 

konno w kierunku zachodnim. Patrząc na swój cień, koń przestraszył się i stał się 

narowisty. Aleksander dobrze pojął sytuację i skierował konia na wchód. Ponieważ cień 

był teraz z tyłu, koń uwolnił się od strachu. Spotyka się wielu ludzi poruszających się 

zawsze w złą stronę, przez co postać o wzroście 5 stóp rzuca cień o wysokości 8 stóp.   

Purusza Suktam mówi: Ćandrama manaso dźataha ćakszo surjo adźajata 

mukhadindraśćagniśća pranad wajuradźajata – Księżyc narodził się z umysłu, słońce z 

oczu, ogień i Indra z ust, a bóg wiatru z oddechu Najwyższego Bytu. Wedahametam 
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puruszam mahantam aditjawarnam tamasa parastat – uzmysłowiłem sobie 

Najwyższy Byt, który jaśnieje blaskiem miliarda słońc i który jest ponad tamasem, 

ciemnością niewiedzy. W opisie tym mówi się, iż Indra wyszedł z ust Wirat Puruszy, 

kosmicznej postaci Boga. Indra to Pan indrijów (zmysłów).  

W swoim ciele znajdujesz wszystkie narządy zmysłów - oczy, uszy, nos i język. 

Niewłaściwe używanie zmysłów jest przyczyną złudzenia i cierpień człowieka. Kiedy 

stoisz twarzą do słońca, cień pada za tobą. Podobnie, gdy zwrócisz swoją uwagę ku 

Bogu, zostaniesz uwolniony od niewiedzy, czyli złudzenia. W świątyni Siwy zobaczysz 

Nandi, byka Śiwy, patrzącego zawsze na Śiwę, niepomnego niczego innego. Dlatego to 

zwierzę, Nandi, czci się na równi z Bogiem. W świątyni Ramy zobaczysz Hanumana 

patrzącego jedynie z pełną uwagą na Ramę (Najwyższą Duszę). Dlatego Hanumana czci 

się na równi z Bogiem.  

Spójrzcie na szczura, którym wszyscy pogardzają. Jednak temu samemu 

szczurowi oddaje się cześć, gdy jest w pobliżu Pana Ganeszy. Wąż budzi ogólnie strach i 

pogardę. Jednak wąż zdobiący posąg Siwy jest czczony jako boska istota. Wysławia się 

nawet niewielki przedmiot, gdy jest związany z Bogiem. Zatem wartość człowieka jest 

różna w zależności od tego, z kim się on przestaje.   

Pewnego dnia Pan Wisznu wysłał Garudę (Pana orłów, który służył jako pojazd 

Wisznu) do siedziby Śiwy, żeby przekazał mu pewną ważną wiadomość. Gdy Garuda, 

wróg węży, pojawił się przed Panem Śiwą, wąż ozdabiający ciało Śiwy zasyczał 

gniewnie. Wtedy Garuda rzekł: „O butny wężu! Jesteś taki odważny z powodu swojej 

bliskości z Panem Śiwą. Wyjdź tylko, a zobaczysz, jaki mógłby być twój los”. Oto 

wartość i moc satsangu (dobrego towarzystwa). W rzeczy samej dobre towarzystwo 

oznacza, że powinno się zawsze pozostawać w tadatmja bhawie (pełnym pogrążeniu w 

myślach o Bogu). Zawsze pamiętajcie, że boskość przenika wszystko. Jeśli świat jest 

skutkiem, Bóg jest przyczyną. Całe stworzenie to pewna gra przyczyny i skutku. Kim 

jest Iśwara? Iśwara to ten, który ma władzę nad wszystkim. Nad nim nie ma nikogo, 

kto by mu rozkazywał. Wierzymy we wszystko, co widzimy na świecie jako w prawdę 

czy rzeczywistość. Ten rodzaj złudzenia jest skutkiem naszego przywiązania do ciała, bez 

zrozumienia jego zasadniczej istoty. Jest to jak sen w ciągu dnia. Wiemy, iż każdy sen 

jest fałszywy. To złudzenie odnośnie do świata skończy się dopiero wtedy, gdy 

zdobędziemy prawdziwą wiedzę.   

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 26 kwietnia 1992 roku.  
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Obchodzimy nadejście Nowego Roku. Tym wszakże, co powinniśmy świętować, 
 jest nadejście każdej nowej chwili. Rok jest złożony z sekund, minut, godzin, dni i 

miesięcy. Dlaczego czekać cały rok? Witajcie każdą nową sekundę jako nową chwilę do 
uczczenia. Rozmyślajcie o Bogu w każdej chwili, czyniąc to swoim oddechem życia.  

Aby sprawić, żeby Bóg się do was zbliżył, musicie oddawać się służeniu innym, 
obdarzaniu ich radością i działalności, która sprawi przyjemność Bogu. Wszystko, co 

robicie, sprawdzajcie stawiając pytanie: czy sprawi to przyjemność Bogu. 

– Baba 

 

 

 

UROCZYSTOŚCI W PRAŚANTHI NILAJAM 
 

PIELGRZYMKA WIELBICIELI Z ADILABADU  

Ponad 3 tysiące wyznawców przybyło z okręgu Adilabad w stanie Telangana na 

trzydniową pielgrzymkę. 24 i 25 lutego 2018 wystawili program muzyczno-kulturalny.  

Strumień boskiej muzyki popłynął i zatopił każde serce w hali Sai Kulwant, gdy 

śpiewacy z tego okręgu wystąpili z muzyką nabożną pod nazwą „Sai mera sahara” (Sai 

jest moim jedynym schronieniem). Wśród melodyjnie zaśpiewanych pieśni, jakim 

towarzyszyła radosna muzyka, były między innymi: „Dźagadiśwari Ma Parameśwari 

Sai Ma” (Boska Matka Sai, Stworzycielka Wszechświata), „You and I are one” [Ty i ja to 

jedno], „Maula mere maula”, „Om namah Siwaja”. 

25 lutego dzieci Bal Wikas i Młodzież Sai z tamtego okręgu wystąpiły z 

tanecznym przedstawieniem o nazwie „Prema saramu” (sedno miłości), ukazującym 

przez pewną mitologiczną opowieść boskie dostojeństwo i chwałę Kriszny jako 

wszechmocnego Pana wszechświata. Budujący temat, znakomita gra aktorów oraz 

piękne tańce dzieci sprawiły, że przedstawienie zrobiło duże wrażenie.   

OBCHODY ŚWIĘTA HOLI   

W ramach obchodów Holi w Praśanthi Nilajam zorganizowanych przez 

Organizację Sewy Śri Sathya Sai z Biharu i Dźarkhand, dzieci Bal Wikas i wielbiciele z 

plemiennych obszarów tych stanów pokazali 4 marca przedstawienie taneczne pod 

nazwą „Lawa Kusza samwad” (Krasomówstwo Lawy i Kuszy). Podczas gdy dzieci w roli 

Lawy i Kuszy opowiadały "Ramajanę", której nauczyły się od mędrca Walmikiego, 

wielbiciele odgrywali stosowne zdarzenia z owej opowieści o bohaterskich czynach.   
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ŚWIĘTO UGADI   

Radosne święto Ugadi obchodzono 18 marca  w Praśanthi Nilajam z wielką 

pobożnością i zapałem. Dla uczestnictwa w tych uroczystościach przybyło ponad 1,5 

tysiąca wyznawców z okręgu Hyderabad w Telanganie. W dniach 17-18 marca złożyli 

oni wiele ofiar muzycznych.   

Uroczystości 17 marca rozpoczął o 16.30 śpiew wedyjski. Potem nastąpiła uczona 

przemowa Śr W.S.R. Murthy'ego, żarliwego bhakty Bhagawana z Hyderabadu. Uczony 

mówca podkreślił w nim, że Ugadi to sposobność do oddawania czci Przyrodzie, 

będącej wytworem Boga. Wezwał do uczynienia boskim swojego życia przez 

stosowanie podanych przez Bhagawana Babę nauk o satji, dharmie, śanti, premie i 

ahimsie. Dodał, iż najlepszą drogą do prowadzenia szlachetnego życia jest służenie 

ludzkości za pośrednictwem Organizacji Śri Sathya Sai.  

Następnie odbyły się bhadźany, prowadzone przez śpiewaków z Hyderabadu. 

Zakończyło je arati.   

Uroczystości 18 marca, w pomyślny dzień Ugadi, rozpoczęły się o 8 rano 

śpiewem wedyjskich pieśni pochwalnych. Później sławny uczony wedyjski, Aćarja 

Kuppa Śiwa Subrahmanja Awadhani z Weda Pathaśali w Tirumali przedstawił 

pańćanga śrawanam (słuchanie almanachu), dokonywane zgodnie z obyczajem w dzień 

Ugadi. Obrazując swe uczone wystąpienie sanskryckimi ślokami (wierszami) z pism 

świętych, uczony mówca opisał kilka nadchodzących zdarzeń Nowego Roku i wezwał 

do obrania duchowej ścieżki, pokazanej przez Bhagawana Babę, dla zdobycia Jego łaski.  

Gdy skończyło się pańćanga śrawanam, wszyscy zostali pobłogosławieni boskim 

orędziem Bhagawana, w którym podkreślił On, iż największym zwycięstwem w życiu 

człowieka jest panowanie nad umysłem i zmysłami. Wszystkie kłopoty i niedole 

człowieka - dodał Bhagawan - są skutkiem tego, iż nie panuje on nad umysłem i 

zmysłami. Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem „Prema mudita manase kaho 

Rama Rama Ram”.  

Następnie Zespól Bhadźanowy Śiwam z Hyderabadu dał koncert pt. „Pranawa 

Nadam Śiwam”. Melodyjnymi pieśniami i nabożnym żarem nasycili całe otoczenie, 

śpiewając między innymi „Gopala Gowinda”, „Śambho Śankara Gaurisza” oraz „Oji 

Rama, O Hoji Rama”. Potem nastąpiły bhadźany oraz arati.   

Wieczorem po śpiewach wedyjskich nastąpił wspaniale wykonany nabożny 

występ muzyczny Śri M. Ramaćary’ego i jego zespołu, którym wynieśli słuchaczy na 

wyższą płaszczyznę; tych ostatnich szczególnie urzekły utwory w wykonaniu uczniów i 

małych brzdąców. Rozpocząwszy pieśnią modlitewną do Pana Ganeszy „Eka dantaja 

wakra tundaja”, śpiewacy wykonali poruszające duszę pieśni, wśród których znalazły 

się: „Narajana mantram śriman Narajana mantram”, „Dźagadabhiramudu Śri Ramude” 

(Rama, najpiękniejszy), „Dźaj dźaj Ram dźaj raghu Ram”. Potem odbyły się bhadźany, 

zakończone wykonaniem arati.  
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ŚWIĘTO ŚRI RAMA NAWAMI   

25 marca 2018 obchodzono z wielką pobożnością i oddaniem Śri Rama Nawami. 

Uroczystość poranną o godzinie 8 rozpoczęło Sita Rama Kaljanam (niebiański ślub 

boskiej pary - Pana Ramy i Sity). Dla przeprowadzenia tego wydarzenia o wielkim 

znaczeniu duchowym, ustawiono w hali Sai Kulwant podwyższenie i umieszczono na 

nim posągi Ramy, Sity, Lakszmany i Hanumana. Na niebiańskie zaślubiny złożyły się 

obrzędy Raksza Bandhan, Upanajanam, wymiana kwietnych wieńców, ofiarowanie 

Sicie mangalasutry - wszystko to przeprowadzono wśród śpiewu świętych mantr oraz 

pomyślnych brzmień muzyki.  Przez całą uroczystość wykonywano pudźę i arati do 

wizerunków. W ramach tego ślubu przeprowadzono również jadźnię. Uroczystość 

zakończyło purnahuti w jadźnia kundam.  

Następnie odtworzono boskie orędzie Bhagawana, w którym wyjaśnił On, jak 

Pan Rama ustanowił wielkie wzorce, aby szła za nimi ludzkość. Szczególnie podkreślił 

cechy, jakimi są spokój umysłu i poświęcenie się, które pokazywał w życiu Rama. 

Wezwał również wszystkich do tego, aby - poprzez rozwijanie tych cech - prowadzili 

szlachetne życie. Bhagawan zamknął orędzie bhadźanem „Prema mudita manase kaho 

Rama Rama Ram”. Potem odbyły się bhadźany, zakończone o godz. 11 wykonaniem 

arati.   

Uroczystości wieczorne objęły śpiew poświęconych Panu Ramie pieśni 

nabożnych. Melodyjnie wykonywane przez Zespół Bhadźanowy Praśanthi, urzekły 

słuchaczy na blisko godzinę. Były wśród nich między innymi: „Ramdźi ki mahima apar” 

(Chwała Ramy jest bezgraniczna), „Śri Rama śaranam mama” (Rama to moje 

schronienie), „Pibare Rama rasam” (pij nektar Imienia Rama).  

Na koniec odbyły się krótkie bhadźany, po czym wykonano arati.   

 

 

 

Z naszych archiwów 

 

PPRRAAWWDDZZIIWWAA  SSAADDHHAANNAA  TTOO  PPAANNOOWWAANNIIEE    
NNAADD  ZZMMYYSSŁŁAAMMII  

 

„Zwykłe formalne nabożeństwo czy też obrzędowe zwyczaje nie realizują 

duchowego dążenia. Te religijne zwyczaje są w pewien sposób dobre. Jednak nie 

stanowią one duchowej sadhany. Prawdziwa duchowość polega na jedności myśli, 
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słów i czynów w całej ich czystości i świętości” - rzekł Bhagawan w orędziu na święto 

Guru Purnima 5 lutego 1998 roku.   

NIE ZANIECZYSZCZAJ UMYSŁU DOCZESNYMI PRAGNIENIAMI 

Człowiek nie rozpoznaje dziś istoty swego człowieczeństwa. Jak zatem ma 

rozpoznać swoją wrodzoną boskość? Będzie w stanie rozpoznać swoją boskość jedynie 

wtedy, gdy będzie sobie zdawał sprawę z własnego człowieczeństwa. Jak więc człowiek 

osiągnąć ma człowieczeństwo? Co jest środkiem do tego celu? Budda podjął różne 

dociekania, żeby odkryć boskość i doszedł do wniosku, iż osiągnąć to może jedynie 

poprzez panowanie nad zmysłami. 

Samjak darszanam  

Żeby sobie uświadomić własną boskość, człowiek musi czynić właściwy użytek 

ze swoich zmysłów - dla świętych celów. Dlatego Budda oznajmił, że pierwszą 

konieczną rzeczą jest samjak darszanam (właściwe widzenie). Wypowiedź ta oznacza, że 

otrzymawszy wielki dar oczu, człowiek powinien ich używać do patrzenia na święte 

rzeczy i święte istoty. Ale jeśli jest przeciwnie, używa się oczu do patrzenia na nieświęte 

rzeczy i złe osoby, człowiek napełnia się złymi myślami oraz pada ofiarą złych 

skłonności. To, co się widzi, wpływa na uczucia w sercu. Stan serca jest określany 

myślami człowieka. Myśli oddziałują na jego życie. 

Dlatego, aby prowadzić dobre życie, pierwsze, co  jest konieczne, jest czyste 

widzenie. Człowiek powinien mieć święte spojrzenie na świat. W wyniku patrzenia na 

okrutne, brzydkie i nikczemne sceny, człowiek prowadzi zwierzęce życie. Pierwszym 

dociekaniem, które należy przeprowadzić jest sprawdzenie, co jest czyste, budujące i 

pobożne, co należy widzieć. Cokolwiek człowiek widzi, odciska się w nim. Niewielu 

uświadamia sobie tego skutki.    

Ludzkie życie dręczy dziś niepokój, nieszczęścia i trudności wszelkiego rodzaju. 

Zasadniczą przyczyną tego jest to, że człowiek jest świadkiem tego, co budzi odrazę, 

tego, co jest podłe i poniżające. Dla przekształcenia swojego życia pierwszą 

koniecznością jest właściwe widzenie. Netrę (oko) porównać można do śastry (tekstu 

filozoficznego), zaś driszti (widzenie) człowieka determinuje jego poglądy na śriszti 

(wszechświat). Dlatego, aby zdobyć najwyższą wiedzę, trzeba oczyścić widzenie. 

Oznacza to, że powinno się unikać patrzenia na to, co nieprzyjemne.  Powinno się 

patrzeć jedynie na to, co święte i czyste. To, co człowiek widzi, jest niczym nasiona 

zasiewane w sercu. Złe sceny wywołują złe myśli. Dobre sceny wywołują dobre myśli. 

Kiedy zaszczepi się w sercu święte sceny, nie będzie w nim miejsca dlaz złych uczuć 

bądź myśli.   

Była to pierwsza lekcja, jakiej uczył Budda. Wędrował on po całym kraju w 

poszukiwaniu duchowego pokoju i wyzwolenia. Po wielu latach dociekań doszedł do 

wniosku, iż tajemnicy duchowej mądrości nie uzyska się od uczonych ani też drogą 

nauki. Uświadomił sobie, że duchowe rozumienie przyjść może jedynie dzięki 
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opanowaniu zmysłów.  

Samjak waćanam 

Od rozwijania świętego widzenia człowiek powinien przejść do samjak 

waćanam (właściwej mowy). Budda oświadczył, że do świętej mowy doprowadzić 

mogą tylko święte myśli. Podkreślał, iż języka nie powinno się używać do 

nierozważnego wypowiadania wszystkiego, co się myśli. Język dany został do 

mówienia prawdy, do rozwodzenia się nad tym, co święte i czyste. Nie został 

człowiekowi dany do rozpieszczania podniebienia wybornymi słodyczami. Nie został 

dany do mówienia, jak się komu podoba. Nie może być używany do wywoływania 

niezadowolenia u innych, ani też do kłamstw. Język dany został człowiekowi, żeby był 

słodki dla innych, sławił Boga i radował się błogością, czerpaną ze świętej mowy.   

Są ludzie, którzy cały swój czas poświęcają czytaniu wszelkiego rodzaju książek, 

nie próbując wcielać w życie tego, czego się uczą z takiego czytania. Jaki jest pożytek z 

takiego czytania? Budda wypowiadał się przeciw nauce niezwiązanej z dobrym życiem. 

Głęboko dociekał i spotkał się z wieloma wielkimi ludźmi. Słuchał ich przemówień i 

doszedł do wniosku, że prawdziwej wiedzy nie można zdobyć tymi środkami. 

Uświadomił sobie, iż wiedzą najwyższą obdarza czysta świadomość bez skazy. 

Prawdziwą wiedzę czerpie się z czystej antahkarany (wewnętrznej psyche). 

Poszukiwanie pokoju 

Obecny rok (1998) jest poświęcony pokojowi. Jak ten pokój osiągnąć? Pierwszą 

konieczną rzeczą jest oczyszczenie swojego widzenia. Drugą konieczną rzeczą jest 

żywienie świętych uczuć, które będą sprzyjać czystości w mowie. Harmonia przyniesie 

ducha pokoju. Pomyślność społeczeństwa związana jest z przemianą jednostek, które je 

tworzą. Tylko prawe jednostki mogą stworzyć prawe społeczeństwo. Dla czystych 

myśli, czystego widzenia i czystej mowy niezbędny jest czysty umysł.   

Dzisiaj w kraju jest mnóstwo osób, które dużo mówią i popisują się wiedzą 

książkową, jednak nie wcielają w życie nawet ułamka z tego, co czytali bądź o czym 

mówią. To tacy właśnie ludzie odpowiedzialni są za opłakaną sytuację narodu.   

Samjak karma i samjak sadhana  

Budda przywiązywał szczególna wagę do samjak karmy (prawego działania). 

Znakiem dobrego działania jest zgodność pomiędzy myślą, słowem i czynem. Kiedy nie 

ma takiej zgodności, czyn zadaje kłam temu, co się mówi lub myśli.   

Budda oznajmił również, że dobre działanie sprzyja samjak sadhanie 

(właściwemu ćwiczeniu duchowemu). Prawdziwą duchowość tworzą dobre czyny. 

Zwykłe formalne nabożeństwo czy obrzędowe zwyczaje nie stanowią duchowego 

dążenia. Te religijne zwyczaje są w pewien sposób dobre. Nie stanowią jednak 

duchowej sadhany. Prawdziwa duchowość polega na jedności myśli, słów i czynów w 

całej ich czystości i świętości.   
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Samjak dźiwanam  

Budda oznajmił, że gdy przeprowadzi się do końca tego rodzaju dążenie 

duchowe, osiągnie się samjak dźiwanam (właściwy sposób życia).   

Właśnie tak powinno się używać panćendrijów (pięciu zmysłów) do osiągania 

najwyższego celu życia.  Nieodzowne warunki dobrego życia to dobre widzenie, dobre 

myśli, dobra mowa, dobre czyny i dobre dążenie duchowe.   

W związku z tym powinno się odpowiednio zrozumieć znaczenie duchowego 

dążenia. Zasadniczo, duchowe dążenie wymaga pozbywania się wszystkich złych cech i 

żywienia dobrych myśli. Sadhana duchowa oznacza żywienie dobrych myśli i 

podejmowanie dobrych czynów.   

Pierwiastek miłości w was jest bardzo święty. Ale z powodu złudzenia 

zanieczyszczacie ją i przez to obniżacie jej wartość. Nim skończę, chcę dać mały przykład. 

Złoto w swej czystej postaci jest błyszczące i bardzo cenne, jednak kiedy dodać doń 

metali, takich jak srebro, miedź, brąz itd., zmniejsza się jego wartość i blask. Podobnie, 

człowiek jest jak czyste złoto. Ale jeśli wiąże się z pragnieniami doczesnymi, traci swą 

wartość i blask. Jeżeli będziecie rozwijać wartości ludzkie: satję, dharmę, śanti, premę i 

ahimsę (prawdę, prawość, pokój, miłość i niekrzywdzenie), osiągniecie wysoką pozycję 

i ludzie będą szanować was, gdziekolwiek pójdziecie.   

Ucieleśnienia miłości! 

Nie zanieczyszczajcie umysłu doczesnymi pragnieniami. Te ludzkie narodziny 

uzyskaliście w wyniku wielu, dokonanych w przeszłości, chwalebnych czynów. Nie 

używajcie ich niewłaściwie. Życie ludzkie jest bardzo cenne. Podtrzymujcie jego wartość 

poprzez stosowanie wartości ludzkich. Tak uczył Budda. Ludzie dążą do osiągnięcia 

nirwany. Żeby osiągnąć nirwanę, powinno się mieć czyste serce. Prawdziwa nirwana 

tkwi w miłości do Boga, strachu przed grzechem oraz moralności w społeczeństwie. 

Zwierzęta nie wiedzą, czym jest grzech. Nie mają więc strachu przed grzechem. Wy 

wszakże powinniście bać się grzechu, gdyż jesteście świadomi, czym on jest. 

Powinniście panować nad zmysłami.   

Powtarzajcie wszystko, co tutaj usłyszeliście i czego się tu nauczyliście. Ładujcie 

swoje duchowe baterie przebywając w dobrym towarzystwie. Tylko wtedy będziecie 

czynić postępy w życiu i staniecie się doskonali.   

– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych podczas świąt Budda Purnima.   

 

 

Radość jest twoim prawem od urodzenia; śanti twoją najgłębszą naturą. Pan 
jest twoim schronieniem i wsparciem. Nie dawaj się sprowadzić ze ścieżki wiary 

przez złośliwie wymyślane opowieści, a puszczane w obieg przez niechęć. 

– Baba 
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OOdd  ppoossttaaccii  ffiizzyycczznneejj  ddoo  ppoossttaaccii  kkoossmmiicczznneejj  
Anurupa Roy Choudhury 

 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba postanowił opuścić fizyczne ciało i powrócić do 

kosmicznej postaci 24 kwietnia 2011 roku, osierocając nagle w ten sposób miliony wielbicieli. 

Nasza Boska Matka i Ojciec leżał we własnej „Świątyni Uzdrawiania” przez 28 dni, podczas gdy 

my, Jego dzieci, błagaliśmy Go żarliwymi modlitwami i pełnymi udręki wezwaniami, aby 

uzdrowił siebie. Wielbiciele na całym świecie, z sercem ciężkim od udręki i bólu, nasilili 

sadhanę oraz działalność służebną i bardziej żarliwie stosowali Jego nauki, żeby Go 

uszczęśliwić. Wielu śpiewało wzruszająco bhadźan „Dina dukhijon se prem karo, mera Sai 

prasanna hoga” (Kochajcie ludzi pozbawionych środków do życia i strapionych, aby 

uszczęśliwić Sai). Chcieliśmy, żeby przebaczył nam nasze wykroczenia i został przez wiele 

dalszych lat z nami w tej pięknej postaci, zapewniając nam swoje boskie kierownictwo.  W 

ośrodkach Sai i w domach, od Ameryki po Australię, śpiewano bhadźany oraz święte mantry 

Gajatri, Sai Gajatri, Rudram, Maha Mritjundźaja, Sai Asztottara, Hanuman Ćalisa i Wisznu 

Sahasranama. Jeden z regionów w Stanach Zjednoczonych przedsięwziął coś, co nazwano 

ZWIM1 - Zostaw Wszystko i Módl się. Były całonocne czuwania modlitewne. Jak ujął to jeden 

wielbiciel, Baba jednoczył nas jak nigdy wcześniej.   

Rozdzierająca serce rozłąka 

Codzienne biuletyny medyczne wydawane przez szpital napełniły nas nadzieją. Byliśmy 

pewni, że wkrótce powróci do Jadźur Mandiru, swojej siedziby i będzie udzielał znów 

darszanów. Ostatecznie, czyż nie powiedział, że będzie z nami do wieku 96 lat? Jednak nie tak 

miało być. Wszystkie Jego żywotne narządy poczęły zawodzić, jeden po drugim, jakby zgodnie 

z jakimś boskim planem. Zdaje się, że nasz Ukochany Baba postanowił odejść zgodnie z 

kalendarzem księżycowym. Według tego almanachu, każdy miesiąc ma 27 dni, a rok 324 dni 

zamiast 365. Tak oto 30 834 dni, przez jakie chodził wśród nas, równało się 96 latom 

księżycowym - obliczenie wedyjskie, którego nie prowadziliśmy. Według kalendarza 

gregoriańskiego, do którego się stosujemy, miał wówczas 85 lat. Być może Swami przeszedł w 

swojej mądrości na kalendarz księżycowy, aby uniknąć załamania emocjonalnego swych 

wielbicieli, kiedy zbliżyłby się do wieku 96 lat według naszych obliczeń. Kto wie? 

Baba dobrze przygotował swoich wielbicieli i studentów na tę rozdzierającą serce 

rozłąkę. Ale my nie potrafiliśmy odczytać tych znaków. Kiedy Jego studenci wieszali dekoracje 

w związku z 85 Urodzinami, które były jego ostatnimi w tej postaci, polecił im zawiesić 

transparenty z napisem „85 lat miłości”  z trwałego materiału, a nie z tektury. Wiedział, iż nie 

będzie trzeba ich zdejmować. Mówił również studentom o pojawieniu się nocą w jego pokoju 

jego matki i ojca. Przez kilka ostatnich lat ograniczał się do fotela na kółkach. Zdrowie 

pogarszało się i dał jasno do zrozumienia, że skoro przyjął ludzką postać, jego ciało także będzie 

musiało pokłonić się czasowi. Darszany również stały się nieregularne. Tęskniliśmy za 

ujrzeniem go, jednak często się nie pojawiał. Wychodziliśmy z poczuciem opuszczenia. A On 

próbował jedynie przyzwyczaić nas do rozłąki ze swą fizyczną postacią.  

Na jednym z ostatnich darszanów, pod koniec marca 2011 roku, Baba dał wyraźny znak, 
                                                
1 w jęz. ang.: LEAP – Leave Everything And Pray.  
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że opuszcza swoją fizyczną postać. Jednak dla nas stało się to jasne dopiero po pewnym czasie. 

Odjeżdżając bowiem tamtego dnia, podniósł złączone ręce w geście namaskar, zwracając się we 

wszystkich kierunkach, aby nawiązać kontakt ze wszystkimi siedzącymi w Sai Kulwant Hall. 

Zazwyczaj Baba błogosławił abhajahastą (rękoma wzniesionymi w geście błogosławieństwa). 

Namaskar jest indyjskim sposobem pozdrawiania ludzi, kiedy się ich spotyka lub żegna. Niesie 

również inne, głębsze znaczenie - wezwanie. Baba mógł wzywać nas do tego, żebyśmy z 

pełnym poświęceniem wykonywali Jego pracę nawet po odejściu jego z fizycznej postaci. 

Spędził 28 dni w szpitalu – taka była jego wola - jedynie dla dalszego przygotowania umysłów 

wyznawców, dając też lekarzom, pielęgniarkom i innym rzadką sposobność służenia Panu. 

Lekarze światowej sławy dołożyli wszelkich starań, żeby go ocalić, jednak postanowienie 

Boskiego Mistrza było ostateczne.   

Nasz Ukochany Pan, który z wieczności przybył do Puttaparthi, ponownie rozpuścił się 

w wieczności. Wszyscy awatarzy przed nim także porzucili swoje ludzkie ciała, kiedy nadszedł 

właściwy czas. Puttaparthi, boskie miejsce narodzin, widziało potężne tłumy w czasie świąt, 

jednak te, które spłynęły na tę świętą ziemię dla otrzymania jednego, ostatniego darszanu, były 

niesłychane. W głębokiej udręce i smutku przybyli tłumnie z daleka i bliska biedni, bogaci, 

sławni, starzy i niedołężni oraz ludzie wszelkich wiar, On należał bowiem do wszystkich. Przez 

dwa dni i dwie noce przechodzili rzędem koło Jego fizycznej postaci, leżącej spokojnie w 

szklanej szkatule. 

Panował doskonały porządek, gdy owe długie kolejki poruszały się  powoli, 

pozwalając każdemu złożyć pełen szacunku hołd. Przez cały czas brzmiały bhadźany, śpiewane 

bez przerwy przez Jego zdruzgotanych uczniów i studentów, co wywołało łzy w oczach 

wszystkich - uczucie łączyło się z oddaniem, a czasem głos wiązł w gardłach. Bhadźany są 

bardzo drogie naszemu Ukochanemu Panu. Mówi On, że namasmarana to w obecnych czasach 

najłatwiejszy sposób dotarcia do Boga. Wielu wyznawców, którzy byli zmożeni uczuciem i 

smutkiem, oczekiwało nawet, że powstanie z martwych w odpowiedzi na pełne uczucia 

bhadźany, śpiewane przez Jego ukochanych studentów i innych wielbicieli.  

Ocenia się, że obok Jego Boskiej Postaci przeszło rzędem blisko milion ludzi. Na 

wszystkich drogach wiodących do Puttaparthi były zatory, mimo to przybywali, nie bacząc na 

wszelkie przeciwności. Władze aszramu i mieszkańcy Puttaparthi stanęli na wysokości zadania. 

Wszystkim rozdawano niekończące się dostawy jedzenia i wody. Przybył także premier kraju, 

inne osobistości i przywódcy narodowi oraz państwowi, żeby po raz ostatni oddać hołd 

Bhagawanowi Babie, który pracował niestrudzenie dla biednych i poniewieranych. 

Ostatnie obrzędy pogrzebowe odprawiono 27 kwietnia 2011 z pełnymi honorami 

państwowymi, w obecności wielu dygnitarzy. Wybitne osobistości ze wszystkich wielkich 

religii wypowiedziały modlitwy ze swoich świętych pism i oddały szacunek Bhagawanowi 

Babie. Było to stosowne, jako że Baba przedstawiał sobą harmonię i jedność wszystkich religii. 

Szklana szkatuła z leżącą w niej Jego piękną postacią była przybrana narodową flagą. Kiedy 

trąbki zagrały "Ostatni Sygnał", rozległa się honorowa salwa karabinowa. Wszyscy chóralnie 

śpiewali Sai Gajatri, jak zawsze z wielkim oddaniem i czcią, jednak tym razem czuć było smutek. 

Następnie fizyczne ciało Ukochanego Bhagawana złożono na tej samej werandzie Mandiru, z 

którego przez tak wiele lat udzielał darszanów i wygłaszał orędzia do zastępów swoich 

wyznawców. Podczas gdy kapłani śpiewali wedyjskie mantry, bratanek Baby, Śri R. Dź. 

Ratnakar, dokonał ostatnich obrzędów zgodnie z zaleceniami wedyjskimi.    
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Misja trwa nadal  

Samadhi, czyli grobowiec, bardzo szybko udostępniono dla ogółu. Niepocieszeni 

wielbiciele znaleźli trochę pociechy, kładąc głowy u Jego lotoswych stóp - tam, gdzie teraz leży 

Jego ciało. W dzień Guru Purnima 2011 roku odsłonięto grobowiec wykonany z białego 

marmuru, czyli  samadhi, które stało się teraz jednym z najważniejszych duchowych miejsc na 

świecie, przyciągając te same ogromne, wielobarwne tłumy, które przybywały, gdy Baba 

fizycznie udzielał darszanów. Każdy wielbiciel mówi o potężnych wibracjach duchowych, 

otaczających samadhi. Silnie odczuwa się obecność Baby, a wielu widzi Go nawet siedzącego na 

krześle, ustawionym tuż obok. Od rana do wieczora odbywają się te same działania, z tym 

samym nabożnym żarem. Po bhadźanach i arati ludzie tworzą bardzo uporządkowane rzędy, 

oczekując przed samadhi. Setki ludzi codziennie czeka w kolejce, aby ofiarować kwiaty i 

modlitwy. Każdy tęskni za tym, aby położyć głowę na samadhi i pomodlić się o 

błogosławieństwa. Jest to teraz najwyższa błogość dla nas, że jego samadhi przyciąga nas tak, 

jak przyciągał nas sam Baba. Ból serca trwał długo, ale pocieszyło nas to, że Baba obecny jest 

wszędzie.   

Występy kulturalno-religijne zespołów narodowych i międzynarodowych odbywają się 

tak jak przedtem. Wykonawcy zwróceni są twarzą do samadhi i fotela Baby, występują 

bowiem przede wszystkim przed Babą. Obchodzi się tu wszystkie święta religijne i szczególne 

okazje, tak jak ustanowił to Baba. Ze wzmożonym zapałem i poświęceniem prowadzi się 

wszystkie jego instytucje i przedsięwzięcia. Ciekawe jest, że do Praśanthi Nilajam przyjeżdża 

teraz wielu, którzy nigdy nie widzieli Baby w Jego fizycznej postaci. Ci nowi zwolennicy 

przybywają ze wszystkich krajów, przyciągani jego naukami i opowieściami o jego cudownym 

życiu oraz zadziwiającym dziele. W ten sposób jego przesłanie szerzy się, a z przybyciem Prema 

Sai, który będzie dalej prowadził rozpoczęte przez Sai z Śirdi dzieło, zaświtają na pewno nowe, 

złote czasy.   

Sai jest najwyższą świadomością 

Sai z Parthi wielokrotnie radził nam nie przywiązywać się do jego cielesnej postaci, ale 

odczuwać go w swoich sercach. Mówił nawet tym, którzy wydawali dużo pieniędzy na 

przybycie do Puttaparthi, że nie ma potrzeby tego czynić. To serce musi zostać przemienione w 

Praśanthi Niljam - powiedział. Na dowód, iż nie jest ograniczony do tej postaci którą 

widzieliśmy, ubranej na pomarańczowo, pojawił się w licznych postaciach przed ludźmi w 

różnych częściach świata. Będąc cieleśnie w Praśanthi Nilajam, słyszał strapione wołania z 

każdego zakątka świata. Jego cuda, przejawienia i czyny stwarzania miały miejsce nie tylko w 

jego fizycznej obecności, ale nawet wiele mil dalej, w miejscach gdzie fizycznie go nie było. I te 

cuda Sai dzieją się nadal, choć powrócił do swojej kosmicznej siedziby.  

Są wiarygodne doniesienia z całego świata, w tym z Praśanthi Nilajam, mówiące o 

przejawianiu się Sai, na różne sposoby, przed wielbicielami. Jego wszechwiedza, 

wszechobecność i wszechmoc są wciąż obecne w życiu wielbicieli Sai. Jego 'wizytówki' nadal 

pojawiają się, aby nam przypomnieć, że jest wiecznie z nami. Uświadomiliśmy sobie z radością, 

że w ogóle nas nie opuścił i nic się nie zmieniło. Wciąż jest z nami, wokół nas i przy nas, jak 

zawsze prowadząc nas i ochraniając oraz odpowiadając na nasze wezwania. 

 Baba wielokrotnie mówił też, że należą  do niego wszystkie imiona i postaci Boga - 

Rama, Kriszna, Allach, Jezus, Budda, Mahawira, Zoroaster, Jehowa, Guru Nanak, Sai. Możemy 
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się doń modlić, wzywając  go dowolnym imieniem które się nam podoba, ponieważ jest teraz 

bezpostaciowy. Przyszedł jako Wcielony Bóg, żeby swoją cielesną bliskością wywołać 

przemianę w człowieku. Nadszedł teraz czas na oddawanie czci Śri Sathya Sai Babie w jego 

najwyższej, kosmicznej postaci jako obecnego we wszystkich żywych istotach i przenikającego 

cały wszechświat. Nie ma początku i końca, jest bowiem Najwyższą, Absolutną Świadomością.  

Nadszedł czas, żeby każdy wielbiciel Sai i każdy ośrodek Sai na świecie dalej prowadził 

Misję Sai - polepszania doli ludzi pozbawionych środków do życia i uciskanych. I właśnie to się 

dzieje, ponieważ wpoił swym wyznawcom ducha służby i powszechnej miłości. Nadszedł czas, 

abyśmy bezwarunkowo szli za jego naukami, o ile mamy nadal nazywać się jego wielbicielami.  

„Stosowanie się do moich wskazówek wystarczy; przyniesie wam większą korzyść niż 

najsurowsza asceza. Ćwiczcie się w satji, dharmie, śanti i premie, które są mi drogie. 

Postanówcie mieć zawsze te wzorce przed sobą, we wszystkich myślach, słowach i czynach. To 

wam przyniesie najwyższe dobro - złączenie się z Najwyższą Substancją Boskości”. (Boski 

dykurs, 17 maja 1968).  

Ci z nas, co mieli szczęście być w Jego bezpośredniej obecności fizycznej, która bez 

wątpienia dała nam największe błogosławieństwa,  mają teraz niebywałą odpowiedzialność 

dalszego prowadzenia jego misji i niesienia jego przesłania. Płaszcz olbrzymiej spuścizny 

duchowej Sathya Sai Baby muszą nosić teraz wszyscy jego wyznawcy.   

– Wyjątek z książki „To Sai with love” Anurupy Roy Choudhury, wieloletniej wielbicielki Bhagawana i 

członkini komitetu zarządzającego Szkoły Sathya Sai w Kalkucie.   

 

 

 

 

MOJE DOŚWIADCZENIA BOSKOSCI SWAMIEGO 
Sowcar Dźanaki 

 

Składam pokorne, pełne miłości pranamy u lotosowych stóp naszego kochanego 

Pana. Jestem zaiste błogosławiona, będąc tu w Dzień Kobiet z wami wszystkimi, 

ucieleśnieniami miłości Bhagawana.  

Miliony wyznawców na całym świecie doświadczyły niewiarygodnych cudów 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Ja zawsze jednak zadaję sobie pytanie, czy my 

kochaliśmy Swamiego czy też patrzyliśmy tylko na jego cuda, życząc sobie tego - i 

modląc się o to - aby przydarzyły się także nam? Co mogło być większym cudem niż 

sam wszechprzenikający Pan, który zstąpił w ludzkiej postaci między nas, aby 

poprawiać nas, uczyć i opowiadać nam o tym, jak ważne jest być człowiekiem.   

Misja Swamiego - przekształcanie ludzkości   

Dotknął milionów istnień. Próbował nam wielokrotnie mówić, że nasze życie nie 
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jest po to, żeby po prostu żyć; musimy żyć ze szlachetnymi zasadami, z dobrym 

charakterem, z pokorną służbą ludzkości. Nie znosił ostentacji, chełpienia się własną 

wielkością, zbytniej dumy. Można być dumnym ze swoich osiągnięć, ale nie powinno 

się być butnym i ranić ludzi. Zawsze mawiał - mów uprzejmie. Ile nauczyliśmy się i ile 

wcieliliśmy w życie z nauk Bhagawana przez te wszystkie lata? Czy żyliśmy zgodnie z 

jego oczekiwaniami? Czy uszczęśliwiliśmy go? Czy z oddaniem wierzyliśmy, że jest 

Bogiem? Czy uświadamialiśmy sobie, że jest tutaj wyłącznie po to, żeby czynić dobro 

dla nas, aby się o nas troszczyć?  

Czasami zastanawiam się, czy nie traktowaliśmy Go jak człowieka-boga, 

astrologa czy magika, robiącego cuda dla swoich wielbicieli. Mając dualistyczne 

nastawienie, wielu poddawało w wątpliwość jego moce, jego boskość, jego 

niezgłębioną miłość i łaskę.  Zraniliśmy Go ogromnie. Tak właśnie było. On wszakże 

nie stracił wobec nas nadziei. Uśmiechał się do naszej ignorancji. Nigdy nie dał za 

wygraną, nawet po opuszczeniu fizycznego ciała.  

Bo Matka-Sai jest najwyższa. Chce, żeby kobietom stwarzano odpowiednie 

możliwości. Swami nie mógł znieść złego traktowania kobiet, jakby nie były istotami 

ludzkimi. W 1995 roku wprowadził 19 listopada „Dzień Kobiet”. Poprosił Andźali Dewi, 

aby zadzwoniła do mnie i powiedziała, że mam poprowadzić tego wieczora cały 

program. Zadzwoniła do mnie i rzekła, że Swami nakazał, abym tam była, na tym 

wydarzeniu. Byłam przejęta, że Baba pragnie i chce, abym była tam tego wyjątkowego 

dnia, ale nad moją radością ciążył strach - Boże! co ja zrobię, stojąc w boskiej obecności?  

Zebrałam się w sobie, zdobyłam na odwagę i poszłam pod  bramę do Sai 

Kulwant Hall Zastanawiając się co robić, stałam tam, szukając kogoś, kto by mnie 

wpuścił do środka. Zobaczyłam Andźali Dewi, biegnącą z posapywaniem ku bramie. 

Powiedziała: „Wchodź, wchodź. Swami powiedział, że cię zatrzymano w bramie i rzekł 

mi, żebym przyprowadziła cię do niego”. Byłam przejęta, a gdy zrobiłam padanamaskar 

Bhagawanowi, pobłogosławił mnie, pochylił się ku mnie i rzekł:  „Dziś jest twój dzień, 

musisz zatroszczyć się o cały program”. Próbując pokonać nerwowość, rzekłam 

potulnie:”Swami nenu ćaduwu koledu intha pedda karjakramam ela ćestanu?” (Swami, 

nie jestem wystarczająco wykształcona, jak mam poprowadzić taki wielki program?). 

Uśmiechnął się i rzekł: „Kto powiedział, że nie jesteś wykształcona? Jesteś doktorem z 

mojej wyższej uczelni. Zrobisz to”. Figlarne poczucie humoru Swamiego sprawiło, że 

zaśmiałam się. Tak czy inaczej, Dzień Kobiet był bardzo udany. Wszyscy byli szczęśliwi i 

ja również, z boskim błogosławieństwem Swamiego. Dziś jestem hojnie 

pobłogosławiona przez Bhagawana Sai swoją obecnością w Brindawanie w Dniu 

Kobiet. Taka jest Jego miłość do nas.  

Poszukiwanie Boga 

Urodziłam się w bardzo ortodoksyjnej rodzinie bramińskiej. Ojciec mój, 

nieżyjący już Śri Wenkodźi Rao studiował parę lat w Anglii i w połowie lat 30. wrócił 

do Indii jako ekspert produkcji papieru i inżynier-chemik. Urodziłam się 12 grudnia 1931 
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roku. W owych czasach były surowe nakazy społeczne. Jeżeli ludzie pojechali za granicę 

i wrócili, musieli się uświęcić poprzez odprawienie prajaśćitty (pokuty). Ojciec odmówił 

wykonania tego obrzędu mówiąc, że wierzy jedynie w czystość myśli i czynów. Na 

skutek jego odmowy oczyszczenia się fizycznie, uniemożliwiano nam wejście do 

wszelkich miejsc takich jak świątynie itd. Matka, Szaci Dewi, będąca bardzo bogobojną 

i dobrego serca kobietą, zanosiła wraz z nami wszystkimi modlitwy w specjalnym 

pokoju pudźy, żeby utrzymywać nas w bezpieczeństwie i szczęściu. 

 Kiedy miałam około sześciu lat, ojciec mawiał mi, jak uczy swoich europejskich 

przyjaciół i daje wykłady o "Ramajanie", "Mahabharacie" i "Upaniszadach". Podczas 

pobytu w Anglii ojciec uczył matkę w Indiach przez korespondencyjne kursy 

angielskiego, gdyż potrafiła czytać i pisać jedynie w telugu. Polecił jej nająć 

nauczyciela, który ją dobrze nauczy angielskiego. Nic dziwnego, że matka pomyślnie 

zdała egzamin Cambridge! Tata wiedział, że matka jest dla dziecka pierwszym i 

najważniejszym nauczycielem. Zawsze wielce poważał kobiety i podchodził do nich z 

największym szacunkiem.  

Wraz z przemianą matki z prostej, mówiącej w telugu, niewinnej kobiety w 

mówiącą po angielsku wykształconą panią oraz przy szerokim spojrzeniu ojca na 

wartości ludzkie i życie, zostaliśmy wychowani  w kulturze łączącej Wschód i Zachód. 

Wszczepione zostały niektóre dobre zasady pochodzące z kolonialnego królestwa, takie 

jak ogłada przy stole, punktualność, porządek i czystość, ale w pokoju pudży wciąż 

odbywały się nasze codzienne modlitwy z kadzidłem i arati. Ponadto modliliśmy się 

przed każdym posiłkiem przy stole obiadowym, oczywiście w brytyjskiej 

angielszczyźnie.   

W wieku 6 czy 7 lat ciekawa byłam, dlaczego w pokoju pudży jest tak wiele 

obrazów - Ramy, Kriszny, Baladźiego, Lakszmi, Parwati i wiele innych. Pewnego dnia 

spytałam matkę: „Amma! Modlimy się do tych wszystkich obrazów i mówisz, że 

wszystko to bogowie i boginie, ale gdzie oni teraz są? Czy ich kiedyś zobaczymy?”. 

Słodko powiedziała: „Tak, to są wszystko bogowie, ale my możemy nie być w stanie ich 

widzieć, bo jesteśmy ludźmi”. Jej odpowiedź nie przekonała mnie. Powiedziałam matce, 

że pewnego dnia ujrzę Boga! Mój pęd do zobaczenia Boga rósł wraz ze mną.   

Jako że znawców technologii papierniczej, zarówno w wytwórczości ręcznej jak i 

przemysłowo-zakładowej,  było bardzo mało, był wielki popyt na usługi ojca. Gdy 

pracował w Radźahmundry (obecnie Radźamahendrawaram) w Papierniczych 

Zakładach Przemysłowych Andhry, miałam dwanaście lat. Moja młodsza siostra 

Kriszna Kumari i ja uczyłyśmy się przez 2 lata w rządowej szkole średniej dla dziewcząt. 

W 1944 roku musiałyśmy opuścić szkołę i udać się z rodzicami do Madrasu (Czennaj). 

Tata do 1947 roku pracował dla rządu stanowego. Przyjęto nas do Durgabai Deshmukh 

Andhra Mahila Sabhy. Przed przeniesieniem się do Dalmia Nagar (Papiernicze Zakłady 

Przemysłowe Biharu), przebywaliśmy w Bengalu, gdzie ojciec pracował w 

Papierniczych Zakładach Przemysłowych Titagarh. Mieliśmy pewne trudności z 
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zapewnieniem nauki dla mnie i moich dwóch młodszych sióstr.  

Podczas naszego pobytu w Czennaj uczestniczyłam w radiowych sztukach 

teatralnych w języku telugu. Uwielbiałam czytać teksty pisane przez wielu słynnych 

autorów. Bardzo szybko ogłoszono mnie gwiazdą radiową pierwszej wody. 

Dostawałam czek na 20 rupii i składałam ów czek na własnym koncie bankowym. Jeśli 

jakiś członek rodziny potrzebował pieniędzy, dawałam mu. Bycie przydatną dawało mi 

zadowolenie! Od tamtego dnia miałam świadomość, że wielka przyjemność jest raczej 

w dawaniu niż braniu. Cóż, moje doświadczenie z radiem było pod wieloma względami 

ważne. Nauczyłam się umiejętności używania głosu do wywoływania wrażenia na 

słuchaczach modulacją i dykcją. Kultura głosu i akcent - zawsze wlewam życie w 

wypowiadane treści. Ta nauka była bardzo pomocna podczas moich długich lat pracy 

filmowej. Swoją drogą, Bhagawan kazał mi nieraz mówić w swojej boskiej obecności. 

Widziałam Jego uznanie, gdy uważnie słuchał!   

Cofając się w przeszłość, w latach 1945-46 miałam wyjątkową sposobność 

służenia Mahatmie Gandhidźiemu jako specjalna wolontariuszka. Durgabai Deszmukh 

kazała mnie i mojej szkolnej koleżance Kandzie Kalpakam nałożyć na siebie khadi sari i 

posłała nas do Hindi Praćarak Sabhy w Thjagaradża Nagar, żebyśmy przez dwa dni 

służyły Mahatmie. Były to wielkie chwile w moim życiu, jednak ja miałam nadzieję 

ujrzeć Boga.   

W branży filmowej 

Wczesny ślub w wieku 15 lat, macierzyństwo w wieku 17 lat, wejście do świata 

blichtru, aby przetrwać, w wieku lat 18 - moje życie zupełnie się zmieniło. Jednak w 

głębi duszy było to poszukiwanie Boga. Możecie Go nazwać Guru czy Bogiem - 

szukałam jakiejś siły, która poprowadzi mnie prawą ścieżką. Chciałam ruszyć dalej z 

jakimś poczuciem kierunku, w tamtym czasie bowiem miałam burzliwe życie.  

Matka mocno wierzyła, że Śri Sai Baba z Śirdi odrodził się jako niejaki Śri Sathya 

Sai Baba w Andhra Pradesz. Rodzicie byli żarliwymi wyznawcami Śirdi Baby. Kiedy 

usłyszałam od matki, że Śri Sathya Sai Baba przyjeżdża do Czennaj i zatrzyma się w 

domu radźy Wenkatagiri oraz u rodziny Gogineni, gorąco chciałam spotkać się z tym - 

według mojej matki - wcieleniem Śirdi Sai. Był rok 1965. Poszłam z mieszanymi 

uczuciami, bez żadnych wielkich oczekiwań. W chwili, kiedy weszłam do pokoju gdzie 

siedział Baba, coś mi się stało. Byłam urzeczona. Ten niewytłumaczalny blask, ten 

uśmiech, ta jasność! Bóg! To mój Bóg. To mój guru. Jest wszystkim dla mnie. Spojrzał mi 

prosto w oczy i swoim urzekającym głosem rzekł z uśmiechem: „Raa kurćo” (przyjdź, 

usiądź). Poszłam, pokłoniłam się mu i dotknęłam jego stóp. Właśnie  w tamtej chwili 

zakończyło się moje poszukiwanie, nakierowane na zobaczenie osobiście Boga. Od 

tamtego dnia mówiłam sobie: muszę zobaczyć się ze Śri Sathya Sai Babą ponownie, i 

tak często. jak to możliwe.  

Przy okazji każdego przyjazdu do Karnataki do pracy w filmach w języku 

kannada, spieszyłam do Whitefield, pragnąc darszanu Swamiego. Ku swojemu 
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przerażeniu zastawałam wejście na stację kolejową wciąż zamknięte. Nikt nie wiedział 

kiedy pojedzie pociąg pasażerski, Gdy w końcu dojechałam do Puttaparthi i weszłam 

do mandiru Baby, Swami już przyjął arati i odszedł do swej boskiej siedziby. Cóż, nie 

jest tak łatwo zobaczyć Swamiego. Możesz mieć silne pragnienie, tęskniąc za Jego 

darszanem, jednak żeby się udało, powinieneś mieć Jego sankalpę [wolę] i łaskę. Kazał 

mi czekać. Sprawdzał mnie. Pokonanie wszelkich przeszkód, dotarcie do Swamiego, 

zajęło mi dwadzieścia długich lat.  

 Pewnego pięknego poranka przybyłam i usiadłam przed podwyższeniem, gdzie 

siedział Bhagawan. Rzuciwszy mi jedno spojrzenie, podszedł prosto do mnie, pokazał 

mi swoje lotosowe stopy, podnosząc z wdziękiem swoją szatę, abym położyłam na nich 

obie dłonie. Wybuchnęłam płaczem: Ennala kićawajja naakii adristam! (Po długim 

czasie, pobłogosławił mnie takim szczęściem!). Po tych wspaniałych chwilach nie było 

oglądania się wstecz; moje życie  zmieniło się. Czułam i wierzyłam, że moje życie ma 

cel.  

Gdy zaczęłam wypełniać rolę nauczycielki, która przywozi dzieci Bal Wikas do 

Puttaparthi i dostępuje darszanu Bhagawana, Swami wezwał mnie na rozmowę. 

Byłam bardzo przejęta, kiedy pochwalił moje dokonania i hojnie pobłogosławił 

podarunkiem. Potem spojrzał na mnie i rzekł: „Dźanaki, Twoje zdrowie nie jest w 

porządku”. Zmieszana, powiedziałam: „Ależ, Swami! Mam się dobrze, nie czuję, żebym 

była niezdrowa”. Z uśmiechem położył mi na głowie swą boską dłoń i rzekł: „Nie 

martw się, zatroszczę się”. Stworzył dużo wibhuti i znowu mnie pobłogosławił.  

Parę miesięcy później pracowałam w Hyderabadzie przy dwóch filmach w 

języku telugu. Wracałam do Czennaj, po pracy. Idąc do samolotu poczułam 

rozdzierający, nie do zniesienia,  ból w klatce piersiowej. Wiedziałam, że ma to coś 

wspólnego z sercem. Zawołałam głośno Swamiego i wsiadłam na pokład samolotu. 

Jakoś dotarłam z tym bólem do domu. Następnego dnia córka oddała mnie do szpitala. 

Dr Girinath, spoglądając na wszystkie wykonane badania, był zaskoczony, że przeżyłam  

tak potężny atak serca. Z Kalifornii wezwani zostali moja druga córka i jedyny syn, 

musiałam bowiem przejść nagłą operację na otwartym sercu.  

Baba wysłał mego zięcia, Śri Sai Surendranatha, który uczy na wyższej uczelni 

Swamiego i jest przez cały czas ze Swamim. Jechał samochodem przez całą noc z Parthi, 

dotarł na czas, aby dać mi wibhuti. Do tego czasu byłam na oddziale intensywnej 

terapii. Usłyszałam, jak Baba zawołał do mnie „Dźanaki”. Widziałam wyraźną postać 

w pomarańczowej szacie, wyciągającą ku mnie dłoń z kopertą różowej barwy, w której 

obracała się jasna, przypominająca diament kula. To wszystko; postać w 

pomarańczowej szacie zniknęła. Po sześciogodzinnej operacji przeżyłam - z boskim 

błogosławieństwem Swamiego.  

Moc wibhuti 

Dzisiaj jestem tutaj, aby opowiedzieć o jeszcze dwóch niewiarygodnych cudach, 

jakich dokonał Bhagawan w mojej rodzinie. Otrzymałam telefon od syna, 
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mieszkającego w Kalifornii, powiadamiający mnie, że bardzo chora jest jego żona. Ma 

nieoperowalnego raka, bardzo blisko mózgu. Zupełnie wytrącona z równowagi, nie 

wiedziałam, co czynić. Przyszło mi na myśl tylko jedno - pojechać do Puttaparthi, aby 

zobaczyć się z Babą. Ponieważ mieszkam w Bengaluru, dotarcie tam zajęło mi 3,5 

godziny. Napisałam na karteczce papieru to, co powiedział mi syn i siedziałam 

trzymając karteczkę w ściśniętej dłoni.  

Nigdy nie lubiłam wstawania, pędzenia do Swamiego i podejmowania przed 

Nim opowieści o swoich kłopotach, bo nigdy nie lubiłam się narzucać i sprawiać 

Swamiemu kłopot. Sarwantarjamiemu (czyli temu, który mieszka we wszystkich) nigdy 

nie trzeba mówić ani prosić Go. Stanął przede mną i rzekł: „Iwwu” (daj). Otworzyłam 

dłoń i podałam karteczkę. „Kiedy chcesz jechać?” - zapytał życzliwie. „Swami, jeżeli mi 

pozwolisz, mogę jechać natychmiast, bo lekarze mówią, że może umrzeć. „Powiem ci, 

przyjmę cię.” Mówiąc te słowa, ruszył dalej.  

Minęły dwa dni; Swami nie powiedział nic. Siedziałam w tym samym miejscu, 

niespokojnie czekając na rozkazy Swamiego. Na trzeci dzień wezwał mnie i rzekł: 

„Dobrze, przyjdź, porozmawiam z tobą”. Po pewnym czasie pani Śourie poprosiła mnie 

o pójście za nią do pokoju rozmów Swamiego. Siedziałam u jego boskich stóp, 

zastanawiając się, co Swami powie o mojej synowej. Czy da sobie radę, czy przeżyje? 

Rzekł: „Niepotrzebnie dają jej za dużo leków”. Pospiesznie spytałam Swamiego: „Czy 

mam zadzwonić do syna i powiedzieć mu, aby wstrzymać wszystkie te leki, Swami?” 

„Nie, to niepotrzebne, możesz jechać, pojadę z Tobą. Anandamga Welli Raa” (jedź 

szczęśliwie i wracaj). To mówiąc, stworzył dla niej dużo wibhuti.  

Gdy wraz z synem przyjechałam do jego domu z lotniska w Los Angeles, 

zasmuciłam się widząc zdrową kobietę siedzącą na sofie jak lalka. Traciła wzrok, pamięć, 

zdolność chodzenia, wszystko. Mój syn poślubił gudżaracką dziewczynę z regionu 

Kutch. Powiedziałam: „Ragini! Przysłał mnie do ciebie Swami. Tu jest wibhuti, które 

dał. Po prostu przyjmuj je codziennie i módl się ciągle, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. To 

wszystko”.  

Zatrzymałam się u młodszej córki. Uwielbiam jedzenie gudżarackie, jednak 

zawsze szłam do kuchni i gotowałam sobie sama, zwłaszcza po swej operacji serca 

związanej ze stresem. Być może, moim zawodem jest aktorstwo, ale pasją - gotowanie. 

Na trzeci dzień po moim przybyciu zadzwonił telefon. Byłam w kuchni. Odebrała moja 

córka Szaci i zawołała mnie: „Amma, twój syn dzwoni”. Pobiegłam dowiedzieć się, co 

się wydarzyło. Powiedział: „Maa! Coś się stało”. „Co! Co się stało?” - spytałam. Odrzekł: 

„Pojechaliśmy dziś rano na drugie badanie. Nie mogą znaleźć w niej nawet jednej 

komórki rakowej! Wydarzył się cud. Baba to zrobił. Tak, Swami zrobił ten cud”.  

Moja radość nie znała granic. Lekarze powiedzieli, że są zbici z tropu. 

Natychmiast posłałam Bhagawanowi faks za uratowanie życia Ragini: „Zrobiłeś ten 

cud, bo ona zasługuje na twoją miłość i łaskę. Moje wdzięczne podziękowania Tobie, 

mój Swami”. Niektórzy ludzie mogą zapytać, dlaczego Jego łaską cieszą się tylko 
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niektórzy, wybrani - dlaczego nie wszyscy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jaki był twój 

stan konta w twoim poprzednim dźanma (życiu)? Jakie były twoje dobre czyny? Co 

przeniosłeś na drugą stronę? Co robisz teraz?  

Żeby zostać pobłogosławionym przez Bhagawana, aby zasłużyć na Jego łaskę, 

musisz być prawdziwy wobec samego siebie. Bóg przygląda ci się przez cały czas. Idź 

Jego ścieżką satji, dharmy, śanti, premy (prawdy, prawości, pokoju, miłości). Bóg jest z 

tobą. 

Drugiego cudu Swami dokonał na moim synu Wenkacie Ramanie we wrześniu 

2010 roku. Wyleczył go z raka okrężnicy po operacji. Teraz, po pięciu latach, otrzymał on 

'czystą kartę', tak jak obiecał mi Bhagawan przed moim wyjazdem do Stanów 

Zjednoczonych na jego operację.   

Cuda Swamiego dowodzą jego wszechobecności  

Nawet po Jego odejściu z ciała fizycznego dzieje się coraz więcej cudów. 

Niedawno byłam w Stanach Zjednoczonych. W miejscu zwanym  „Ann Arbor” jest 

pewna kobieta. To pani Dźajanthi, wielka wielbicielka Bhagawana. Wibhuti Swamiego 

pojawia się w całym jej domu na Jego świętych wizerunkach. Wraz z rodziną mieszka 

ona w trzypoziomowym budynku. Święte wibhuti, kurkuma, kumkum i wiele pięknych 

posągów. Wszystko to jest udokumentowane przez pewnego Amerykanina. Boże! To 

zadziwiające, ponad opis czy wyobrażenie. Jest to na You Tube. On stwarza rzeczy, aby 

sprawić, żebyśmy czuli Jego obecność; żeby powiedzieć "Jestem z wami, nie odszedłem". 

My wciąż próbujemy się jakoś odnaleźć z tym, że nie ma Swamiego, tęsknimy za Jego 

fizyczną bliskością. Nie opuścił nas nawet na chwilę. Życzę bardzo szczęśliwego Dnia 

Kobiet i wielu wspaniałych lat na przyszłość nam wszystkim. Om Sri Sai Ram. 

– Autorka, Sowcar Dźanaki, jest sławną aktorką i żarliwą wielbicielką Bhagawana  

Śri Sathya Sai Baby.  

 

 

MMOOJJAA  DDRROOGGAA  DDOO  SSAAII  
Jeanie Boo 

 

O Sai Babie dowiedziałam się najpierw z książki Śri Dżagadisana „Droga do Boga”. 

Później, w 1983 roku znajomy męża, dziennikarz, dał nam mnóstwo książek o Sai Babie, które 

długo pozostały nietknięte.    

Jak Swami pojawił się w moim życiu 

Potem, późnym wieczorem pewnego dnia, wyjęłam z ciekawości jedną z tych książek i 
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była to ta, o której wspomniałam. Przejrzałam ją i zaczęłam czytać. Liczne cudowne opowieści 

w niej zawarte zadziwiły mnie. Od razu ta osoba, zwana Sathya Sai Babą, pozyskała moje serce. 

Tamtego wieczoru mąż i ja dzieliliśmy się tą książką i skończyliśmy ją o 4 nad ranem! To było 

to! Musiałam znaleźć ośrodek Sai Baby. Jakież miałam szczęście, że na końcowych stronach 

książki był podany numer telefonu ośrodka Sai w moim rodzinnym mieście! Następnego ranka 

zadzwoniłam, a kobieta która odebrała, powiedziała mi, że ośrodek został przeniesiony do 

szkoły tamilskiej. Dała mi parę wskazówek i dalsze wiadomości, które tak gorąco chciałam 

otrzymać. Byłam tak podekscytowana! Zaczęłam uczęszczać na bhadźany i od tamtego czasu nie 

obejrzałam się nigdy za siebie. Właśnie rozpoczęła się moja droga do Boga, moja droga z 

Bhagawanem Babą.  

Kiedy jestem z dziećmi, jestem dzieckiem  

Wkrótce rodzina moja udała się w podróż do Śri Dżagadisana do Kuala Lumpur.  Był 

bardzo życzliwy, ciepły i dał nam wiele rzeczy związanych z Babą. Jedną z nich był oprawiony 

obrazek Baby z uwidocznionym trzecim okiem. Trzymałam ten obrazek w swoim pokoju, 

oparty o ścianę. Pewnego dnia starszy syn Ernest, który miał wówczas trzy lata, przybiegł do 

mnie i wykrzyknął bardzo podniecony: „Mamo, mamo, Sai Baba ma bardzo przyjemny 

zapach!”. Spytałam go, skąd to wie. Powiedział, że Baba rozmawiał z nim. „Jesteś pewien, że 

Baba z tobą rozmawiał?” - spytałam.  „Gdzie?”. Wziął mnie za rękę i zaprowadził do tamtego 

pokoju.  „Tutaj” - powiedział, wskazując oparty o ścianę obrazek. „Z tego obrazka - powiedział - 

ale jego głos był w całym pokoju” - zrobił ruch ręką w stronę sufitu! Powiedział jeszcze: „Jestem 

bardzo zadowolony, bo Baba nazwał mnie Ernest. Nie lubię, jak mówi się do mnie "Hej,  

chłopcze”. Powiedział, że Baba mu przekazał: „Ernest, dziel się kamiennymi kulkami do gry”.  

Miał małą puszkę kulek, trzymaną w szufladzie łóżka i nie pozwalał bawić się nimi 

młodszemu bratu. W następnych dniach pytałam go figlarnie o to zdarzenie i za każdym razem 

udzielał tych samych odpowiedzi. Miał trochę ponad trzy lata, jednak pozostawał spójny w 

swym sprawozdaniu.  Pomyślałam sobie, że przyjście Sai Baby do dziecka, aby mu powiedzieć, 

żeby się dzielił kulkami do gry, przypomina mi to, co powiedział Baba: „Gdy jestem z dziećmi, 

jestem dzieckiem”. Baba przychodzi, aby mówić dzieciom rzeczy dziecięce, jednak nawet 

wówczas daje lekcje na temat wartości. W tym przypadku uczył Ernesta dzielenia się.   

Około 3 tygodnie po tym zdarzeniu postanowiłam, że kupię indyjskie kadzidełka do 

modlitw. Udałam się zatem do indyjskiego sklepu i kupiłam paczuszkę pachnących jaśminem 

kadzidełek, a gdy zapaliłam je po raz pierwszy, Ernest zakrzyknął: „Mamo, Sai Baba to ten 

zapach”! No, no... upłynęły trzy tygodnie, a on wciąż pamięta ten zapach! Ci z nas, co znają 

wczesne opowieści o Babie, czytali pewnie o tym, że pachniał jaśminem! Swami rzeczywiście 

przyszedł do mojego syna i z nim rozmawiał.  

Sen przed moją pierwszą podróżą do Puttaparthi   

Był 1985 rok. Postanowiłam udać się do Puttaparthi, aby zobaczyć Swamiego. Miał to 

być mój pierwszy raz w Indiach. Dwa tygodnie przed podróżą miałam sen. We śnie byłam w 

jakimś dużym domu, gdzie na środku holu znajdowały się duże schody.  Na prawo od 

schodów, gdzie stałam, ujrzałam. że zaraz odbywać się będą bhadźany. Następnie zobaczyłam 

stojącego twarzą do mnie mężczyznę w szarej szacie. Spojrzałam na niego i rzekłam do siebie w 

tym śnie: „To jest Pan Rama”, choć nie miałam pojęcia jak wyglądał Pan Rama. Potem, gdy 

oboje zaczęliśmy z wolna siadać, spojrzał mi prosto w oczy. Z miejsca wiedziałam, że to Sai 
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Baba! Spoglądając mi dalej w oczy rzekł: „Poznaję cię. Jesteś moją starą wielbicielką”. Przy tych 

słowach poczułam jakieś uderzenie w klatkę piersiową, które obudziło mnie! Ból trwał nadal, 

gdy się obudziłam i po pewnym czasie zniknął. Szybko zbudziłam męża i opowiedziałam mu 

ten sen.  

 

Dwa tygodnie później byłam w Puttaparthi. Były to obchody 60. urodzin Swamiego. 

Przybyli ze mną ojciec i bratowa. Wieczorem w dzień urodzin Swamiego, 23 listopada, gdy 

spieszyłyśmy z bratową na kolację do zachodniej stołówki, wpadłyśmy na Sai przyjaciółkę z 

naszego domu, która powiedziała podniecona, że wraca właśnie ze zjazdu delegatów i że Swami 

oznajmił: „Wszyscy obecni dziś tutaj są tymi samymi ludźmi, którzy byli podczas dnia koronacji 

Pana Ramy!’. Gdy to usłyszałam, mój sen nagle nabrał znaczenia! Nic dziwnego, że tamten 

mężczyzna we śnie wyglądał jak Pan Rama, a jednak był to Sai Baba! Byłam tak 

podekscytowana, że gdy dotarłyśmy do zachodniej stołówki, prawie nie mogłam jeść!   

Nasz 10-dniowy pobyt w Praśanthi Nilajam był błogosławionym przeżyciem! Podróż ta 

była pierwsza, a nastąpiło po niej wiele innych.  

Swami zawsze ma plany dla swoich wielbicieli 

Pewnej nocy, po wielu latach od poznania Swamiego, jechałam z mężem z Kuala 

Lumpur do naszego miasta, po wzięciu udziału w zjeździe absolwentów Uniwersytetu w 

Sydney. Było po północy, gdy mąż uznał, że musi zrobić przerwę. Był zmęczony i śpiący. 

Wybraliśmy oświetlone miejsce pod latarnią drogową. Nagle ujrzałam wydobywający się spod 

maski dym!  Powiadomiłam męża i stwierdziliśmy, że w chłodnicy skończyła się woda. A nie 

zabraliśmy wody z sobą. Nie było sposobu na nawiązanie z nikim łączności. Nie były to jeszcze 

czasy telefonów komórkowych.  

Nagle przypomniałam sobie, żeby zawołać o pomoc do Swamiego. Miałam ze sobą 

paczuszkę wibhuti. Otworzyłam ją i prysnęłam trochę na maskę, modląc się ciągle do 

Swamiego o pomoc. Wiedzieliśmy, że niebezpiecznie jest tkwić o tej godzinie na szosie. 

Upłynęło kilka chwil i przejechał koło nas jakiś samochód. Po chwili zatrzymał się i zaczął się 

cofać. Kiedy zatrzymał się około 20 metrów od miejsca, gdzie staliśmy, wysiadł jakiś mężczyzna 

i podszedł ku nam. Gdy go ujrzałam, powiedziałam mężowi: „Wygląda jak nasz przyjaciel 

Michael Lim!”. Jednak kiedy podszedł bliżej, zobaczyłam, że to mój własny brat! Powiedział, że 

nie widział numeru rejestracyjnego naszego samochodu, ale pomyślał, że stojąca tam dwójka 

ludzi wygląda na nas, stąd też zatrzymał się. Wkrótce wiedział o naszej trudności i wysunął 

myśl, abyśmy poszli do pobliskiej drogowej stacji wymiany, żeby zdobyć pomoc, on tymczasem 

będzie stał na straży. Uczyniliśmy to i człowiek obsługujący stację wezwał dla nas ciężarówkę 

do holowania. Przyszliśmy z powrotem, żeby zaczekać koło samochodu. W ciągu paru minut 

przyjechała ciężarówka i zaciągnęła nasz samochód do najbliższego miasta. Mąż i ja wsiedliśmy 

do samochodu brata i zapytaliśmy go, co robił, jadąc o tej godzinie. Brat pracował w Penang, w 

północnej części półwyspu, oddalonym o około 5-6 godzin jazdy samochodem od Kuala 

Lumpur. Powiedział, że po skończeniu pracy około godziny 5:00 poczuł silne pragnienie, aby 

wrócić do Muar, naszego miasta w południowej części półwyspu. Nie planował przyjazdu do 

domu, jednak czuł taką potrzebę. Gdy to usłyszałam, wiedziałam natychmiast, że to Swami 

nakłonił go do odbycia podróży do domu. Swami wiedział, że będziemy potrzebować pomocy. 

Cudem tego wydarzenia było takie zgranie w czasie! Gdyby brat przejechał obok tamtego 
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miejsca wcześniej, nie spotkałby nas, gdyby zaś samochód zepsuł się nam później, nie 

przejechałby obok nas. Swami zaplanowal to wszystko tak doskonale! Zna każdy nasz ruch, 

jeszcze zanim ten nastąpi.   

Na zakończenie. . . 

To już 34 lata, odkąd moja rodzina zna Swamiego. Słuchamy jego orędzi i zgłębiamy 

jego literaturę. Najbardziej przemawiającą do mnie nauką Swamiego  z tego wszystkiego jest: 

„Bądź dobry, czyń dobro, patrz na dobro. Oto droga do Boga”. Uważam, że zawiera to w sobie 

wszystko, czego na naszej duchowej drodze potrzeba. Nawet „Kochaj wszystkich, wszystkim 

służ” zawarte jest w tych trzech pozornie 'prostych', boskich zarządzeniach.  Moja rodzina i ja 

czujemy się tak pobłogosławieni tym, że Swami postanowił pojawić się w naszym życiu... Jakże 

Ci dziękuję, drogi Swami! Kochamy Cię, zawsze.   

 

– Z przemówienia Jeanie Boo z Malezji, 23 lutego 2018 r. z okazji obchodów  

Chińskiego Nowego Roku w Praśanthi Nilajam.  

 

 

 

Blask boskiej chwały 

BOSKIE LILE NA PIASKACH ĆITRAWATI 
 

We wczesnym okresie lat 1946-1949 kilku wielbicieli naszego Pana miało wyjątkową 

sposobność oglądania wieczorami Jego lil na brzegach rzeki Ćitrawati.   

Do godziny 3.00 po południu byliśmy już gotowi, niczym dzieci w Madrasie (Czennaj) 

czekające na rodziców, aby ci zabrali je na Plażę Marina! Przed godziną 4.00 Swami już nas 

prowadził. Przy chłodnym wietrzyku szliśmy wolno za naszym Panem, który podążał w 

fałdzistych szatach, jasny niczym światło słońca, w spokojnej atmosferze, otoczony 

złoto-brązowymi wzgórzami, zwieńczonymi tu i ówdzie jakimś ciemnym pasmem. Nasze kroki, 

przy stopach pogrążających się w piaskach Ćitrawati, były zupełnie inne niż krok lotosowych 

stóp naszego Pana, sunących po piaskach. Szliśmy około pół godziny. Swami spytał nas, gdzie 

możemy usiąść. My wybieraliśmy miejsce; Swami tam siadał, a my siadaliśmy wokół niego.   

Wkrótce mówił: "Porozmawiajmy o czymś" i padało jakieś pytanie o Pana Ramę czy 

Pana Krisznę. Swami opowiadał dotąd nieznane i niezapisane zdarzenia z życia Ramy i Kriszny. 

Potem prosił tych nielicznych szczęśliwców, co mieli melodyjne głosy, żeby zaśpiewali. Mogły 

to być bhadźany Miry, kirtany Thjagaradźy lub Purandarasy. Swami wzywał jednego z 

wielbicieli i prosił, aby usiadł blisko Niego. Następnie wyciągał z piasku posążek wykonany ze 

stopu pańćaloha. Zawsze było to iszta dewata (wybrane bóstwo) tego bhakty! Byliśmy w 
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ananda baszpie (łzach radości), a Swami dawał mu ten posążek i mówił, aby wykonywał z nim 

pudżę (nabożeństwo). Mogły to być posążki Ganeszy, Ramy, Kriszny, Pandurangi, Narasimhy, 

Padmanabhy, Dewi, Hanumana, Saraswati, Sai z Śirdi, Kumaraswamiego i tak dalej.  

Po tym szczególnym błogosławieństwie było błogosławieństwo ogólne w postaci 

prasadam dla wszystkich. Swami wytwarzał z piasku ciastka laddu i sam je rozdawał. Jedno 

laddu ze swej dłoni dzielił między wszystkich (około 30-40 osób), a każdy dostawał ponad 

połowę ciastka! Dłoń Jego była akszaja patrą (niewyczerpywalnym naczyniem). Czasem było 

to dudhpeda (słodkie mleko), albo kesari czy też słodkie pongal. Gdy wyglądaliśmy na 

zmęczonych, Swami stwarzał badam halwa (słodką potrawę migdałową) i ją nam dawał.   

Jednego dnia na owym lila sthal (miejscu boskiej zabawy), Swami wyjmował ze swych 

sklepów Sai posążki i wisiorki z kości słoniowej i drzewa sandałowego. Czasami dawał 

wybranym osobom zdjęcia bóstw. Gdy Swami spytał pewnego bhaktę, biegłego w 

Bhagawadgicie, czy ją ma, a ten odrzekł, że ma tylko starą, z podartymi stronami, On wygładził 

jak zwykle piach i wyciągnął zeń nową Gitę w języku telugu i dał mu ją. Ów, rozradowany, 

czytał ją z łzami w oczach.   

Szalała II wojna światowa i niełatwo było dostać filmy do aparatu. Miałem zwykły 

aparat Agfa. Swami stworzył filmy nr 120 i dał mi je, abym robił zbiorowe zdjęcia wielbicieli z 

Nim. Poprosił mnie o wysłanie im zdjęcia, z negatywem, pocztą. Raz na brzegu Ćitrawati 

Swami chciał, abym czytał książkę napisaną przez jego nauczyciela  Śri Kondappę o życiu 

Baby. Gdy czytałem fragment: „Sai Baba z Śirdi odrodził się teraz jako Śri Sathya Sai Baba”, 

postać Baby przemieniła się w postać Sai Baby z Śirdi. Spośród tłumu wstał mój ojciec, krzycząc 

‘Hej Sai! Hej Sai!’, pospieszył do Baby i przytulił Go mocno. Swamiemu trudno było bardzo 

uwolnić się z objęć ojca, aż postać przemieniła się z powrotem w Sathya Sai!   

Pewnego dnia, gdy szliśmy nad Ćitrawati, Swami poprosił nas, abyśmy pobiegli i Go 

złapali. Szybko pobiegł i usiadł w pewnej odlegtłości. My również biegliśmy, a gdy mieliśmy 

Go właśnie dotknąć, pojawił się gdzie indziej. Gdy znaleźliśmy się blisko Niego, stwierdziliśmy, 

że siedzi dokładnie naprzeciw nas!  W końcu poddaliśmy się u jego lotosowych stóp, 

przyznając się do porażki. W ten sposób ujawnił swoją wszechobecność.   

– Wybrane z książki M.L. Leely  „Lokanatha Sai”. 

 

 

 

Forum absolwentów  

 

PO CO BAĆ SIĘ, GDY JEST TU SWAMI 
Nitin Magal 

 

Zostałem pobłogosławiony nauką przez dziesięć lat w instytucjach edukacyjnych Sathya 

Sai. W 2009 roku złożyłem podanie o przyjęcie mnie na licencjacki kierunek handlowy w 
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Brindawanie. Jednak miałem wątpliwości, myślałem: „Czy zwykły student z 60% oceną 

dostanie się do Jego owczarni?”. Jednak za wolą Swamiego przeszedłem przez wszystkie rundy 

sprawdzianów oraz rozmowę kwalifikacyjną i zostałem przyjęty.  

Czas płynął w Brindawanie. Przygotowywaliśmy się do wzięcia udziału w 

wydarzeniach mityngu sportowego. Wcześniej wystąpiłem w dwóch przedstawieniach 

teatralnych w obecności Swamiego. W obu tych sztukach byłem głównym bohaterem, a 

ogromnie chciałem być w zespole teatralnym, bo studenci pod tym pretekstem mają 

sposobność być bliżej Swamiego.   

Włączono mnie i dostałem rolę żołnierza. Było to przedstawienie o bhakcie Tukaramie i 

jego drodze. Nie miałem pojęcia kiedy będzie mój tekst i zastanawiałem się nad tym. Wkrótce 

nasz kierownik przestawił kilka postaci i otrzymałem rolę ucznia świętego Tukarama. Mijały 

dni. Zespół zastanawiał się, komu powierzyć rolę Pana Witthali, który miał stać w świątyni. O 

dziwo, wybrano moje imię i nazwisko. Moje szczęście nie znało granic.  

Byliśmy gotowi z programem i w dzień występu przedstawiono nas Swamiemu - nasze 

role - w sali bhadźanowej. Swami, który wszystko wiedział, podszedł do mnie, a kierownik 

mnie przedstawił: „Swami, to jest Witthala i będzie stał w świątyni”, zaś Swami spytał z 

miejsca ze zwykłą sobie otwartością: „Czy pobłogosławisz również mnie?”. Osłupiałem i 

miałem pustkę w głowie, w umyśle tkwiła mi tylko jego postać. Z dużą odwagą rzekłem: 

„Swami…!!!”  Jedno słowo. To było wszystko, co w tamtej chwili potrafiłem wyrzec. 

Uśmiechnął się i posuwiście poszedł dalej.   

 Przedstawienie rozpoczęło się. Swami był obecny na całym występie.  Siedział 

dokładnie naprzeciw mnie. Nie poruszył się ani razu, ani nie poszedł do pokoju rozmów. Był na 

środku sceny, wpatrywał się we mnie i oglądał przedstawienie. Po zakończeniu występu 

planowaliśmy zrobić z nim zdjęcia. Sądziliśmy, że przyjdzie na wyznaczone, zaplanowane przez 

nas miejsce. Jednak On postanowił przyjść na miejsce tuż obok mnie. W tym czasie przemknęła 

mi myśl, że Swami starzeje się fizycznie. Wziąłem zatem Pana za rękę tak miękko jak tylko 

potrafiłem, myśląc o Jego wieku. Ale On w odpowiedzi ścisnął mi dłoń i trzymał ją ciasno i 

mocno. Potem zapytał mnie: „Jak masz na imię”? Odrzekłem: „Nitin Magal, Swami”, na co 

odrzekł w telugu "Dobrze". Nie puścił mojej ręki, ani mi nie było w głowie puszczać jego ręki. 

Siła uścisku rosła i trzymał mnie za rękę nie krócej niż dwadzieścia minut. Poczułem dane przez 

Matkę Sai zapewnienie, że cokolwiek się stanie, nas nigdy On nie opuści. Może zwlekać, jednak 

nigdy się nas nie wyprze: „Po cóż się bać, kiedy ja tu jestem? Jestem z tobą zawsze, wszędzie, w 

każdym czasie”.  

Przedstawienie dobiegło końca. Ponieważ obsypał nas mnóstwem miłości, wszyscy 

byliśmy zachwyceni. Zdarzenie to nauczyło mnie, że Swami daje nam rzeczy, o które nie 

prosiliśmy, jednak jeśli na to zasługujemy, da nam to w obfitości, nawet bez proszenia. Ciągle 

prosimy Go, aby nas pobłogosławił, ale On nigdy nie zapomniał o błogosławieniu i kochaniu 

nas. Nasz Swami jest dokładnie tutaj, obok nas, jednak my zapominamy o Nim.   

On ma Swój boski plan dla każdego z nas. Musimy jedynie przypominać sobie, że 

Swami jest obok nas i patrzy.  
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NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 
 

Stany Zjednoczone  

Instytut Edukacji Sathya Sai (ISSE) ze Stanów Zjednoczonych, przy wsparciu ze 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, zapoczątkował nową akcję wychodzenia do 

społeczności -  Święto Wartości Ludzkich, skupione na rodzinie, zwiększające świadomość 

pięciu głównych wartości ludzkich oraz szerzące w społeczności miłość i służenie. To Pierwsze 

Doroczne Święto Wartości Ludzkich odbyło się w Austin w stanie Teksas 4 listopada 2017 r. w 

Don Tew Performing Arts Center. Wydarzenie to, wspierane przez współpracujące miejscowe 

szkoły, przyciągnęło około 500 osób, w tym setki miejscowych rodzin. Była muzyka związana z 

wartościami ludzkimi, wystawa sztuki opartej na tychże, wystawa twórczego pisania ze 150 

utworami dzieci ze szkół podstawowych, różne zajęcia dla dzieci oparte na wartościach i zajęcia 

z rzemiosł, zawody w dziedzinie sztuki i muzyki oraz wystawa poświęcona pracy na rzecz 

społeczności dokonywanej przez miejscowe zrzeszenia służebne. Dzień został zwieńczony 

radosnym, wieczornym koncertem międzynarodowych mistrzów rytmu. Zachwycający występ 

zakończył się uroczystością wręczenia nagród, w uznaniu dla wysiłków wszystkich 

uczestniczących w święcie dzieci i artystów. Społeczność przyjęła to dziewicze Święto Wartości 

Ludzkich tak dobrze, że wiele osób, szkół i zrzeszeń służebnych wyraziło chęć uczestnictwa w 

spotkaniu przyszłorocznym (2018). Oto niektóre z określeń, jakie padły na określenie tego 

wydarzenia: „wyjątkowe”, „wzruszające do łez” oraz „bardzo ważne”. 

Wielka Brytania 

10 grudnia 2017 członkowie Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai Wielkiej Brytanii 

z południowo-zachodniej Anglii i Walii wzięli udział w Narodowych Obchodach 

Bożonarodzeniowych w Sali Książęcej w Cheltenham Ladies College. Spotkanie, którego myślą 

przewodnią było „Harmonia: znak człowieczeństwa”, zostało otwarte przemówieniem 

powitalnym przewodniczącego Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z Wielkiej Brytanii, 

po którym nastąpiło nabożeństwo gwiazdkowe w zwyczajowym wydaniu Nabożeństwa 

Dziewięciu Czytań oraz kolędy. Odczytywane fragmentów Biblii były pięknie przeplecione 

kolędami, co złożyło się razem na radosną opowieść o świętym przyjściu Pana Jezusa. Magiczny 

i budujący nastrój na sali podczas nabożeństwa narastał, aż po ostatnią kolędę „O przyjdźcie, 

wszyscy wierni”. Nabożeństwo zakończyło kazanie wygłoszone przez Anne Ryan z Taunton w 

Somerset, inspirowane  naukami Jezusa Chrystusa.   

Rosja i kraje sąsiadujące  

Ponad 630 osób uczestniczyło w cyklu otwartych spotkań, urządzonych przez 250 

ochotników ze społeczności Sai w Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie, na Ukrainie, Białorusi, w 

Mołdawii i Azerbejdżanie, pomiędzy 26 października a 11 listopada 2017 roku. Na spotkaniach 

mówiono o wielu zagadnieniach, między innymi o naukach Śri Sathya Sai Baby, 

przedsięwzięciach Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai oraz ochronie środowiska. W 

Kazachstanie wolontariusze podzielili się doświadczeniami w zakresie sadzenia drzew w 

miastach i opieki nad nimi oraz usuwania z morza plastikowych odpadów. W Kirgistanie 

ochotnicy mówili o ważności rozwoju duchowego i roli nauczycieli duchowych, po czym 

nastąpił śpiew nabożny, napełniający wszystkich miłością, radością i wdzięcznością. 
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Członkowie Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai na Ukrainie przedstawili film, 

podkreślający ważność wartości ludzkich, szacunku dla starszych i zachowywania rodzinnych 

zwyczajów, kultury i duchowości. Ochotnicy na Białorusi urządzili „Kawiarnię Sai”, ciekawe 

zajęcie grupowe, gdzie uczestnicy rozmawiają o roli języka w panowaniu nad uczuciami.   

Ponad 500 członków społeczności Sai z 27 ośrodków i 58 grup z Rosji, Białorusi, 

Mołdawii, Ukrainy i Kazachstanu uczestniczyło w obchodach 92. Urodzin Bhagawana Śri 

Sathya Sai Baby. Członkowie Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai Baby z zapałem 

słuchali koncertów, brali udział w śpiewie nabożnym i dzielili się przeżyciami związanymi z 

Sathya Sai. Oglądali również filmy wideo o Bhagawanie Babie i film o występie rosyjskiego 

chóru w Praśanthi Nilajam.  

Nepal 

16 grudnia ubiegłego roku 15 młodych dorosłych z Narajangarh pojechało do odległych 

wiosek Sapreni, Dźaithali i Kol Bhandźjang, gdzie z miłością służyli jedzeniem ponad 60 

rodzinom. Pomimo trudności z dostępem do tych odległych miejsc, ochotnicy ochoczo 

przekazali w darze potrzebującym rodzinom około 100 darów - ciepłych ubrań i koców.   

Tajlandia 

16 grudnia minionego roku uczniowie Bal Wikas z Tajlandii dokonali prezentacji 

poświęconej przedsięwzięciu "Służ Planecie". Obejrzało ją 41 osób, w tym 19 członków 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Dzieci mówiły o potrzebie sprawowania pieczy nad 

wodą, elektrycznością i jedzeniem, kiedy troszczymy się o Matkę Ziemię. Podkreśliły również 

potrzebę utrzymywania w czystości naszych uczuć.    

17 grudnia ubiegłego roku 21 członków Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z 

Tajlandii oraz 17 gości poniosło świąteczny nastrój do ponad 100 mieszkańców Domu Sióstr 

Dobrego Pasterza - poprzez podanie im wszystkim wspaniałego obiadu. 24 grudnia urządzili 

kolejne spotkanie, obejmujące śpiew pieśni nabożnych, kolęd i tańce dzieci. O północy ksiądz z 

pobliskiego kościoła poprowadził modlitwę dla gości, witając Boże Narodzenie.   

 Węgry 

25 listopada ubiegłego roku 110 członków Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai na 

Węgrzech uczciło 92. Urodziny Śri Sathya Sai Baby spotkaniem narodowym, skupiającym się na 

znaczeniu ochrony środowiska. W jego ramach odbyło się  przedstawienie teatralne ukazujące 

bezinteresowną miłość dawaną przez przyrodę oraz wszelkie życie na Ziemi. Następnego dnia 14 

wolontariuszy z ośrodka Sathya Sai w Budapeszcie odwiedziło dom opieki, żeby dać trochę 

rozrywki jego starszym mieszkańcom, wnosząc świąteczny nastrój śpiewem pieśni węgierskich 

rozgrzewających serce oraz recytacją wierszy i krótkich opowiadań. Ochotnicy dali też tym 

starszym ludziom wyborne desery domowego wyrobu oraz świeże owoce. Seniorzy wyrazili z 

serca wdzięczność za tę pełną miłości służbę.  

Azerbejdżan 

17 grudnia minionego roku siedmiu ochotników z trzech ośrodków Sathya Sai rozdało 

torby z podarunkami 36 dzieciom w sierocińcu. Każda zawierała pomarańcze, mandarynki, 

granaty, jabłka, banany, osiem rodzajów słodyczy, kozinaki (słodki smakołyk, zrobiony z 

orzechów i nasion), ciastka, wafle, herbatniki, orzechy, zabawkę oraz maskę noworoczną. 

Ochotnicy pomogli również młodszym dzieciom przygotować podarki dla przyjaciół. Starsze 
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dzieci uczestniczyły z zapałem w lekcji poświęconej docenianiu piękna przyrody oraz widzeniu 

wewnętrznego piękna w każdej osobie.    

 Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai   

BHARAT 

Gudżarat: W dniach 27-28 stycznia 2018 r. odbył się w Wadnagar Doroczny Zjazd 

Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. Wieś Wadnagar ma własną, wyjątkową tożsamość, jest 

bowiem miejscem narodzin i dzieciństwa premiera Śri Narendry Modiego. W ramach zjazdu 

przeprowadzono też obóz sadhany dla osób funkcyjnych Organizacji Sai.    

Obóz ten, dla osób funkcyjnych z tego stanu i przewodniczących okręgowych, urządzono 

27 stycznia 2018. Ogniskował się głównie na 9-punktowym Kodeksie Postępowania, danym 

przez naszego Ukochanego Bhagawana. Wystąpiło 9 mówców z tego stanu; każdy skupił się na 

jednym punkcie. Potem nastąpiła rozmowa o wdrażaniu tych 9 punktów w codzienność, aby 

prowadzić duchowe życie i stać się godnymi narzędziami boskiej misji Bhagawana jako osoby 

sprawujące funkcje w Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. W obozie sadhany wzięło udział około 

40 osób funkcyjnych i przewodniczących okręgowych ze stanu Gudżarat.   

Urządzono również konferencję prasową, na której ludziom z mediów dokładnie 

opowiedziano o działalności służebnej Organizacji Sai. Odbyła się także wystawa duchowa, 

przy pomocy obrazów przedstawiająca Misję Awatara Sai od samych Jego narodzin. Objęła 

nauki i działalność służebną Organizacji Sai  - prowadzącej dalej tę misję Awatara - zarówno 

na poziomie narodowym, jak i stanowym. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Śri 

Somabhai D. Modi, starszy brat premiera Śri Narendry Modiego, w obecności 

przewodniczącego stanowego, jego zastępcy i  okręgowych przewodniczących z różnych 

okręgów. Wystawę odwiedziło wiele osobistości oraz miejscowi. Wieczorem wyświetlono 

70-minutowy film wideo dotyczący Misji Awatara Sai.    

28 stycznia  odbył się Doroczny Zjazd Organizacji Sewy Śri Sathya Sai w Świątyni 

Mahadey Hatkeśwer w Wadnagarze. Myślą przewodnią było: „Duchowość  Sercem 

Organizacji”. Gośćmi-mówcami byli dr Dipak Anand, profesor nadzwyczajny Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai w Puttaparthi oraz dr Śaśank Śah, wizytujący wykładowca Uniwersytetu 

Harvarda w Stanach Zjednoczonych. W uroczystej mowie otwierającej Śri Manohar Trikannad, 

przewodniczący stanowy Organizacji w Gudżaracie, objaśnił myśl przewodnią zjazdu.   

Pierwszą mowę wygłosił dr Dipak Anand, który opowiedział o kilku przypadkach, gdy 

będąc bardzo blisko Bhagawana miał z Nim bezpośrednią rozmowę, dającą mu sposobność 

szukania u Niego odpowiedzi na związane z duchowością pytania. Jego przeżycia z 

Bhagawanem wywołały zdumienie i  oddźwięk wielbicieli Sai i osób z zewnątrz.   

Na spotkaniu poobiednim przemawiał dr Śaśank Śah, który w 90-minutowym 

wystąpieniu wyjaśnił, litera po literze, słowo „duchowość”, ang.: spirituality, przeplatając to 

różnymi cytatami z Bhagawana i opisem swoich doświadczeń.  

W mowie pożegnalnej Śri Manohar Trikannad opowiedział szczegółowo o nadchodzącej 

działalności Organizacji Sai. Potem radośnie rzekł, że obaj mówcy objaśnili bardzo zrozumiale, 

zgodnie z poglądami Swamiego, znaczenie duchowości oraz jej ważność w Organizacji Sai. 

Przemówienie pożegnalne zakończył poproszeniem wszystkich obecnych o złożenie przysięgi 

wraz z nim, że będą godnymi narzędziami Swamiego w prowadzeniu dalej bezinteresownie 
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jego misji.   

Kerala:  Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa powodowanego używaniem 

pestycydów w uprawie warzyw i owoców, Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z okręgu 

Alappuzha rozpoczęła nowatorskie przedsięwzięcie „Sai Agri Varsh”, w ramach którego zachęca 

się do uprawiania organicznie warzyw w przydomowych ogródkach lub na otwartym tarasie. 

Wielbiciele Sai używają uprawianych warzyw do przygotowywania jedzenia w domu, zamiast 

je kupować na rynku. Jeżeli jest jakaś nadwyżka, mogą to przynosić do Ośrodka Sai i 

wykorzystać podczas Narajana Sewy. Przedsięwzięcie, wdrażane we wioskach objętych 

programem wiejskim Śri Sathya Sai oraz w domach wielbicieli, jest niezwykle dobrze 

prowadzone i wkrótce będzie rozszerzone na inne okręgi. Organizacja przeprowadza też 

regularne zajęcia i seminarium edukujące i inspirujące do uprawy organicznie warzyw.   

 

 

 

Omówienie książki 

MIŁOŚĆ UŚMIECH TERAZ – STUDENCKA OPOWIEŚĆ O 

TRANSFORMACJI 

Dr Dipak Anand 

 

Podstawą wszelkiego stworzenia jest niezgłębiona miłość Boga. Celem ludzkiego życia 

jest uśmiech błogiego przebudzenia się. Właściwym polem dla boskich dążeń jest 

wiecznotrwałe teraz. Ta książka - ‘Miłość uśmiecha się teraz ...’  (Love Smile Now) jest 

wymowną i głęboko nabożną opowieścią o przemianie autora, dr Dipaka Ananda, w będącej 

dlań zaszczytem bliskości Bhagawana Baby. Treść i sposób 

opowiadania sprawiają, iż książka od początku do końca pochłania 

uwagę. Najmocniej oddziałuje wszędzie tam, gdzie jest mowa o 

rozmowach Swamiego ze studentami.   

Pomiędzy opisami przejmujących przeżyć z Bhagawanem, 

odsłania głębie wedyjskiej filozofii nie-dwoistości, objaśnianej przez 

autora w wyjątkowy sposób. Wgląd, jaki daje każde z tych przeżyć, 

jest zaiste cenną lekcją, sprzyjającą wewnętrznej podróży.   

„Sednem życia duchowego jest widzenie jedności. Jest to 

zlanie się rzek dharmy z oceanem miłości. Miłość góruje nad wszelką 

dharmą, gdyż każdy czyn wykonany z czystą miłością jest sam przez 

się dharmą. Największą dharmą jest bezinteresowna miłość do Boga 

i często jej doznajemy w obecności Bhagawana... Biorąc pod uwagę 

niezliczone ludzkie ograniczenia, Bóg ocenia, jeśli chodzi o dharmę, bardziej pod kątem tego, 

jakie są nasze zamiary niż pod kątem naszych czynów jako takich” - powiada autor.   

Pięknie potwierdza znaczenie śpiewania świętych imion i pieśni pochwalnych 
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wynikami badań wykonanych przez pewnego japońskiego naukowca. Autor zgrabnie pisze o 

ważnych przeciwieństwach w życiu, takich jak jedność - różnorodność, oddech - panowanie nad 

umysłem, spokój umysłu - zdrowe ciało itd. Radzenie sobie z nimi jest sztuką duchowości. 

„Często byłem zadziwiony tym, jak Pan posługuje się zarówno naszym stanem snu jak i jawy, 

jako swoimi placem zabaw, aby wypełniać swoją misję przemiany ludzkiego serca” - stwierdza.    

„On (Baba) ciągle poświęcał się dla innych. Nawet w swoich ostatnich dniach w 

szpitalu, wziął na swe ciało wszystkie karmiczne konta bhaktów, które z miłością przejął w 

swoim życiu” - mówi autor.   

Oparta na doświadczeniach z pierwszej ręki dotyczących boskości Bhagawana  książka 

daje wewnętrzne objaśnienia dla życia duchowego, zawierając bezcenne lekcje, jakie otrzymał 

w rozmowach z Bhagawanem.   

– P.P.S. Sarma 

 

 

Uwolnij się od pragnień, złości i chciwości 

Ramajana, Mahabharata i Bhagawata uczą nas, że nawet jeżeli w jakiejś osobie jest jedna 
nikczemna cecha, wywołuje ona olbrzymie zniszczenie i prowadzi do jej zguby. Co więc 
można rzec o losie dzisiejszego człowieka, który ma wszystkie trzy nikczemne cechy, 
mianowicie kamę, krodhę i lobhę (pożądanie, złość i chciwość)? Te trzy podłe cechy są 

głównymi przeszkodami na ścieżce do Boga. W rzeczy samej, jak oznajmia Gita, są one 
doprawdy trzema głównymi bramami, prowadzącymi do piekła. Ten, kto ma te trzy cechy, 

musi przepaść. 

– Baba 

 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk  
 

 

 

 

  


