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(prawdę * prawość * pokój * miłość * niekrzywdzenie) 



Sanathana Sarathi   Maj  2018  
 

© Organizacja Sathya Sai       3 

 

 

 

  



Sanathana Sarathi   Maj  2018  
 

© Organizacja Sathya Sai       4 

 

 

AVATAR VANI  

 

 

CELEM LUDZKIEGO ŻYCIA JEST JEDNOŚĆ  
Z BOGIEM 

 

SIEDZIBĄ BŁOGOŚCI JEST BÓG 

Każda osoba dąży w życiu do szczęścia. Młodzi i starzy, bogaci i biedni, wszyscy 

gonią za szczęściem. Gdzie się jednak owo szczęście mieści? Co jest głównym miejscem 

lub siedzibą szczęścia? Dla ryby siedzibą przyrodzoną jest woda. Jeżeli nie ma wody, 

ryba nie może przetrwać. Możecie spróbować trzymać rybę na półmisku ze złota. Jej 

nie obchodzi złoto ani diamenty. Nie szuka niczego innego jak tylko wody. Podobnie, 

chociaż człowieka otaczają różnego rodzaju wygody, nie jest w stanie czerpać szczęścia, 

gdyż prawdziwego szczęścia nie można czerpać ze źródeł zewnętrznych.  

Szczęście nie tkwi we władzy, majątku, stanowisku czy smacznym jedzeniu. A 

zatem gdzie się znajduje prawdziwe szczęście? Dlaczego nie jest łatwo dostępne? Źródło 

szczęścia jest wewnątrz naszej własnej istoty. Nie jest dostrzegalne, bowiem tak jak 

ogień popiołem, jest ono pokryte namiętnością, nienawiścią i przywiązaniami,. Weźmy 

na przykład masło. Masło jest obecne w każdej drobinie i kropli mleka, choć nie jest 

widzialne.  

Żeby osiągnąć prawdziwe szczęście, trzeba skorzystać z pewnych standardowych 

sposobów i procedur. Aby otrzymać masło, musicie dobrze ubić zsiadłe mleko. Żeby 

urzeczywistnić ukryte szczęście, obecne w każdym w postaci Sat-Ćit-Anandy (Istnienia, 

Świadomości, Błogości), konieczne jest czynienie wytrwałych i należytych wysiłków.  

Co się rozumie przez ‘Sat’? To, co jest wieczne; to, co nieporuszone i niezmienne we 

wszystkich przedziałach czasu, zatem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości - oto Sat, 

czyli Prawda. Trikala badhjam satjam (prawda pozostaje niezmienna w trzech okresach 

czasu - przeszłości, teraźniejszości i przyszłości). Po co szukać prawdy, kiedy jest ona 

wszędzie i we wszystkich czasach? Ćit oznacza paripurna dźnianę (uzdrawiającą 

wiedzę). Gdy Sat i ćit łączą się, skutkuje to anandą (błogością). Satćidananda to cecha 

Boga. Bóg jest ucieleśnieniem błogości. Jedynie w błogości można znaleźć Boga.  

Narajana Sukta opisuje, że Pan Narajana obecny jest w najmniejszej przestrzeni w 

środku hridaji (czyli duchowego serca) człowieka. Mówi: Dźwala mala kulam bhati 

wiswasja jatanam mahat... (Najwyższa zasada jaśnieje jak błyskawica w małej 
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przestrzeni duchowego serca człowieka). Antar bahiśća Tat sarwam wjapja Narajana 

sthita (Ów przenikający wszystko Bóg jest obecny w środku i na zewnątrz). Pana 

Narajanę można uświadomić sobie jako błysk jasności w koniuszku płomienia 

duchowego serca. Opisuje się Go również jako Anoraniijan mahato mahijan 

(subtelniejszy niż to, co subtelne i większy niż to, co ogromne). Żeby uświadomić sobie 

to najsubtelniejsze oblicze Boga, musimy poszerzać nasze widzenie.  

 Uważamy częstokroć, że pewne rzeczy czy aspekty blokują naszą ścieżkę do 

szczęścia. Aby swobodnie czytać, nakładacie okulary. Czasem odczuwacie je jako 

uciążliwe. Niemniej jednak są konieczne, pomagają bowiem uzyskać dobre widzenie. 

Wszystkie podejmowane przez nas sadhany (duchowe ćwiczenia) są niczym te okulary, 

pomocne w dążeniu do szczęścia i błogości.  

Moc boskiego imienia 

Pewnego dnia mędrzec Narada, zbliżywszy się do Pana Wisznu, rzekł: „O Panie 

Narajano! Jesteś oceanem błogości. Jesteś przyczyną wszystkich przyczyn. Jesteś 

siedzibą wszystkich bogów, ludzi i wszelkich innych istot. Poza tobą nie ma dla żadnej 

istoty schronienia. Mówi się, iż twoje imię ma wielką moc. Dlatego zawsze je śpiewam. 

Jako że kieruję swoje nabożeństwo ku tobie, pragnę poznać moc twojego imienia 

bezpośrednio od ciebie”. Wtedy Narajana rzekł: „Narado, jesteś wielkim uczonym oraz 

znakomitym riszim; pytanie twoje jest jednak naiwne. Spójrz na tamtego ptaka, 

siedzącego na drzewie. Proponuję, abyś poszedł do tego ptaka i zwrócił się o 

odpowiedź na swoje pytanie”.  

Narada poczuł się trochę upokorzony, pomyślał bowiem, że to dziwne, by ptak 

miał mu dać jakąś lekcję. Ale skoro taki był nakaz Pana, Narada poszedł i zapytał 

ptaka: „Ptaku, czy możesz opowiedzieć mi o sile imienia Narajany?”. Ptak, w chwili gdy 

usłyszał imię Narajany, padł martwy. Narada na to niespodziane wydarzenie doznał 

wstrząsu i zrobiło mu się bardzo smutno, iż imię Narajany ma powodować śmierć. 

Udał się z powrotem do Wisznu i zdał mu sprawozdanie z wypadku.  

Zamiast współczuć, Narajana dał mu inny nakaz: „Właśnie teraz w domu 

naprzeciwko urodziło się cielę. Idź i zwróć się do cielęcia o tę odpowiedź”. Narada nie 

potrafił pojąć, jak cielę może być mądrzejsze od niego, ale zadał to pytanie cielęciu. 

Cielę także padło martwe, usłyszawszy imię Narajany. Narada pospieszył do Narajany 

i poskarżył się: „Panie, dlaczego zrobiłeś ze mnie grzesznika? Wiesz, że jestem sadhu 

(pobożnym człowiekiem). Jak mogę być przyczyną tak wielu śmierci?”. 

 Narajana zaśmiał się i rzekł: „Nie wypada ci porzucać swojej stanowczości 

poznania prawdy. Posłuchaj mnie. Królowi tego kraju urodził się właśnie męski 

potomek. Idź i zwróć się do tego dziecka o odpowiedź”. Narada wzdrygnął się na myśl 

o powodowaniu jeszcze jednej śmierci. Jak jednak mógł zlekceważyć rozkaz swego 

Pana! Zbierając się na odwagę w oczekiwaniu na najgorsze, Narada udał się do pałacu 

króla. Król był bardzo zadowolony, że wielki mędrzec Narada przybył zobaczyć jego 

dziecię. Położył dziecko na ręku Narady i nalegał, aby je pobłogosławił. Narada był w 
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wielkim kłopocie. Wziął dziecko na stronę i zapytał je szeptem: „Dziecko, czy możesz 

mi opowiedzieć o mocy imienia Narajany”?.  

Dziecko opowiedziało Naradzie: „Gdy siedziałem na gałęzi drzewa jako ptak, 

usłyszałem, że wypowiadasz imię Narajany, zostałem więc uwolniony od tamtego 

ciała i otrzymałem narodziny w świętym gatunku krów. Kiedy znów usłyszałem od 

ciebie imię Narajany, przestałem być zwierzęciem i urodziłem się jako istota ludzka. 

Teraz, jako że usłyszałem znowu to święte imię, zostałem zupełnie uwolniony od 

świadomości ciała i osiągam wyzwolenie”. Wtedy Narada pojął wartość i moc 

śpiewania imienia Narajany.  

Nie powinno się oceniać żadnej istoty w oparciu o zewnętrzny kształt. Nie 

powinno się szacować zbyt nisko wartości oddania. Wisznu Purana wyraźnie mówi, że 

szczery bhakta to najbardziej czcigodna ze wszystkich istot. Pewnego razu Narada 

chciał dowiedzieć się od Pana Narajany, kto jest największy spośród całego Stworzenia. 

Narajana rzekł: „Narado, nie jesteś zwykłą istotą. Posiadasz bogatą wiedzę. Pragnę 

usłyszeć w tym względzie twoje zdanie”.  

Narada odrzekł: „Największa jest ziemia”. Wtedy Wisznu zauważył: Trzy czwarte 

ziemi pokryte jest wodą. Co w takim razie jest większe?”. Narada zgodził się, że większa 

jest woda. Wisznu powiedział: „Jednak mędrzec Agastja wypił ocean jednym haustem. 

Zatem Agastja jest większy czy woda?”. Narada odrzekł: „Masz słuszność, mój Panie, 

Agastja jest większy niż woda”. Wisznu znów zapytał: „Ale ten Agastja jest drobną 

gwiazdą na niebie (akaszy). Zatem większa jest gwiazda czy niebo?”. Narada odrzekł: 

„Większe jest niebo”. Pan zgodził się i rzekł: „Twoje rozumienie jest poprawne. Niebo 

jest rzeczywiście większe. W swoim wcieleniu jako Wamana, Pan poprosił władcę 

Balego o ziemię odmierzoną trzema krokami. Biorąc ten podarunek trzech kroków, 

Wamana przybrał postać Triwikramy, pokrył jednym krokiem całą ziemię, drugim 

niebo, a na trzeci nie było miejsca. Władca Bali musiał ofiarować pod ten trzeci krok 

własną głowę. A zatem większy jest Bóg czy niebo?”. 

 Narada odrzekł: „Swami, kiedy sama stopa Pana pokrywa całe niebo, o ileż 

większa będzie cała Jego postać? Bóg jest doprawdy większy”. „Bóg ogarniający cały 

wszechświat mieszka w sercu swojego wielbiciela. Zatem większe jest serce wielbiciela 

czy Bóg?” - zapytał Wisznu. Narada odrzekł: „Doprawdy, wielbiciel jest większy niż 

Bóg”. 

Serce jest niczym kszira sagara (ocean mleka), na którym, jak się mówi, spoczywa 

Pan Narajana. Jednak w tych czasach kali ten ocean mleka przemienił się w słony 

ocean, czyniąc drogę rekinom i krokodylom. Zwierzęta te można przepędzić przy 

pomocy namasmarany (śpiewania imienia Boga). Bóg jest opisany jako Nitjanandam, 

Parama Sukhadam (zawsze błogi). Gdzie można tę błogość znaleźć? Wszystkie istoty 

tkwią w oceanie błogości. Mimo to ludzie niezdolni są doświadczać błogości. 

Zewnętrzne widzenie człowieka jest powodem owej ironicznej sytuacji. Paśjannapića 

na paśjati moodho (Ten kto widzi, a jednak nie rozpoznaje rzeczywistości, jest 
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głupcem). Gdy twoje widzenie się zmieni, poznasz, że wszystko jest napełnione 

błogością. Siedzibą błogości jest twoje własne serce.  

 

Przyczyną nieszczęścia człowieka jest ignorancja  

Pewnego dnia Dakszinamurti zauważył, patrząc na ocean, że fale wyrzucają na 

brzeg pianę i brud. Spytał wówczas: „Oceanie, masz tak ogromną ilość wody, a wydaje 

się, że w ogóle nie jesteś tolerancyjny. Dlaczego wyrzucasz tę niewielką ilość piany i 

brudu?”. Ocean odrzekł: „Jeśli zacznę przyjmować śmieci i brud, pewnego dnia stracę 

własną tożsamość”.  

Błogość ukryta jest w ciele. Wedy opisują, że kośa (czyli powłoka) anandy 

(błogości) okryta jest czterema koncentrycznymi kośami w ciele danej istoty. 

Najbardziej zewnętrzną powłoką jest najgrubsza z nich, to znaczy annamaja kośa - 

symboliczna powłoka, która zależy całkowicie od jedzenia. Następna powłoka zwana 

jest pranamaja kośą (powłoką energii życiowej) – to powłoka siły życiowej. Pod nią 

jest manomaja kośa (powłoka umysłu), pod którą jest widźnianamaja kośa (powłoka 

mądrości), która otacza anandamaja kośę (powłokę błogości).  

Biały ryż otrzymuje się, gdy usunie się łuskę z ziarna. Czystą wodę otrzymuje się po 

usunięciu pokrywającej ją rzęsy. Usunięcie zaćmy z oczu przywraca dobry wzrok. 

Słońcem radujemy się w pełni, gdy znikają chmury. Podobnie, szczęścia w pełni 

doświadcza się jedynie wówczas, gdy odrzucone zostają zewnętrzne powłoki. Ponieważ 

pogoda w tym miejscu, w Kodaikanal, jest zimna, musicie mieć na sobie podkoszulek, 

koszulę, a na niej sweter. Żeby zobaczyć własną pierś, będziecie musieli usunąć 

najpierw sweter, potem koszulę, a na koniec podkoszulek. Człowiek nie jest zdolny 

uświadomić sobie błogości, bo pokrywają ją trzy guny (cechy), mianowicie sattwa 

(spokój), radźas (namiętność, zapalczywość) i tamas (lenistwo).  

Weźmy na przykład kasturi brigę (jelenia piżmowego). Do nozdrzy tego zwierzęcia 

dociera wonny powiew, staje się ono ciekawe i przeszukuje cały las, żeby znaleźć jego 

źródło. Po długiej wędrówce czy poszukiwaniu zwierzę męczy się i kładzie na ziemi, z 

pyskiem dotykającym brzucha. Dopiero wtedy uświadamia sobie, że ten słodki zapach 

wychodzi z jego własnego brzucha. Podobnie, człowiek szuka po całym świecie źródła 

szczęścia, które jest w nim.  

Pewien człowiek szedł przez gęsty las. Zrobiło się ciemno. Człowiek ten miał ze 

sobą tylko światło małej latarki. Zmartwił się, że ta maleńka latarka może go co 

najwyżej prowadzić na odległość 10 stóp, a jak z nią przewędrować 10 mil? Wówczas 

wewnętrzny głos mu rzekł: „Głupcze! Musisz sobie uświadomić, że ta mała latarka 

wystarczy do przejścia całego tego ciemnego lasu”. Gdziekolwiek idziesz, musisz 

pamiętać, aby nieść ze sobą to światło. Podobnie, gdy szczęście dostępne jest w twojej 

własnej jaźni, po co szukać gdzie indziej? Światło błogości dostępne jest dokładnie w 

twoim sercu.  
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Często wypowiadacie modlitwę Asato ma sad gamaja tamaso ma dźjotir gamaja 

(prowadź mnie od nierzeczywistości do rzeczywistości, z ciemności do światła). Nie ma 

ciemności tam, gdzie jest światło. Nie ma smutku tam, gdzie jest radość. Błogość 

obecna jest wszędzie. Wiśwa (świat) to skutek, przyczyną zaś jest Wisznu (Bóg). Życie 

ludzkie jest w istocie napełnione błogością. Błogość jest dla człowieka tym, czym woda 

dla ryby, drzewo dla ptaka, matka dla dziecka. Wszystkie dążenia człowieka, takie jak 

wykształcenie, praca, biznes itd., mają na celu jedynie szczęście. W każdej chwili życia 

człowiek łaknie szczęścia. Nawet gdy lekarz daje wam zastrzyk, uważacie, że powinien 

być zrobiony bezboleśnie. Człowiek na skutek niewiedzy nie rozpoznaje źródła 

szczęścia w swoim życiu.  

W pewnej chacie mieszkał biedny człowiek i przez całe życie żył z żebraniny, nie 

wiedząc, że pod podłogą jego własnej chaty znajduje się wielki skarb. Oto położenie 

doczesnego człowieka. Ego człowieka zaciemnia widzenie i nie widzi on tego skarbu. 

Żeby uzyskać skarb anandy (błogości), musi zabić swoje ego.  

Stały adres Boga 

Pan Kriszna powiedział w Bhagawadgicie: Paritranaja sadhunam winasaja ća 

duskritam (wcielam się dla ochrony dobrych, a unicestwienia złoczyńców). Bóg 

przychodzi w misji ochrony dobra i niszczenia zła. Człowiek, żeby zaznawać szczęścia i 

pokoju, musi porzucić ego, złość i gniew, zazdrość i inne złe cechy. Jesienią widzicie, że 

drzewa tracą liście. Upaniszada mówi: Anandadhjewa khalwimani bhutani dźajante 

anandene dźatani dźiwanti. anandam prajantja bhisam wiszantiti (wszystkie istoty 

tutaj są zaprawdę narodzone z błogości; urodziwszy się pozostają przy życiu dzięki 

błogości; odszedłszy zaś wchodzą w błogość). Wszystkie istoty rodzą się z błogości, żyją 

w błogości i łączą się z błogością. 

Pewnego dnia mędrzec Narada zbliżył się do Pana Wisznu i stanowczo rzekł: 

„Panie! Powiedz mi swój stały adres”. Pan odrzekł: Mad bhakta jatra gajanti tatra 

tiszthami Narada (moje miejsce zamieszkania jest tam, gdzie wielbiciele wyśpiewują 

moją chwałę, Narado). Oto stała siedziba Boga.  

Szczęście to sława, szczęście to wspaniałość i szczęście to ozdoba. Powinniście być 

gotowi coś dla szczęścia poświęcić. Kiedy idziecie do sklepu, żeby kupić nową 

chusteczkę, powinniście być przygotowani na zapłacenie jakichś pieniędzy. Jeżeli tak 

jest w przypadku rzeczy doczesnych, wyobraźcie sobie, ile potrzeba poświęcenia, aby 

uzyskać skarb najcenniejszy - boską błogość. Na karmana na pradźaja dhanena 

thjagenaike amrutattwa manasu (nieśmiertelności nie uzyskuje się drogą czynu, ani 

przez potomstwo czy majątek, osiąga się ją tylko dzięki poświęceniu) - powiada 

Upaniszada. Dhritarasztra miał 100 synów i rządził ogromnym królestwem. Jaka była 

wszakże na końcu jego dola? Prawdziwą chwałę uzyskuje się jedynie poświęceniem. 

Jedynym sposobem na dotarcie do nieśmiertelności jest usunięcie niemoralności. Z 

chwilą porzucenia przez was ego i gniewu, zostanie błogość. Właśnie w tym znaczeniu 

mówi się, iż błogość jest boska. Przy opartym na różnorodności spojrzeniu na świat, nie 
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można pojąć boskości. Celem waszego życia powinna być jedność z boskością.  

Aby uświadomić sobie swoją boskość, zwracaj wzrok ku wnętrzu  

Każda osoba i istota jest tylko iskrą tej samej boskości. Kiedy włoży się w ogień 

żelazną kulę, gorąco ognia rozchodzi się po całej żelaznej kuli. Możecie dotknąć ją 

gdziekolwiek i odczuć to samo gorąco. Podobnie, gdziekolwiek się udacie, jest tam 

błogość. Macie w ręku kawałek palmowego cukru. Możecie lizać jego dowolną stronę - 

otrzymacie ten sam słodki smak. Gdyby na świecie nie było szczęścia, jak ktoś mógłby 

żyć choćby chwilę?  

Nie powinieneś chwiać się przy każdym wydarzeniu. Kiedy jest burza nieszczęść, 

pozostawaj stały jak żelazna kula, nie odlatuj jak liść. Słusznie powiedziano, że 

powolny i stały wygrywa wyścig.  

Po długiej pokucie i pobożnych dążeniach starożytni riszi oświadczyli: 

Wedahametam Puruszam mahantam aditjawarnam tamasa parastat (uzmysłowiłem 

sobie Najwyższą Istotę, która jaśnieje blaskiem miliarda słońc i jest ponad tamasem - 

ciemnością niewiedzy). Powiedzieli, że uświadomili sobie Wszechmocnego Boga, który 

jest najbardziej jaśniejący ponad ciemnością niewiedzy i smutku. Wezwali wszystkich, 

żeby podążali ich drogą i stali się ucieleśnieniem błogości. Jednak ludziom nie zależy 

na osiągnięciu stanu błogości.  

Pewien człowiek wszedł na wielki deptak. Patrzył na feerię świateł na deptaku, 

zapominając o prawdziwym blasku, obecnym w jego własnym wnętrzu. Ciało jest 

niczym bezwartościowy żelazny sejf, w którym przechowuje się skarb w postaci 

cennego klejnotu błogości. Błogości można doświadczyć, gdy kieruje się wzrok ku 

własnemu wnętrzu. Opowieść o ptaku stopniowo zmieniającym się w krowę, a potem 

w księcia i o jego ostatecznym wyzwoleniu jest jedynie waszą własną opowieścią. W 

tej opowieści tkwią nasze dzieje. Opowieścią Boga jest historia ludzkości.  

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 27 kwietnia 1993.  

 

Powinieneś uświadomić sobie, że nie są to twoje pierwsze narodziny; 

miałeś wiele poprzednich. Słowo manawa (człowiek) oznacza, że nie 

jesteś nowy. Ma znaczy 'nie'. Nawa znaczy 'nowy'. Bóg nie jest dla 

ciebie nowy. Jest twoim starym przyjacielem. 

– Baba 
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PRZESŁANIE BHAGAWANA NA DZIEŃ IŚWARAMMY 
 

„Chociaż Bóg jest zawsze gotów wysłuchiwać modlitw, nie czyni tego, gdy 

modlitwy nie płyną z głębi serca. Kiedy modlitwy są szczere i żarliwe, Bóg na pewno na 

nie odpowie. Nie ma On żadnych pragnień poza dobrem swoich wyznawców. Aby 

dostąpić Jego łaski, człowiek musi rozwijać święte myśli” - rzekł Bhagawan w orędziu 

na Dzień Iśwarammy, 6 maja 2000 roku.  

NIE MA MAJĄTKU WIĘKSZEGO NIŻ MIŁOŚĆ 

Ucieleśnienia Miłości! 

Życie człowieka to mieszanina szczęścia i smutku. Spełnienie w życiu może znaleźć 

tylko wtedy, gdy potrafi odnaleźć źródło szczęścia i smutku. Człowiek osiąga mądrość z 

powodu smutku, nie zaś ze szczęścia. Mędrcy i jasnowidze dawnych czasów musieli 

stawić czoła wielkim trudom i kłopotom, nim mogli dać wielkie wzorce reszcie świata. 

Dlatego właśnie ich nauki pozostawiły w sercach Bharatijów niezatarty ślad. Zarówno 

pojedynczy człowiek, jak i społeczeństwo mogą osiągnąć postęp i dobrobyt tylko po 

przejściu wielu prób i cierpień. Człowiek musi stawiać czoła nie tylko trudnościom, ale 

także potępieniu i krytyce. Szlachetne dusze nigdy nie dbają o trudności czy krytykę. 

Ich głównym celem życia jest dobro społeczeństwa.  

Trzymaj się prawdy i prawości 

Ucieleśnienia Miłości! 

Powinniście przyjmować smutek z zadowoleniem, tak samo jak z zadowoleniem 

przyjmujecie szczęście. Spokój umysłu zdobędziecie jedynie wtedy, gdy będziecie 

traktować jednakowo szczęście i smutek. W ludzkim ciele głowę uważa się za świętą, 

podczas gdy stopy nie są uważane za święte. Kiedy ktoś przychodzi do waszego domu, 

czy można powitać jedynie głowę, a stopy poprosić, aby wyszły? Kiedy witacie głowę, 

witacie także stopy. Podobnie, gdy chętnie przyjmujecie szczęście, z zadowoleniem 

przyjmujcie także smutek.  

Dzisiejsi chłopcy i dziewczęta to przyszli obywatele tego kraju. Muszą podtrzymać 

chwałę i dobre imię Bharatu swoim doskonałym sprawowaniem się. Powinni żywić 

pokorę i cześć wobec rodziców i starszych. Uważajcie cały świat za jedną rodzinę i 

kochajcie wszystkich. Jeżeli chcecie coś kupić, musicie zapłacić odpowiednią cenę. 

Podobnie, wartości ludzkie, jakimi są prawda, prawość, pokój i niekrzywdzenie, 

możecie zdobyć tylko wtedy, gdy posiadacie bogactwo miłości. Nie ma większego 

bogactwa niż miłość. Jeżeli człowiek ma miłość, może zdobyć cały świat. Dziś wartości 

ludzkie chylą się ku upadkowi, ponieważ człowiekowi brakuje bogactwa miłości. 

Człowieka można nazywać istotą ludzką jedynie wtedy, kiedy przestrzega ludzkich 

wartości.  
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Prawda i prawość są niczym dwoje oczu człowieka. Ten, kto nie trzyma się prawdy 

i prawości, jest zaprawdę ślepy. Wszystkie święte pisma, Upaniszady i Wedy są oparte 

na tych samych zasadach. Stworzenie nie może istnieć bez tych dwóch zasad. Miłość to 

podłoże zarówno prawdy, jak i prawości. Miłość to prawdziwy majątek człowieka, czy 

jest on żebrakiem czy milionerem. Tak samo jak matka nie wyróżnia i obsypuje 

miłością wszystkie dzieci bez względu na ich pozycję społeczną, Bóg także obsypuje 

miłością wszystkich jednakowo. Bóg to ucieleśnienie miłości i jest obecny w każdym w 

postaci miłości. Dotrzeć możecie do Niego jedynie poprzez miłość.  

Bóg odpowiada na szczere modlitwy  

Wedy nazywają tę zasadę miłości atmą. Prawda, miłość i prawość są 

równoznacznikami atmy. Wedy nazywają człowieka atmawanem, bo jest obdarzony 

atmą. Atmę nazywa się również Brahmą. Kim jest Brahma? Pisma święte opisują go 

jako tego, który wyłonił się z pępka Wisznu. Ów Brahma to 'ja' (aham) w każdym. A 

zatem ta zasada Brahmy jest obecna we wszystkich, bez względu na to, czy wierzą w 

Boga, czy są niewierzący. Mantra Soham (‘Jestem Brahmą’) wyraźnie ukazuje tę 

prawdę. Ten proces wdychania i wydychania ma źródło w pępku człowieka. Powtarza 

się 21 600 razy dziennie, przypominając człowiekowi o jego boskości. Nie przywiązując 

wagi do nauk wewnętrznego głosu, człowiek wertuje różne pisma święte i Wedy w 

poszukiwaniu boskości. Przede wszystkim słuchaj swojego głosu wewnętrznego, który 

jest twoim prawdziwym nauczycielem i Bogiem. Wedy opisują Boga jako Amoghę, 

gdyż jest niezmienny, wieczny i nie do opisania. Boga nazywa się także Siddhą, bo jest 

zawsze gotów spełniać życzenia swoich bhaktów. Mimo iż Bóg zawsze jest gotów 

wysłuchiwać modlitw, nie czyni tego, gdy modlitwy nie płyną z głębi serca. Gdy 

modlitwy są szczere i żarliwe, Bóg na pewno na nie odpowie. Nie ma On żadnych 

pragnień poza dobrem swych wyznawców. Żeby dostąpić Jego łaski, człowiek musi 

rozwijać święte myśli. 

Kochaj rodziców i służ im  

Nie sposób opisać miłości matki. Miłość matki jest dużo większa niż miłość ojca. 

Pewnego razu Matka Parwati i Iśwara ujrzeli człowieka siedzącego na gałęzi drzewa, 

która miała zaraz pęknąć. Wtedy Matka Parwati usilnie poprosiła Iśwarę o uratowanie 

go. Iśwara zauważył figlarnie: „Dlaczegóż miałbym go chronić? Ty zobaczyłaś go 

pierwsza. To twój obowiązek go uratować”. Rzekła: „Jak mogę go ochronić bez twojej 

łaski? Nie może być uratowany, jeżeli nie wylejesz na niego swojej łaski. Proszę, nie 

zwlekaj już”. Wówczas Iśwara odrzekł: „Czy nie jest jego obowiązkiem wezwać mnie 

na pomoc? Jak mogę iść mu na ratunek, nie będąc wezwanym?”. Jak mówi przysłowie, 

nie powinno się być obecnym na uroczystości bez zaproszenia.  

Parwati, wiedziona matczynym współczuciem, chciała za wszelką cenę ochronić tę 

osobę. Rzekła więc do Iśwary: „Jeżeli ten człowiek, spadając, wykrzyknie Amma 

(matko), pójdę mu na ratunek, a jeśli krzyknie Appa (ojcze), ty powinieneś go 

ochronić”. Iśwara zgodził się na tę propozycję. Oboje skwapliwie czekali, ale człowiek 
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spadł krzycząc Ayyo! (o nie!). Słowa Amma czy Appa nie pojawiły się na jego wargach, 

bo nigdy w życiu nie szanował i nie czcił rodziców. Takie było jego przeznaczenie. Jak 

Bóg może przyjść na ratunek człowiekowi, który zupełnie zapomniał o rodzicach? 

Matka to Bóg; ojciec Bóg. Z takimi uczuciami okazuj wdzięczność rodzicom. 

Dziś obchodzimy Dzień Iśwarammy, aby szerzyć chwałę macierzyństwa. Modlitwa 

kobiety jest potężniejsza niż tysiąc modlitw mężczyzny, bo kobiety są czyste i czułego 

serca. Nigdy nie wywołuj niezadowolenia swojej matki. Nigdy nie rań jej serca. 

Wówczas Bóg pomoże ci we wszystkich twoich staraniach. Uważaj swój kraj za własną 

matkę i pracuj dla jego postępu. W żadnych okolicznościach nie wyrządzaj krzywdy 

matce i ojczyźnie. Oto znaczenie i główna nauka dzisiejszej uroczystości.  

– Wybrane z orędzi Bhagawana, wygłoszonych w Dniu Iśwarammy 

 

 

Sprawozdanie  

 

ŚRI SATHYA SAI ARADHANA MAHOTSAWA 
 

Głębokie oddanie i powaga - tym cechowały się obchody Śri Sathya Sai Aradhana 

Mahotsawam w Praśanthi Nilajam.  

Pierwszym występem owego świętego wydarzenia była nabożna ofiara muzyczna, 

złożona przez Grupę Bhadźanową Praśanthi 23 kwietnia 2018, w przeddzień Aradhana 

Mahotsawy. Z sercami pełnymi głębokiego oddania i wdzięczności dla swojego 

Boskiego Mistrza Bhagawana Baby, grono byłych uczniów, obecnie pracujących w 

aszramie i innych instytucjach Sai, poruszyło serca wszystkich. Wykonali lubiane 

utwory, które były drogie Bhagawanowi. Pośród zaśpiewanych przez nich pieśni 

znalazły się „Guru Brahma Niwe” (Jesteś naszym Guru i Bogiem), „O Sai Ma, O Sai 

Ma”, „Madhura Mohana Ghanaśjama Sundara Sai” (Ukochany Sai, który jest 

najpiękniejszy), „Humko tumse pjar kitna” (jedynie ty wiesz, jak bardzo cię kochamy). 

Swój urzekający występ zakończyli wykonaniem kawali „Tere darbar mein hum aaje 

hain aadź” (Dziś przybyliśmy do twojej siedziby).  

W dzień Śri Sathya Sai Aradhana Mahotsawy - 24 kwietnia - przedstawiono wiele 

istotnych programów. Należało do nich uroczyste otwarcie elektrowni słonecznej o 

mocy 2100 kwp w miasteczku uniwersyteckim Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya 

Sai, Narajana Sewa - rozdanie jedzenia i ubrań tysiącom ludzi na stadionie Śri Sathya 
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Sai, służenie bezpłatnym jedzeniem wszystkim w obrębie aszramu i występy muzyczne 

w pięknie przystrojonej hali Sai Kulwant.  

Aradhana Bhagawana Śri Sathya Sai Baby rozpoczęła się rankiem 24 kwietnia w 

Sai Kulwant poruszającym duszę wykonaniem Sai pańćaratna kritich. Dokonało go 

ponad 200 karnatyjskich śpiewaków klasycznych ze stanów Andhra Pradesz, 

Telangana, Tamilnadu, Karnataka i Maharasztra. Gdy zaśpiewali te pięć pięknych 

klejnotów - utworów w telugu, z wirtuozerią i nieskazitelnie harmonijnie, wszystkich 

ogarnęła boskie oddanie. Były to utwory „Pranamami Saisza”, „Sada bhawajami”, 

„Ćarana sewanam”, „Kali juga awatari” i „Sathya Sai awatara waibhawam”. 

Następnie odbyła się uroczysta promocja płyty CD poświęconej „Sai panćaratna 

kritim”. Potem wystąpiło przed zgromadzeniem dwóch mówców. Pierwszym był Śri 

S.S. Naganand, członek zarządu Śri Sathya Sai Central Trust, który odniósł się do nauk i 

przedsięwzięć służebnych Bhagawana oraz wezwał do prowadzenia życia 

poświęconego Bhagawanowi i Jego naukom. Mówił również o elektrowni słonecznej, 

jaką uroczyście miano otworzyć owego dnia. Wkrótce po jego przemówieniu 

wyświetlony został film wideo o tej elektrowni, pokazujący różne strony 

przedsięwzięcia. Następnym mówcą był Śri Adźit Popat, który w swój wyjątkowy 

sposób podkreślił, że Swami nie jest jedynie jakimś fizycznym kształtem, ale jest jak 

najbardziej obecny również teraz.  

Później wszyscy pobłogosławieni zostali boskim orędziem Bhagawana, którego 

fragment wyświetlono. Bhagawan ostrzegł w orędziu, że powinni trzymać się z dala od 

pewnych zwiedzionych wyznawców, którzy robią interesy w imię oddania. Orędzie 

zamknął bhadźanem „Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram”. Następnie 

odbyły się bhadźany, zakończone wykonaniem arati.  

Po zakończeniu się wydarzeń w Sai Kulwant, przeprowadzono Narajana sewę na 

stadionie - tysiącom mieszkańców przyległych wsi rozdano tam jedzenie i ubrania.  

24 kwietnia 2018 Śri Sathya Sai Central Trust nadał nowy wymiar swoim 

przedsięwzięciom rozwojowym. Otóż członkowie jego zarządu uroczyście otwarli, 

poprzez odsłonięcie tablicy, Śri Sathya Sai Mitrę, tj. elektrownię słoneczną o mocy 2100 

kWp w Praśanthi Nilajam. Będzie ona prawdopodobnie wytwarzała rocznie 3,5 

miliona jednostek energii, ograniczając przez to wydatnie wydzielanie dwutlenku 

węgla i zapewniając "czystą" energię dla zaspokojenia potrzeb energetycznych 

instytucji Śri Sathya Sai w Praśanthi Nilajam. Uroczystość otwarcia elektrowni 

słonecznej odbyła się blisko budynku Central Research Instruments Facility w 

miasteczku uniwersyteckim Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai w Praśanthi 

Nilajam. Zbudowana za cenę 90 milionów rupii, a ukończona w niesłychanym czasie 3 

miesięcy, jest jedną z największych elektrowni słonecznych w Indiach, wzniesionych 

przez zrzeszenie dobroczynne.  

Dzień zakończył się urzekającym występem skrzypcowym sławnego artysty z 

Tamilnadu, Śri Lalgudiego Krisznana. Rozpocząwszy o 5.30 po południu, ów znakomity 
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artysta oczarował świetnym wykonaniem utworów Tjagaradży, Muthuswamiego 

Dikszitara i bhadźanów, które objęły: „Mokszamu galadha bhuwilo?” (Czy zbawienie 

jest osiągalne przez kogokolwiek na tym świecie?), „Rangapura wihara, dźaja kodanda 

ramawatara raghuwira” (Zwycięstwo Panu, przebywającemu w mieście Śriranga), 

„Tiradha wilaijatu pillai – kannan” (Kannan to wieczny psotnik), „Prema mudita 

manase kaho Rama Rama Ram”, „Sathya Sai padambudźam bhadźare manasa 

nirantaram”.  

Następnie odbyły się krótkie bhadźany, zakończone wykonaniem arati.  

 

 

Test jest smakiem Boga  
Kuppam Widźajamma 

 

Bóg jest tym, który jest sprawcą i bez Jego woli poruszyć się nie może nawet źdźbło 

trawy. Jednak drogi Jego są zawsze tajemnicze. Błogosławieni ci, których Bóg 

sprawdza - powiedział raz Swami. Gdy Swami to mówił, wydało mi się to dziwne i 

mój mały intelekt szybko poddał się falom myśli. Wkrótce żarliwe poszukiwanie i 

zmysł dociekania zabrały się do dzieła.  

Jak można uważać człowieka za błogosławionego, kiedy boryka z ciężkimi 

trudnościami? Gdy człowiek jest całkowicie zatopiony w powodzi nieszczęść, ta 

holistyczna wypowiedź Bhagawana jest dla niego szczególnie ciekawa.  

Uważaj trudności za błogosławieństwa  

Nie piszę tego bez dowodu z pierwszej ręki. W dawnych czasach Starego Mandiru 

tłum był w Puttaparthi dużo mniejszy, my zaś byliśmy w bliskości ze Swamim prawie 

24 godziny na dobę. Mimo tej bliskości, niełatwo było porozmawiać z nim, jeśli nie 

zostało się poproszonym. A więc pewne grono kobiet pomodliło się raz do bogini 

Mahakali o odwagę, by zdecydowały się stanąć naprzeciw naszego dostojnego Sai 

Narasimhy. Obdarzone odwagą i czując się jak tygrysice, owe sędziwe kobiety poszły 

do Swamiego, kiedy był w dobrym nastroju i spytały: „Swami, dlaczego dajesz nam 

tak dużo smutku nie do wytrzymania?”. 

 Swami spojrzał na nich poważnie i wszystkie te tygrysice stały się bezradnymi 

tygrysiątkami, niezdolnymi rzec nic więcej. Po krótkiej ciszy Swami powiedział: „Czy to 

ja wam daję cały ten smutek nie do zniesienia?”. Przerażone tygrysiątka, niezdolne by 

uciec, poczuły pustkę w głowie i zamilkły. Współczujący Pan rzekł z poważnym 
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wyrazem twarzy: „Kiedy wy, ludzie, jesteście w niedoli, po prostu naturalnie 

krytykujecie mnie! Gdy ja stoję niczym skała, aby was, ludzi, ochraniać przez cały czas, 

wy mimo to oszukujecie; postawa taka dotyka także mnie. Jeżeli nieszczęścia zgniotą 

was całkowicie, jakiż będzie pożytek z tak ciężkiej próby? Jedynie to, co możecie znieść 

- ot, tylko tyle jest wam dawane! Czyńcie z tego najlepszy użytek i uczcie się, ile się da, 

bez niepotrzebnego oszukiwania”.  

Nie potrafię po prostu opisać tego cudownego wydarzenia, choćbym nie wiem ilu 

użyła słów. Nigdy nie opiszę bowiem ani nie zapomnę sposobu, w jaki nasz 

współczujący Pan to wszystko wyjaśnił. 

Gdy atmosfera stała się mniej gorąca, Swami spojrzał na jedną staruszkę z tego 

grona i rzekł: „Jesteś ‘pedda puli’ (wielką tygrysicą)?”. Kobieta ta była zdumiona i 

schowała głowę w sari, Wymamrotała nieśmiało: „Nie, Swami, jestem ‘ćinna pilli’ 

(małym kotem!)”! Wszyscy zaczęli się głośno śmiać. Teraz Swami schwytał ich w ich 

własną pułapkę: „Parę minut temu płonęliście od nieszczęść, topiąc się jak świece. 

Teraz wszystkie się śmiejecie od ucha do ucha. Co się stało?”. 

 Cóż, któż może odpowiedzieć Swamiemu? Po wielu latach, gdy rozmyślam o 

takich wydarzeniach, staje się jasne, że On zasiewa te myśli, wszczepia odwagę, że 

występujemy naprzód, a potem jakimś ukłuciem spłaszcza nas. Bardzo trudno jest 

złamać ustanowione przez naszego dokładnego Mistrza zasady, jednak czasem On na 

to łaskawie pozwala, tak że człowiek cieszy się tym i przekazuje się to innym, dla 

uciechy i nauki.  

Pytanie Swamiego miało być lekcją. Kto wywołuje cały ten smutek nie do 

zniesienia?. Gdzie ów smutek powstał? Swami mówi: „Prawdziwą istotą ludzką jest 

ten, kto zachowuje zgodność pomiędzy myślami, słowami i czynami. Próbuj stać się 

taką osobą. Właściwym przedmiotem badań ludzkości jest człowiek. Jednak dziś ludzie 

nie przywiązują wagi do tej szlachetnej zasady. Nie próbują zrozumieć uczuć innych”. I 

dodaje: „Są różnice w ich uczuciach, ale Bóg jest jeden. Ludzie stwarzają różnice, by 

zadowolić swoje mało ważne umysły”. Te mało ważne umysły ludzi wywołują różnice 

i starcia, skutkiem czego jest cierpienie”.  

„Nawet jeśli człowiek nie dociera do poziomu boskości, przynajmniej powinien 

pozostawać na poziomie istoty ludzkiej, a nie staczać się do poziomu zwierzęcia. 

Bardzo ważne jest, żeby uczyli się tego uczniowie i studenci. Na świecie 

rozpowszechnione jest zarówno dobro, jak i zło. Powinniście dopilnować tego, aby 

wejść na dobrą ścieżkę, nie kłopocząc się tym, co robią inni. Swoje małe wady 

uważajcie za wielkie, a zarazem nie wyolbrzymiajcie wad innych. Przede wszystkim 

powinniście uwolnić się od własnych wad i rozwijać cnoty. Tylko wtedy rozkwitnie 

w was człowieczeństwo.” - Baba 

W czasie próby człowiek przechodzi trudny, ciężki czas. Gdy ma serdecznie dosyć i 

jest przygnębiony, przeklina sam siebie jako grzesznika, jak też swoją przeszłą karmę, 

będącą przyczyną. Posuwa się nawet do obwiniania Boga. Swami mówi, że takie 
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reakcje są całkiem zwyczajne dla takich ludzi. Jednak na koniec, gdy przychodzi dobry 

okres, skutki są wielką nagrodą. Po niszczącym tajfunie nastąpi na pewno cisza. Tak oto 

po ciężkiej próbie jest zapewniony pokój. A zatem ta lekcja, którą można by postrzegać 

jako próbę (jeśli się ją przyswoi i pojmie), jest klejnotem koronnym jedności z Bogiem. 

W ten sposób człowiek poddawany sprawdzianowi staje się osobą ‘błogosławioną’, 

złotym piórem w wielkiej koronie Pana. Droga ta umożliwia człowiekowi zatopienie 

się w głębokim oceanie radości!  

Gdy człowiek, który musi przyswoić sobie jakąś lekcję, jest postawiony w sytuacji, 

która pozwoli mu sprostować swój błąd, może pojąć, że współczujący Pan (będący tej 

osoby własnym, wewnętrznym przewodnikiem) przygląda się bezpośrednio temu, jak 

człowiek ten radzi sobie z tą lekcją do przyswojenia. Skupia On swą uwagę na tym, jak 

osoba ta pokonuje tę określoną duchową przeszkodę. Tak oto zyskanie uwagi i radości 

Pana, kiedy lekcja ta zostanie przyswojona, jest cudem Jego łaski. Dlatego ta osoba, 

choć nieświadoma, co się dzieje, z pewnością jest ‘błogosławiona’. 

Ta boska lekcja jest odpowiednim sposobem, dzięki któremu człowiek może stać się 

doskonałym człowiekiem. Bóg jest jedynym zbawicielem i oczyszcza nas z brudów, a 

więc osoba przechodząca sprawdzian kroczy wyboistą ścieżką ku oczyszczeniu. Na tej 

drodze będzie na pewno kuta, ścierana i drapana z udziałem wysokiej temperatury, 

aby stała się "kowalna" i gotowa do przyjęcia właściwego kształtu. Chociaż może być 

dużo trudów i bólu, koniec mimo to jest wysoce korzystny, ponieważ człowiek ten 

będzie świecił oślepiająco jak diamentowy naszyjnik, który nosić może Pan. Nie jest to 

proces łatwo dostępny dla każdego. Tylko ten, kto czuje potrzebę takiej lekcji, może 

uważać się za najbardziej szczęsnego i ‘błogosławionego’ – bo Bóg jako Guru zwraca 

uwagę na jego potrzeby. Ten boski sposób samo-poprawy jest najlepszy, by rozwijać 

się duchowo i najskuteczniejszy. Tak oto ten ‘błogosławiony’ człowiek ma rzeczywiście 

szczęście, że rzeźbiony jest i projektowany boskimi rękami Boga - swojej własnej, 

prawdziwej Jaźni! 

Boskie sprawdziany są dobrodziejstwami Boga  

W owym najbardziej kluczowym okresie tego, co nazywa się testem, osoba 

testowana musi być świadoma, że skupia się na nim cała ochrona i uwaga Boga. Jest 

otoczony szczególną opieką Boga i objęty Jego kochającymi ramionami. Czyż nie jest to 

najbardziej wyjątkowa, nie do opisania, sposobność? Czyż nie jest czymś ponad 

wszelkie oczekiwania, że Swami zajmuje się tym określonym problemem dla tej osoby? 

To zaprawdę zdumiewający, najwyższy dar Boga dla tych, co akceptują Jego uwagę i 

wzrastają dzięki niej.  

Teraz zerknijmy na korzyści i nagrody po testowym okresie. To czas nauki 

głównych wartości w życiu. Odsłania nam tajemnicę boskiego szczęścia i wartość 

boskości. Prowadzi do spokoju umysłu i daje odwagę do stawienia czoła wszystkiemu, 

co może się wydarzyć. Ukazuje siłę duchowości. Przede wszystkim zaś właśnie podczas 

tego kluczowego okresu czuje się bliską obecność naszego ukochanego Pana, 
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ucieleśnienia miłości. Bliskość ta jest wyjątkowa, nigdy wcześniej tak się jej nie czuło. 

Kojący pokój, jaki następuje, kołysze człowieka w błogości.  

A zatem lekcje te (postrzegane jako sprawdziany) są najcenniejszymi darami Boga. 

Stajesz się wtedy błogosławiony, ponieważ miłosierny Bóg obdarza cię wyjątkową 

łaską. To sposobność, by zostać zgarniętym do kochającej owczarni łaskawego Boga! 

Twoja wiara w Boga i wiara, że twój ‘smutek nie do wytrzymania’ będzie działał dla 

twojego dobra, sprawią, iż się to stanie. To najbardziej niewiarygodna, niezwyciężona 

kosmiczna gra rozgrywana przez Boga i jest to doprawdy wielkie dobrodziejstwo dla 

całej ludzkości.  

– Kuppam Widźajamma jest autorką słynnej książki „Anjatha śaranam nasti” oraz wielu innych 

książek o Bhagawanie Babie. 

 

Symbole boskości 

 

STARY MANDIR 
 

Stary Mandir to pierwsza lila bhumi (ziemia boskiej gry) Bhagawana Śri Sathya Sai 

Baby. Boska saga objawienia Jego misji awatara rozpoczęła się 20 października 1940 

roku, gdy młody Sathya, opuściwszy szkołę w Urawakondzie i zerwawszy więzi 

rodzinne, oznajmił w wieku 14 lat: „Nie jestem już waszym Sathją, jestem Sai Baba. 

Wzywają mnie moi wielbiciele. Mam swoją pracę”. Przybył z Urawakondy do 

Puttaparthi i przez jakiś czas przebywał w domu rodziców, a później w domu wuja ze 

strony matki w Karnatanagepalli. Wkrótce potem przeniósł się do domu Subbammy, 

żony karnama (tj. głowy wioski), gdyż dom jej był przestronniejszy i można w nim 

było pomieścić ciągle wrastającą liczbę wielbicieli; mogli tam skorzystać z gościnności 

Subbammy. Kiedy młody Baba zaczął ujawniać swoją boskość, w cudowny sposób 

lecząc fizyczne i umysłowe dolegliwości ludzi i stwarzając z powietrza różne rzeczy, 

jego sława rozeszła się nie tylko po okolicznych wsiach, ale dotarła także do miast, 

takich jakich jak Bangalore (Bengaluru), Mysore (Mysuru) i Madras (Czennaj).  

Kiedy wzrosła liczba wielbicieli, także dom Subhammy nie mógł ich wszystkich 

pomieścić, Pojawiła się potrzeba jakiegoś przestronnego miejsca na siedzibę dla Baby. 

Tak oto zaplanowano w 1945 roku Stary Mandir. Subbamma podarowała na to 0.33 

akra ziemi obok świątyni Wenugopali Swamiego. Akt własności zarejestrowano na 

imię Baby 20 lipca 1945 roku w biurze podsekretarza w Bukkapatnam. Wkrótce po 

zarejestrowaniu dokumentu zbudowano na tym kawałku ziemi pomieszczenie o 
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wymiarach 20 na 10 stóp, z dachem krytym słomą. Swami zamieszkał w tym 

pomieszczeniu i prowadził śpiewanie bhadżanów. Pewnej nocy, gdy Swami spał w 

tym pomieszczeniu, pewni zazdrośni ludzie z wioski podpalili je. Kilku chłopców, 

którzy spali na dworze, wpadło w popłoch i zaczęło krzyczeć. Nadbiegli też ludzie ze 

wsi, w tym Iśwaramma i Subhamma. Swami był jednak najzupełniej spokojny i 

opanowany. Ludzie stali się wtedy świadkami boskości Swamiego - nagle spadł deszcz 

i to tylko na ten kryty słomą dach, nigdzie indziej. Tak oto w cudowny sposób Swami 

zgasił ogień.  

Aby zapobiec na przyszłość takiej możliwości, Subbamma postanowiła zbudować 

kamienną siedzibę dla Swamiego, którą nazwano potem Patha Mandir (Stary Mandir). 

Swami położył podwalinę pod Stary Mandir 30 sierpnia 1945 roku, a jego uroczystego 

otwarcia dokonał 14 grudnia 1945. W dzień uroczystości otwarcia mandiru wielbiciele 

przynieśli Swamiego z domu Subbammy w ozdobionym palankinie, w wielkim 

pochodzie prowadzonym przez muzyków. Dotarłszy do mandiru, Swami postawił na 

ołtarzu kamienne posągi Sai Baby z Śirdi i Sathya Sai Baby i wykonał arati dla tych 

posągów. Oprócz Subbammy i Kamalammy wśród wielbicieli, którzy pomogli we 

wzniesieniu Starego Mandiru byli Thirumala Rao, Sakamma i Narasimha Rao Naidu. 

Choć Subbamma ciężko pracowała, aby zbudować ów Mandir, nie było jej 

przeznaczone go oglądać, bowiem wcześniej połączyła się ze Swamim.  

Stary Mandir miał wielką salę do bhadźanów, mogącą pomieścić około 50 osób. Za 

salą znajdował się prostokątny otwarty plac, na którego zachodnim krańcu było małe 

pomieszczenie z łazienką do użytku Swamiego. Poza tym było jedno pomieszczenie 

używane jako magazyn oraz dwa inne, przeznaczone dla wielbicieli. Była też otwarta 

kuchnia oraz studnia na wschodnim krańcu otwartego placu. 

Podczas bhadźanów Swami siedział na marmurowej płycie, na której było wyryte 

Om i prowadził bhadźany. Po bhadźanach Swami wykonywał arati do posągów i 

rozdawał prasadam. W tamtym okresie audiencje udzielane były wszystkim 

wielbicielom za zasłoną przed ołtarzem. Ci szczęściarze, co przychodzili w owych dniach 

do Starego Mandiru, codziennie mieli bezpośredni dostęp do Swamiego i byli 

świadkami jego boskich lil.  

Oprócz zaznawania bezpośredniej bliskości Swamiego w Starym Mandirze, 

wielbiciele w tamtym okresie byli świadkami licznych lil Swamiego na piaskach 

Ćitrawati, zwłaszcza w latach 1946-1949. Swami niezmiennie prowadził co wieczór 

wszystkich nad Ćitrawati i dokonywał niezliczonych cudów i stwórczych czynów, 

oprócz prowadzania bhadźanów i wygłaszania mów, objaśniających głębokie prawdy 

duchowe.  

Kiedy liczba wielbicieli jeszcze wzrosła, wzniesiono przed Starym Mandirem wielką 

wiatę, jednak to również nie rozwiązało problemu. Wówczas Sakamma, żarliwa 

wielbicielka Swamiego z Bengaluru, żarliwie poprosiła go o zbudowanie większego 

mandiru. Otrzymawszy zezwolenie Swamiego, nabyła we wschodniej części wioski 
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Puttaparthi 3,86 akra ziemi i zarejestrowała je 24 lipca 1947 roku na imię i nazwisko 

Swamiego. 14 lutego 1948 roku Swami położył podwalinę pod nowy mandir, któremu 

nadał nazwę Praśanthi Nilajam, zaś 23 listopada 1950 roku, przy okazji 25 swoich 

urodzin, dokonał jego uroczystego otwarcia.  

W 1972 roku Swami otworzył w starym mandirze szkołę ku pamięci Iśwarammy. 

Gdy szkołę tę przeniesiono w jej obecne miejsce, Stary Mandir przemieniono w kaljana 

mandapam (salę ślubów) noszącą imię Śri Peddy Wenkamy Radźu. Później Stary 

Mandir odnowiono, ale sala bhadźanowa z ołtarzem i posągami Sai z Śridi i Sai z 

Parthi, pozostała niezmieniona.  

 

 

MMoojjaa  ppooddrróóżż  ddoo  ssiieeddzziibbyy  ppookkoojjuu  
Lindawaty Roesli 

 

Przede wszystkim chciałabym wyrazić wdzięczność za błogosławioną sposobność 
zostania wielbicielką Sai. Wszystko to zaczęło się, gdy byłam nastolatką. W wieku 14 
lat wstąpiłam do zrzeszenia Młodzież Buddyjska, prowadzonego przez Borobudur 
Temple Trust Foundation w Medanie. Jednym z założycieli był Czcigodny Maha 
Bhikszu Aszin Dźinarakkhita, który natchnął buddyzm w Indonezji nowym życiem, 
500 lat po upadku królestwa Madźapahit, ostatniego hindusko-buddyjskiego 
mocarstwa w Indonezji. Przewodniczącym Fundacji był wówczas Romo Maha 
Upasaka Phoa Krisznaputra, który służy obecnie jako doradca indonezyjskiej Radzie 
Sai. 

W boskiej bliskości Sai 

W 1989 roku Romo Phoa Krisznaputra założył Ośrodek Sai w Wiharze, w Medanie. 

W uroczystości otwarcia uczestniczył sam Maha Bhikszu Aszin Dżinarakkhita, który był 

również bhaktą Sai; i od tego zaczęła się moja duchowa droga, kroczenia jego śladami, 

co doprowadziło mnie do świętego i pięknego świata Swamiego.  

Od tamtych lat Swami napełnia moje życie miłością i błogosławieństwami. Gdy 

wyszłam za mąż w 1987 roku, mieszkaliśmy w wynajętym domu; ale z łaską Swamiego 

skorzystaliśmy ze sposobności kupienia domu w 1991 roku, dzięki pożyczce z banku.  

Jako Indonezyjka chińskiego pochodzenia wierzę, że dobry do mieszkania dom 

musi być zgodny z zasadą feng shui (rozmieszczeniem przestrzennym oraz 

ukierunkowaniem zgodnie z przepływem energii). Modliłam się do Swamiego, aby ten 

pierwszy kupiony przez nas dom był domem błogosławionym, kiedy pracowaliśmy na 
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odnowienie go dla spełnienia zmieniających się potrzeb naszej małej rodziny.  

W tamtym czasie pragnęłam spotkać jakiegoś znawcę feng shui, ale nikt jednak 

wiedział, gdzie takiego znaleźć. Pewnego dnia powiedziano mi, że jest jakiś bhakta Sai 

z Hongkongu, który przybył właśnie z Puttaparthi i ma przerwę w podróży w 

Medanie. Odwiedził nasz Ośrodek Sai i podczas rozmowy z nim dowiedziałam się, że 

ów „Gość” jest w rzeczy samej znawcą feng shui.  

A zatem zaprosiłam go do naszego nowego domu, gdzie udzielił nam wielu porad 

odnośnie do układu różnych pokojów, schodów itd. Pół roku później, kiedy chciałam 

ponownie nawiązać z nim kontakt, numer telefonu który mi dał już nie odpowiadał! 

Straciłam z nim kontakt go dzisiaj. Czuję, że Swami usłyszał moją szczerą modlitwę i 

przekonana jestem, że te małe odwiedziny ze strony znawcy feng shui to Jego lila na 

rzecz wspomożenia nas w budowie naszego pierwszego domu – i, co ważniejsze, jego 

sposób na przyciągnięcie mnie bliżej do siebie.  

W lipcu 1993 roku skorzystałam ze sposobności odwiedzenia Puttaparthi po raz 

pierwszy z gronem ludzi z Ośrodka Sai z Medanu. Będąc w Praśanthi Nilajam 

doświadczyłam wielkiego spokoju; z radością dzieliłam salę sypialną z ponad 100 

wielbicielami Sai i radowałam się byciem z nimi. W tamtym okresie sprawa noclegów 

nie przedstawiała się tak pięknie jak dziś. Także w owym czasie, kiedy czekaliśmy na 

darszan Swamiego, wciąż siedzieliśmy na piasku.  

Na każdym darszanie modliłam się do Swamiego, aby pewnego dnia móc zaprosić 

męża i dzieci do uczestnictwa wraz ze mną w Jego darszanie w hali Sai Kulwant. O 

dziwo, dwa lata później, w grudniu 1995 roku, moje modlitwy zostały wysłuchane, a 

życzenie spełnione - miałam darszan razem z mężem.  

Sewa w Praśanthi Nilajam  

W 1997 roku mąż i ja skorzystaliśmy ze sposobności powrotu do Puttaparthi i tym 

razem zdołaliśmy przywieźć dwoje naszych dzieci, mających 9 i 6 lat. Od tamtej pory, 

aż po ukończenie przez dzieci szkoły średniej, za każdym razem, kiedy mieliśmy urlop, 

mąż chciał jedynie odwiedzać Praśanthi Nilajam.  

Rok 2007 był także dla mnie szczególny, bo skorzystałam ze sposobności 

przywiezienia do Puttaparthi rodziców, wszystkich sióstr oraz szwagrów, siostrzeńców i 

siostrzenic i dzielić się radością bycia w tej świętej siedzibie najwyższego spokoju na 

świecie.  

Rok później, w grudniu 2008, brałam udział w sewie, gdzie indonezyjskiemu gronu 

ponad 200 ludzi dano sposobność dbania o zaopatrzenie w zachodniej stołówce. 

Znowu miałam nadzieję, że pewnego dnia w takiej sewie będzie mogła uczestniczyć 

także moja rodzina.  

Cztery lata później, w grudniu 2012 roku, nawiązał ze mną styczność brat Danesz, 

przewodniczący Rady Sai w Indonezji. Spytał, czy chciałabym koordynować sewę w 

zachodniej stołówce. Natychmiast się zgodziłam i nawiązałam kontakt ze studiującym 
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w Ameryce starszym synem i młodszą córką, która studiowała w Australii, aby oboje 

mogli dopasować harmonogramy i dołączyć się do mnie i męża. Łącznie, w tej 

szczególnej sewie w kuchni Boga, wzięło udział 17 osób z Medanu, w tym rodziny i 

przyjaciele.  

Ponownie otrzymałam sposobność koordynowania sewy w roku następnym - w 

grudniu 2013, zaś mąż i dwoje dzieci także byli w stanie uczestniczyć. Ale w przeddzień 

naszego wyjazdu niesłychanie groźny stał się stan zdrowia mojego ojca i trzeba było 

zabrać go do szpitala. Doznałam rozterki: zostać z ojcem, który był bardzo chory i mógł 

umrzeć, czy pojechać do Puttaparthi, bo zgodziłam się wykonać tę sewę i 

zobowiązałam się wobec brata Danesza, a nie byłoby łatwo znaleźć w tak krótkim 

czasie kogoś na zastępstwo. Poddałam się Swamiemu i postanowiłam wdrożyć 

pierwotny zamysł i wyruszyć do Puttaparthi. Zapewniłam jednak braci i siostry, że 

jeżeli ojciec odejdzie, natychmiast przylecę do domu z mężem i dwojgiem dzieci. 

Przed odjazdem na lotnisko pożegnałam się z ojcem w szpitalu. Szepnęłam mu, że 

będę w domu, kiedy tylko skończy się sewa i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. 

25 grudnia otrzymałam wieść, że ojciec poprosił, aby go przywieźć ze szpitalu do domu. 

Modliłam się i modliłam do Swamiego, aby uskutecznił się najlepszy plan.  

Przybyliśmy do Medanu z powrotem zgodnie z planem 29 grudnia. Stan ojca 

jeszcze się pogorszył. 2 stycznia 2014 roku, gdy ciągle siedziałam przy ojcu, 

wypowiadając przez 4 godziny mantry, odszedł spokojnie przed obliczem całej rodziny. 

Doświadczenie to wzmocniło moją wiarę w Swamiego. Jakże cudownie obmyślił to 

całe wydarzenie i pokierował nim tak. że wciąż mogłam być z ojcem aż do samego 

końca jego fizycznego życia!  

W misji Swamiego związanej z edukacją w wartościach ludzkich  

Jeśli chodzi o moją pracę zawodową, również dostąpiłam wielkiego 

błogosławieństwa być narzędziem Swamiego do szerzenia Jego nauk przez edukację.  

W roku 2000 postanowiłam pozostawić swoją karierę w bankowości, gdzie 

pracowałam ponad 14 lat i miałam stanowisko kierowniczki oddziału. 

Trzy lata później, w 2003 roku, podjęłam misję Swamiego rozwoju szkoły z 

programem edukacji dzieci opartym na kształtowaniu charakteru, zgodnie z zasadami 

Wychowania w Wartościach Ludzkich (WWL), nakreślonym w ogólnym zarysie przez 

Śri Sathya Sai Babę.  

Podczas gdy liczba uczniów powoli, ale stale rosła, w pierwszym roku istnienia 

szkoły było dwadzieścia siedmioro. W czwartym roku (2006) zdołałam przywieźć 

wielu swych uczniów, aby dali występ w Brindawanie podczas święta Guru Purnima. 

Obecnie szkoła wchodzi w 15 rok istnienia, mając rzeszę około 550 uczniów - od 

przedszkola po szkołę średnią.  

W tym roku przyjechaliśmy w grupie 60 ludzi, w tym mój mąż i córka, która w 

wieku 6 lat stała się uczennicą Bal Wikas, a teraz pomaga mi w nauczaniu Wartości 
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Ludzkich w szkole i pozostaje wielbicielką Sai. Grono nasze obejmuje również 

buddyjskiego mnicha (członka Indonezyjskiej Buddyjskiej Najwyższej Sanghi), 8 

nauczycieli i pracowników, 6 rodziców i 18 uczniów.  

Myślą przewodnią tegorocznych obchodów jest H.O.P.E., co oznacza Honour Our 

Parents Everyday, czyli Codziennie Czcij Naszych Rodziców. Jednym z chińskich 

obyczajów podczas obchodów Nowego Roku jest wracać do domu rodzicielskiego, 

dziękować rodzicom i okazywać im szacunek.  

A zatem dziękujemy dziś Swamiemu za sposobność powrotu do „domu”, do 

Praśanthi Nilajam, do bycia razem z wami wszystkimi, naszą światową „rodziną” oraz 

okazania szacunku i wdzięczności ukochanemu, boskiemu Swamiemu, Śri Sathya Sai 

Babie, naszemu uniwersalnemu ojcu i matce.  

Oby Swami szczodrze obdarzył nas wszystkich błogosławieństwami w ten piękny, 

chiński Nowy Rok!  

– Z przemówienia Lindawaty Roesli z Indonezji 21 lutego 2018 podczas obchodów Nowego Roku 

Chińskiego w Praśanthi Nilajam  

 

 

 

Błogosławieństwa w brindawanie 
Nanduri Somajadźulu 

 

W latach 1973–1978 pracowałem w New Delhi, w Wydziale Pocztowym. 

Zajmowałem się wtedy międzynarodowymi sprawami pocztowymi, w tym 

koordynacją z Międzynarodowym Biurem (I.B.) Universal Postal Union (UPU), 

wyspecjalizowanej agencji ONZ, umiejscowionej w szwajcarskim Bernie.  

W roku 1978 zaproponowano mi przydział do tego I.B. Choć przydział do pracy za 

granicę w tamtym okresie uważano za propozycję pożądaną, wahałem się z różnych 

powodów przed jej przyjęciem.  

Po pierwsze, w Bernie nie było żadnej społeczności indyjskiej, za wyjątkiem paru 

urzędników w Ambasadzie Indyjskiej oraz ich rodzin. Po wtóre, zimna pogoda 

Szwajcarii nie odpowiadałaby mojemu drugiemu synowi, cierpiącemu na przewlekły 

bronchit. Co ważniejsze, ucierpiałaby ciągłość kształcenia moich chodzących do szkoły 

dzieci, ponieważ językiem nauczania w miejscowych szkołach był niemiecki. Dlatego 

też doświadczaliśmy rozterki czy przyjąć tę ofertę czy nie.  
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W tych okolicznościach moja żona wysunęła niewinną myśl, iż powinniśmy 

zwrócić się osobiście do Baby o błogosławieństwa i zatwierdzenie. Wyjaśniłem jej, że 

niemożnością po prostu jest dostąpienie spotkania-rozmowy ze Swamim, codziennie 

bowiem idą doń po darszan całe tysiące bhaktów. Czasem można nawet nie zdążyć na 

Jego darszan, gdy jedzie się w jakieś miejsce z nadzieją, iż Baba będzie tam obecny, On 

jednak opuszcza to miejsce tuż przedtem. Dlatego poddałem myśl, że powinniśmy 

zadowolić się jego darszanem, jako znakiem zatwierdzenia z jego strony.  

Stosownie do tego pojechaliśmy do mojej rodzinnej miejscowości, zostawiliśmy 

dzieci u mojego brata, a z rodzicami podążyliśmy do Bangalore (Bengaluru). 

Natychmiast po dotarciu do Bengaluru pospieszyliśmy do aszramu i dowiedzieliśmy 

się, iż Baba jest w Brindawanie. Uczestniczyliśmy w wieczornych bhadźanach w 

budynku Sai Ram i mieliśmy cudowny darszan Swamiego, co dla nas oznaczało 

pośrednie zatwierdzenie naszych przenosin do Szwajcarii. Jednak, jako że ludzki umysł 

jest taki, jaki jest, każde spełnione pragnienie prowadzi do pragnienia do spełnienia. 

Po otrzymaniu cudownego darszanu Swamiego, w moim umyśle pojawiło się nowe 

pragnienie, iż powinienem uczynić wysiłek na rzecz osobistego spotkania ze Swamim. 

Gdy tylko przyszła mi do głowy ta myśl, zobaczyłem z pewnej odległości Śri 

Kasturiego. Pospieszyłem doń, objaśniłem swe położenie i zwróciłem się do niego o 

pomoc w uzyskaniu spotkania ze Swamim. Zaśmiał się serdecznie i rzekł: „Dla Baby nie 

ma żadnych pośredników ani agentów. Nikt na świecie nie może Babie nikogo ani 

niczego polecić. Panuje jego wola i wyłącznie jego wola”. 

Jak gdyby dla ułagodzenia mnie, Śri Kasturi dodał łagodnie: „Jeśli takie jest twoje 

przeznaczenie i jeśli Baba tak chce, może cię pobłogosławić dokładnie w tym miejscu. 

Pomódl się i próbuj szczęścia”. Podziękowałem mu za dobre słowa. 

Rankiem następnego dnia w sali wyższej uczelni w Brindawanie blisko aszramu 

miało miejsce wielkie spotkanie. Brało w nim udział wielu ważnych ludzi, w tym 

ministrów, a dotyczyło wychowania w wartościach ludzkich. Ojciec i ja usiedliśmy 

poza salą, z uwagi na brak miejsca w środku i słuchaliśmy przemówień przez głośnik. 

Gdy spotkanie dobiegało końca, ojciec powiedział mi, że pójdzie do aszramu, aby, o ile 

to możliwe, zdobyć jeszcze jeden darszan Baby, nim wyjedziemy z tego miejsca. Mnie 

wszakże poprosił, abym pozostał aż do końca spotkania. Uświadomiłem sobie trochę 

później, że szaleństwem było z mojej strony zostawić ojca, który miał gorączkę. 

Pospieszyłem zatem do aszramu i znalazłem ojca.  

Kiedy tylko dotarłem do ojca, w bramę Brindawanu wjechał samochód 

Bhagawana. Ojciec, ja i jakiś samotny wolontariusz stanęliśmy oddając mu cześć. 

Ojciec trzymał w złożonych dłoniach nowo wydrukowaną książkę - tłumaczenie na 

telugu wywiadów, jakich Swami udzielił Śri R.K. Karandźiji, redaktorowi wydawanego 

w Bombaju (Mumbaju) tygodnika "Blitz". Tłumaczenia dokonał mój ojciec. Gdy 

staliśmy na tej drodze, samochód Baby zwolnił, zatrzymał się przed nami i otworzyło 

się szyba samochodu. Ojciec dał szybko tę książkę Babie i poprosił o Jego 
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błogosławieństwa dla mojego angażu do pracy w Szwajcarii. Baba pobłogosławił 

mnie kładąc prawą rękę na mej głowie i rzekł: „Bądź szczęśliwy”. Zalała mnie błogość i 

roniłem łzy radości.  

Gdy samochód Baby odjechał, a ja opanowałem się, zaświtało mi, iż poprzedniego 

dnia spotkałem się ze Śri Kasturim dokładnie w tym samym miejscu, gdzie Baba 

zatrzymał samochód i udzielił swoich błogosławieństw. W uszach brzmiały mi słowa 

Śri Kasturiego: „Dla Baby nie ma żadnych pośredników ani agentów. Jeśli chce, może 

cię pobłogosławić dokładnie w tym miejscu”. Baba jest wszechwiedzący. Jego wola 

jest boskim prawem, jego słowa to wieczna prawda. 

– Autor jest emerytowanym urzędnikiem Indyjskiej Służby Pocztowej i Służby ONZ.  

 

 

 

Wszystkie religie świata nauczają tych samych prawd i podpowiadają 

człowiekowi podążanie za dharmą. Wszystkie one uczą człowieka, aby 

szanował swoją matkę, ojca i nauczyciela. Człowiek powinien rozwijać w sobie 

szerokie horyzonty, szanować swoich starszych i zdobywać dobre imię. 

Szukacie błędów w innych religiach i narzekacie na nie jedynie wskutek wad we 

własnym umyśle. Dlatego czyńcie z umysłu właściwy użytek. Co rzeczywiście 

znaczy 'religia'? Religia to uświadamianie sobie. Idźcie za religią miłości. Oto 

święta zasada, której nauczają wszystkie religie świata. Nawet jeśli człowiek nie 

jest w stanie wznieść się na poziom Boga, powinien przynajmniej prowadzić 

życie jak prawdziwa istota ludzka. 

– Baba 

 

 

Blask boskiej chwały  
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NASZE STAROŻYTNE DZIEDZICTWO 
N. A. Palkhiwala 

 

Widziałem wiele instytucji oświatowych w naszym kraju, jednak nie ma żadnej, 

która ma poziom wyższy niż wyższe uczelnie Śri Sathya Sai; większą uwagę przykłada 

się tutaj bowiem do rozwijania charakteru, oddania i poświęcenia. Jestem pewien, że te 

wielkie instytucje będą ‘potężną siłą moralną’ w Indiach przez wiele nadchodzących 

pokoleń. Pod kierownictwem Bhagawana Śri Sathya Sai Baby uczelnie te starają się 

zapewnić narodowi wspaniałe grono młodych mężczyzn i kobiet.  

Kraj ten ma ponad sto uniwersytetów i około trzy tysiące wyższych uczelni i 

instytucji wyższego nauczania; ich bramy przekracza corocznie ponad 2,5 miliona 

studentów. Studentów wyższych uczelni Śri Sathya Sai uważam za najwartościowszą 

ich część. Są to młodzi mężczyźni i kobiety, którzy razem mogą stworzyć Indie naszych 

marzeń. Wpływ Bhagawana Baby obdarzył ich wszelkimi cnotami prawdziwego 

wykształcenia.  

Nauczanie to proces, któremu nie ma końca. Formalne nauczanie w szkołach i na 

uczelniach wyższych dostarcza uczniowi i studentowi tylko bodźca do wyposażania się 

w coraz to większą wiedzę. Wiedza jest niezbędna. Każdy musi zdobywać wiedzę. Żeby 

dobrze rządzić i być dobrze rządzonymi, obywatele muszą być dobrze wykształceni. 

Winni żywić w sobie twórcze niezadowolenie i wielką ochotę do posiadania dobrze 

rozwiniętego umysłu i na tej podwalinie tworzyć zasób zadowalającej wiedzy.  

Oświatę nazwano sposobem przekazywania cywilizacji. Aby mogła ona cywilizację 

przekazywać, musi wykonywać dwie główne czynności: musi rozjaśniać rozumienie i 

wzbogacać charakter.  

W sędziwych dziejach naszego kraju jest coś, co zasługuje na uprzytomnienie. W 

starożytnych Indiach królowie i cesarze uważali za zaszczyt siedzieć u stóp jakiegoś 

uczonego człowieka i pochylali głowy przed mędrcami, jasnowidzami i ludźmi, którzy 

poświęcili życie krzewieniu dobra ogółu. Książę Dźanaka, sam będąc filozofem, pieszo 

wędrował do leśnej pustelni mędrca Jadźnawalkji, żeby omówić wielkie sprawy 

państwa i otrzymać pouczenie w dziedzinie duchowości. Cesarz Aśoka nie przejechał 

koło klasztoru bez pokłonienia się nisko mnichom, którzy w nim zamieszkiwali. 

Śankaraćarja wędrował pieszo z Kerali do Kaszmiru oraz z Dwaraki na zachodzie do 

Puri na wschodzie. Nie mógłby zmienić zdania ludzi i założyć ośrodków wiedzy w 

odległych zakątkach Indii, gdyby nie wielki szacunek i cześć, jakimi cieszył się z 

powodu swej uczciwości umysłowej oraz nieskazitelności charakteru. Tak oto w 

minionych wiekach intelektualiści i ludzie charakteru cieszyli się w społeczeństwie 

najwyższą czcią.  

Niestety, w naszych czasach zmniejszyło się znaczenie intelektu i samego tego 
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słowa. Dziś intelektualista oznacza człowieka wystarczająco rozumnego, aby jak 

najlepiej zapewnić sobie powodzenie.  

W Indiach jest dziś niedobór wielu rzeczy, wszakże nie ma nic rzadszego niż 

uczciwość intelektualna. Zdrada zaś ze strony intelektualisty polega na tym, że nie 

zabiera głośno i jasno głosu popierającego wartości, które własnym widzeniem i samą 

istotą swojej osobowości ma za święte. Tym, czego potrzeba, jest stanowcza odwaga, 

by stanąć w obronie poglądu, który nie jest popularny i być rozpoznawalnym jako ten, 

co go popiera.  

Jak powiedział Sir James Barrie: „Odwaga idzie na całość”. Dziś otacza nas wiele 

osób skłonnych do chodzenia na kompromis i ociągania się, aby zyskać na czasie. 

Mamy pośród siebie stanowczo zbyt wiele osób bez kręgosłupa. U takich ludzi 

wszystko kręci się wokół wygody. Człowiek mający odwagę nigdy nie 

podporządkowuje się ani nie ulega, niczym skała na pustyni lotnych piasków.  

Gita także uczy nas wypełniania obowiązków – nie przejmując się 

niepowodzeniem lub sprzeciwem. „Porzuć słabość umysłu” - takiej lekcji udzielił 

Kriszna wahającemu się Ardźunie. Nikt, nawet największy, nie powinien prowadzić do 

tchórzostwa. Wielkim człowiekiem jest ten, w którego obecności każdy czuje się wielki. 

W Indiach nietrudno będzie nam rozwijać odwagę, bo wszystkie nasze święte pisma i 

mędrcy grają na strunie tej cechy jako podstawowej dla postępu teraz i w przyszłym 

życiu.  

Wykształcenie nasze będzie pełne tylko wtedy, gdy będziemy mieć jasną ocenę 

naszego dziedzictwa kulturalnego. 3 000 lat temu studenci z całej Azji przybywali do 

tego kraju, żeby przyswajać sobie naszą kulturę i uczyć się tajemnic jej wielkości na 

uniwersytetach Nalandy i Takszaśili. Uczyli się tu tajemnic szczęśliwego i celowego 

życia. 

Indie miały w przeszłości i nawet teraz mają niezrównanych wyrazicieli życia 

duchowego. Wielcy myśliciele z innych kultur i krajów oświadczyli, że w indyjskich 

tekstach z przeszłości znaleźli tajemnicę pokoju. Schopenhauer, wielki filozof niemiecki, 

powiedział, że jest bardzo wdzięczny za urodzenie się w XIX wieku, nie zaś wcześniej, 

bo może czytać bezcenne skarby kultury indyjskiej w przekładzie na niemiecki; rzekł, iż 

znalazł pociechę w Wedach, Upaniszadach i Bhagawadgicie. Emerson, filozof i pisarz 

amerykański, powiedział, że jeśli miałby zabrać ze sobą do samotni tylko jedną książkę, 

wybrałby jakąś hinduską księgę religijną i nic innego.  

Nie ma potrzeby, żebyśmy gonili za dziwnymi bogami i spędzali dni, połykając 

lekarstwa i zasięgając porad psychiatrów. Nasze dziedzictwo kultury duchowej posiada 

wszystkie lekarstwa na choroby tych czasów. Jung, słynny psychiatra, spędziwszy 

ponad 60 lat na praktyce lekarskiej, oświadczył: „Przez wszystkie te lata nie przyszedł 

do mnie na leczenie nikt, kto miałby wiarę w Boga”. Wiara w Najwyższego uspokaja 

zakłócony umysł człowieka. 
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Pisma święte uczą nas również, że zmysły nie są jedynymi środkami, jakie mamy 

do zdobywania wiedzy. Sam Bhagawan Baba mówi nam, że riszi opanowali proces 

intuicji i mieli zdolność wnikania w tajemnice świadomości i przyrody. Einstein, 

największy naukowiec wszechczasów odkrył jednolitą teorię, która potrafi wyjaśnić 

grawitację, elektryczność, światło, energię itd. Jednak również riszi wiedzieli, iż 

zasadniczo nie ma różnicy pomiędzy ludzkim ciałem, a, powiedzmy, drewnianym 

stołem. Szybko zaciera się różnicę pomiędzy materią nieożywioną, a ożywioną. 

Nadszedł czas, kiedy fizyka przekształcana jest w metafizykę. Dżagdisz Czandra Bose, 

wygłaszając uroczyste przemówienie, kiedy przekazał swe laboratorium do dyspozycji 

narodu, rzekł, że nie jest to laboratorium, ale świątynia. Badał obszar graniczny 

pomiędzy tym, co żyjące i nie-żyjące i odkrył, że trudno jest oświadczyć, iż coś jest 

bezwładne. 

Podobnie, nie ma żadnej dychotomii czy sprzeczności między nauką a wartościami 

duchowymi. Człowiek, który rzeczywiście i szczerze pracuje na polu nauki, nigdy nie 

będzie wierzył, że nauka potrafi udzielić ostatecznej odpowiedzi na każde zagadnienie 

dotyczące człowieka czy wszechświata. Przyjmują to sami niektórzy najwięksi 

naukowcy. Sir Isaac Newton wierzył, że są wielkie siły duchowe odgrywające rolę w 

określaniu przeznaczenia człowieka, o których sam człowiek nic nie wie.  

Sir Arthur Conan Doyle, Sir James Jeans – wszyscy oni bardzo wierzyli w wartości 

duchowe. Nie obniżyło to ich pozycji jako naukowców - przeciwnie, dopełniło to, co 

zrobili na polu naukowym. Sir James Jeans, po dziesięcioleciach badań naukowych, 

doszedł do wniosku, że na ten świat patrzeć można być może nie jako na wielką 

maszynę, ale jako na wielką myśl, myśl Boga i że jest to po prostu myśl, która została 

przełożona na materię. Myśl zaś - możemy ją analizować, badać, jednak ostatecznie i 

tak pozostanie dla nas nieuchwytna.  

Bhagawan Baba widzi w swojej rozszerzonej percepcji Ducha, wszechświat i 

duchowe wartości, które jako jedyne mogą odnowić ten naród. Cały naród powinien 

być wdzięczny takiej wielkiej sile moralno-duchowej, która całe swe życie poświęciła 

służbie ludzkości. I dlatego podążają za nim miliony. Gdziekolwiek się udawał, 

składały mu hołd olbrzymie zgromadzenia. Siła naszego kraju tkwi w tym 

spontanicznym uświadamianiu sobie zwierzchności ducha nad zwykłym dobrobytem 

materialnym.  

Jestem głęboko wzruszony wielką miłością Bhagawana do nas wszystkich oraz 

doniosłą pracą, jaką wykonuje dla odrodzenia narodu indyjskiego. Dzięki Jego 

wysiłkom Indie staną się, jak przepowiedział Śri Aurobindo, ‘wielkim moralnym 

przywódcą świata’. 

Przesłaniem Sathya Sai Baby i Indii dla świata jest jedność wszelkiego stworzenia. 

Musimy starać się wywołać tę przemianę w postawie człowieka. Musimy kultywować 

poczucie wartości. Poczucie wartości jest ważniejsze nawet niż wiedza. Umożliwia nam 

znajdowanie szczęścia w sobie samych i radość w najbardziej codziennych rzeczach. Siła 
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tego kraju tkwi w jego trzymaniu się wyższych zasad życia, zaś wskutek wpływu 

Bhagawana oraz jego wyższych uczelni, wartości te są codziennym natchnieniem 

ucznia czy studenta. Obok rozwijania wartości ludzkich uczniowie i studenci tych 

instytucji przyswajają sobie poświęcenie dla pracy, otwarte myślenie, tolerancję i 

umiar oraz inne dobre cechy.  

Wygrać ostatecznie może tylko prawda. Bóg zawsze pilnuje tego, co Jego własne. 

Pamiętajmy, że patriotyzm nie jest czczym słowem, że Duch nie jest jakimś 

niezrozumiałym żartem, ani poświęcenie dla własnej pracy nie jest idealistycznym 

szaleństwem.  

– Wybrane z „Golden Age [Złote czasy]” 1979. Autor, sławny prawnik i ekonomista,  

był ambasadorem Indii w Stanach Zjednoczonych.  

 

 

  

UURROOCCZZYYSSTTOOŚŚCCII  WW  PPRRAAŚŚAANNTTHHII  NNIILLAAJJAAMM  

  
 

Nowy Rok Tamilski oraz Wiszu  

Wielbiciele z Tamilnadu i Kerali przybyli do świętego Praśanthi Nilajam, aby 

uroczyście świętować Nowy Rok Tamilskiego i Nowy Rok Keralski (Wiszu) w dniach 

13-15 kwietnia bieżącego roku. Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z tych dwóch stanów 

przedstawiła bogaty program muzyczno-religijny. Ponadto ponad tysiąc młodych osób 

z Kerali przybyło na 3-dniową Parthi Jatrę (pielgrzymkę).  

O poranku 13 kwietnia hala Sai Kulwant rozbrzmiała świętymi dźwiękami - 

Młodzież Sai z Kerali zanosiła z głębokim oddaniem śpiewy wedyjskie oraz prowadziła 

bhadźany. Wieczorny występ rozpoczął się śpiewem wedyjskim, ponownie w 

wykonaniu Młodzieży Sai z Kerali. Potem nastąpiła promocja kwartalnego czasopisma 

„Heart Beats” [Bicie Serca], poświęconego działalności sewy, prowadzonej przez 

Organizację Sai z Kerali. Później wystąpił z przemówieniem Śri K.T. Dźalil, minister ds. 

samorządu lokalnego i dobrobytu mniejszości w rządzie Kerali. Szeroko mówił o 

bezpłatnej opiece zdrowotnej Bhagawana Śri Sathya Sai Baby i podkreślił, że potrzeba 

więcej takich szpitali, aby służyć pacjentom. Potem odbyły się bhadźany, 

poprowadzone przez grono bhadźanowe z Kerali.  
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Obchody Nowego Roku tamilskiego rozpoczęły się 14 kwietnia o 8 rano świętymi 

śpiewami wedyjskimi oraz bhadżanami. O 10.30 Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z 

Tamilnadu urządziła Sawita Gajatri Homam, w hali Purnaćandra, przy uczestnictwie 

wielkiej liczby uczestników. Uroczystości wieczorne rozpoczęły się o 4.30 śpiewem 

Wed, zanoszonym przez grupę wedyjską Tamilnadu. Potem odbył się urzekający recital 

skrzypcowy sławnej skrzypaczki A. Kanjakumari z Czennaj i towarzyszących jej 

muzyków. Oczarował zgromadzonych na blisko godzinę. Wykonane przez tęuzdolnioną 

artystkę utwory objęły wachlarz muzycznych utworów karnatyjskich: 

„Mahaganapatim”, „Rama nannu browara” (Rama, zechciej mnie chronić), „Enna 

tawam seithanai Jaśoda” (Jakąż pokutę zrobiłaś, Jasiodo) i parę bhadźanów, 

mianowicie „Bhasma bhuszitanga Sai” (Sai, którego ciało zdobi wibhuti), „Gowinda 

Kriszna Dźej Gopala Kriszna Dźej”. Po tym poruszającym duszę występie nastąpiła 

uroczystość otwarcia 9 ośrodków bhadźanowych w 9 okręgach Tamilnadu, w ramach 

Zintegrowanego Przedsięwzięcia Wiejskiego Śri Sathya Sai. Następnie odbyły się 

bhadźany, a potem arati.  

15 kwietnia obchodzone było radosne święto Wiszu, keralski Nowy Rok. Miejsce 

tych uroczystości - Sai Kulwant - pięknie przystrojono ozdobami z Kerali i ustawiono 

na niej święte Wiszukkani. Poranny śpiew Wed oraz bhadźany poranne należały do 

wielbicieli z Kerali.  

Uroczystości wieczorne rozpoczęły Wedy, śpiewane ponownie przez młodzież 

keralską. Następnie wszyscy pobłogosławieni zostali pięknym orędziem Bhagawana. 

Wyjaśnił w nim On dziewięć rodzajów oddania i pochwalił króla Balego, którzy szedł 

ścieżką atma niwedanam (poddania się atmie) i zdobył boską łaskę Wamany, który 

był nikim innym jak Panem Wisznu. Orędzie Bhagawan zakończył bhadźanem „Hari 

bhadźan bina sukha śanti nahin”.  

Potem miał miejsce występ muzyczny sławnego muzyka Śri T.S. Radhakrisznana. 

Rozpocząwszy poświęconą Panu Ganeszy pieśnią modlitewną „Ganapati gananath”, 

śpiewak nasycił całe otoczenie głębokim oddaniem, w bosko natchniony sposób 

wykonując utwory, które objęły „Ananda rupa ananda nama”, „Hej daja sindhu 

Kriszna”, „Dźej Sai Ma dźej Sai Ma”, „Bhakta dźana watsale jei ho Witthale”. Ostatnie 

bhadźany również prowadzili wielbiciele z Kerali.  

Pielgrzymka Młodzieży Sai z Andhry Pradesz i Telangany  

22 i 23 kwietnia przebywała w Praśanthi Nilajam ponad 6-tysięczna pielgrzymka 

Młodzieży Sai ze stanów Andhra Pradesz i Telangana. Urządziła ją Organizacja Sewy 

Śri Sathya Sai z owych dwóch stanów. Pielgrzymi przedstawili podczas tych dni liczne 

występy nabożne, muzyczne i kulturalne.  

22 kwietnia uroczystości z ich udziałem rozpoczął o 8 rano śpiew Wed, zaniesiony 

przez Młodzież Sai. Potem nastąpiły krótkie przemówienia młodzieży. Mówili o 

różnych działaniach duchowych, oświatowych i służebnych, które prowadzą w różnych 
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częściach tych dwóch stanów. Wspomnieli zwłaszcza o swojej sewie oraz nowych 

przedsięwzięciach dotyczących Narajana Sewy, krwiodawstwa, bezpłatnego nauczania, 

rozdawnictwa wody w miejscach publicznych, służbie w domach starców, sierocińcach, 

szpitalach itd. Następnie odbyły się bhadźany, poprowadzone przez Młodzież Sai z 

Andhry Pradesz i Telangany.  

Wydarzenia wieczorne rozpoczął śpiew wedyjskich pieśni pochwalnych w 

wykonaniu Młodzieży Sai. Potem nastąpił podnoszący na duchu występ muzyczny 

śpiewaków z owych stanów. Rozpocząwszy pieśnią „Namo Sathya Sai Baba, Namo 

Sathya Sai”, zaśpiewali cały wachlarz nabożnych pieśni. Muzyką i melodią urzekły one 

wszystkich. Oto niektóre z nich: „Sai ke darbar mein”, „Brahmamokkate para 

Brahmamokkate” (Bóg jest jeden), „Sai matha biddalam andaram” (Wszyscy są dziećmi 

Matki Sai). Bhadźany również prowadziła Młodzież Sai.  

Rano 23 kwietnia wydarzenia rozpoczęły się śpiewaniem Wed, przemówieniami 

przedstawicieli Młodzieży Sai, którzy wyraziście opisali sewę jaką wykonywali, 

zwłaszcza we wioskach, uważając tę pracę za dar łaski Bhagawana. Po owych 

przemówieniach przed zgromadzeniem wystąpił dr W. Mohan, członek zarządu Śri 

Sathya Sai Central Trust. Dr Mohan podkreślił, że pielgrzymka do Puttaparthi to 

wielkie błogosławieństwo i jest ona środkiem do wielkiego postępu duchowego. 

 Następnie odbyła się promocja książki „Prastuta bhawiśjat karjaćarana 

pranalika”, opisującej obecną i przyszłą działalność służebną Młodzieży Sai ze stanów 

Andhra Pradesz i Telangana.  

 

Kolana matki są szkołą dla każdego człowieka. Są jego pierwszą świątynią.  

Matka jest pierwotnym bogactwem każdego człowieka. Rozpoznanie tej prawdy  

o swej matce jest obowiązkiem każdego człowieka. Nie ma wyższego boga niż 

matka. Ojciec jest skarbem człowieka; matka jest bogiem człowieka. Zamiast 

cenić takie cenne bogactwo i boskość, ludzie oddają się wszelkiego rodzaju 

działaniom, aby zdobywać bogactwa i stanowiska. Ojciec i matka są 

nierozdzielni jak słowo i jego znaczenie. Każdy powinien miłować swoich 

rodziców jako ucieleśnienia boskości. Matka i ojciec mogą być fizycznie osobni, 

ale duchowo są jednym. 

– Baba 
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Forum absolwentów 

 

SAI – MIESZKANIEC WNĘTRZA 
Balaramczandran T.S. 

 

„Antharanga Sai” (Sai, mieszkający w nas) - tak zaczyna się bhadźan, który zawsze 

był tak bliski mojemu sercu… Gdy o tym myślę, umysł wraca do dni, kiedy stałem się 

studentem na kierunku licencjackim nauk ekonomicznych Instytutu Wyższej Wiedzy 

Śri Sathya Sai, w miasteczku uniwersyteckim w Brindawanie. 

Dla ukazania zwięźle tego, jaki wówczas byłem... ot, chłopak z miasteczka w Kerali, 

urodzony w rodzinie, gdzie rodzice i męscy ich potomkowie żyli razem z rodzinami 

uważając wszystkich za jedno; urodzony wśród kochających dziadków, rodziców, 

wujów, ciotek i przyjaciół. Wzrosłem w czterech ścianach miejscowej szkoły - przystani 

bezpieczeństwa - gdzie odebrałem całe wykształcenie, od przedszkola po 12 klasę. I z 

tego ochranianego świata, gdzie sam byłem małym księciem własnej drogi, ruszyłem 

do nowego świata ‘Brindawan’, boiska zabaw Pana czy też może winienem rzec - 

boiska szkoleniowego, gdzie dał mi najwyższe lekcje najprostszymi sposobami, jak 

tylko On potrafi.  

Szukaj Swamiego w swoim wnętrzu 

Gdy pozostawiłem dom za sobą na rzecz Brindawanu, kochająca matka, która 

wiedziała, że będę serdecznie za nią tęsknił, rzekła mi: „Drogie dziecko, wiem, że w 

akademiku będziesz tęsknił za mną. Pamiętaj jednak, że jedziesz do Swamiego, który 

jest doskonałym przykładem miłości. Skąpie cię w miłości tysiąca matek!”. Tak oto 

znalazłem w Brindawanie, tęskniąc w sercu za otrzymaniem od tej Matki matek 

wszelkiej miłości i ciepła, jakie zostawiłem w domu, a nawet więcej. Znaczenie miłości 

w owym okresie ograniczało się dla mnie do jej fizycznych wyrazów, jak uśmiech, 

poklepanie, spojrzenie z miłością, parę dobrych słów... Wierzyłem nawet, że Swami, 

będąc ucieleśnieniem miłości, będzie rozmawiał osobno ze wszystkimi studentami i to 

codziennie! Wkrótce jednak uświadomiłem sobie, że zdobycie fizycznej uwagi 

Swamiego - i to codziennie - jest nazbyt wielkim marzeniem. Poczułem się, oględnie 

mówiąc, zagubiony. Z jednej strony odszedłem z domu i od wszystkich ludzi, którzy 

kochali mnie tak serdecznie, a z drugiej to źródło miłości, w poszukiwaniu którego 

przybyłem, wydawało się tak blisko, a jednak tak daleko.  

Z biegiem dni zmądrzałem i uświadomiłem sobie, że nierozsądnie jest żądać ciągłej 

fizycznej uwagi Swamiego, gdy tłoczą się doń miliony, mając nadzieję na jedno 

spojrzenie. Jednak choć głowa była przekonana, nie było tak samo z sercem. Dniem i 

nocą kurczowo trzymałem się nadziei, że pewnego dnia dostąpię Jego niepodzielnej 
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uwagi, że porozmawia ze mną, uśmiechnie się do mnie... lista życzeń była bez końca. 

Niejednego wieczora siedziałem sam na otwartym tarasie akademika, roniąc obficie 

łzy, bo tęskniłem serdecznie za rodzicami, a Pan także "nie wydawał się" być w 

nastroju, by zauważyć moją niedolę.  

Zawziąłem się na dostąpienie interview z Bhagawanem i dość szybko nadarzyła się 

sposobność. Musiałem zwrócić się do Swamiego o pozwolenie na poprowadzenie w 

mandirze bhadźanów. Siedziałem pewnego wieczora w rzędzie darszanowym, 

oczekując Jego przybycia z bijącą w sercu nadzieją, że nastawi ucha do mojej modlitwy. 

Gdy szedł ku nam owego dnia, podniosłem się nerwowo i zdołałem wypowiedzieć mu 

swoją prośbę, gdy był w zasięgu głosu. „Swami, czy mogę poprowadzić bhadźany w 

mandirze?” Uśmiechnął się w odpowiedzi… Byłem przejęty... jednak radość moja była 

krótkotrwała. Udał, że nie usłyszał mnie wyraźnie i zapytał: „Chcesz 

interview?”. Potem, zwracając się do siedzącego obok mnie chłopca, rzekł: „Ten chłopak 

chce interview, udziel mu!”. Cały rząd chłopaków siedzących wokół mnie wybuchnął 

śmiechem, gdy odszedł, wciąż z uśmiechem na twarzy. Byłem rozczarowany, nawet 

przez chwilę gniewny. Jakże mógł zlekceważyć moją rozpaczliwą prośbę? Nie 

rozpoznałem bezcennego daru, jakim mnie obdarzył. Pan, który przyszedł dla 

odnowienia wszechświata, wygospodarował ze swojego napiętego harmonogramu 

awatara czas na porozmawianie ze mną, jakkolwiek błahe mogło się mi "zdawać" 

przesłanie. A ja nie rozpoznałem wielkiego znaczenia tej chwili. Dopiero po pewnym 

czasie zacząłem rozkoszować się słodyczą takich darów, jakimi mnie obdarzał.  

Pewnego wieczora siedzieliśmy w Trajee Brindawan, siedzibie Pana, słuchając Jego 

słów mądrości. „Och, umyśle, nie proś” - powiedział w słodkim wierszu w telugu - 

„Jeśli będziesz prosił, będzie to lekceważone, a jeżeli przestaniesz prosić, zostanie to 

dane. A więc, o umyśle, nie proś”. Przesłanie było wyraźne i z pełną jasnością 

wiedziałem, że jest przeznaczone dla mnie. Rzekłem sobie: „Przestanę prosić Swamiego 

o fizyczną uwagę, a wtedy zobaczę, czy te modlitwy bez próśb zostaną wysłuchane”. 

Po upływie zaledwie dnia albo dwóch Swami powiedział kierownikowi 

akademika, że chce posłuchać śpiewu ‘nowych chłopaków’. Bardzo szybko dano mi 

sposobność zaśpiewania przed jego obliczem w Trajee Brindawan, gdy siedział na 

dźhuli (huśtawce), słuchając uważnie. Kiedy skończyłem swój bhadźan, pozdrowił 

mnie uśmiechem. „Skąd jesteś?” - spytał. „Z Trićur, Swami” - odrzekłem. Uśmiechnął się 

ponownie, a ja byłem oszołomiony radością. To naprawdę działało!  

Bardzo cicho zaświtało mi, że Pan prowadzi mnie na ścieżkę, która ma zabrać mnie 

do Niego. Fizyczny Swami był nie dla mnie, bo 'wymykał się' wszystkim moim 

próbom zbliżenia się doń na poziomie fizycznym. Z drugiej strony odpowiadał, zanim 

dokończyłem modlitwy skierowanej do Sai w moim wnętrzu... Antharanga Sai. 

Bhadźan, rozpoczynający się słowami ‘Antharanga Sai’, stał się dla mnie teraz bardzo 

ważny. Nauczyłem się, że jest to samolubne prosić o ciągłą, niepodzielną uwagę 

‘fizycznego’ Swami, ponieważ miliony tłoczą się do niego, szukając pociechy. Jednak 
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zawsze mogę żądać uwagi ‘Antharanga Sai’, który umiejscowił się w każdym sercu!  

Jak Swami odpowiedział na moją żarliwą modlitwę  

Powoli, ale niezawodnie Pan pomógł mi w szukaniu Go w moim wnętrzu. 

Przestałem modlić się o Jego uwagę w dziedzinie zewnętrznej i dla nawiązywania z 

Nim styczności, coraz bardziej próbowałem zwracać się ku własnemu wnętrzu. 

Wszystko szło świetnie, aż do owego doniosłego dnia... Był to dzień Widźaja Dasami i 

Pan siedział pośród nas, słuchając występu muzycznego w hali Sai Ramesz. Umysł 

miałem tego dnia wzburzony, bo podniosło we mnie głowę długo tłumione 

pragnienie. Było to z dawna żywione pragnienie tego, aby Pan pobłogosławił mnie 

położeniem mi swojej ahhajahasty (boskiej ręki) na głowie. Modlitwa ta pozostawała 

jak dotąd bez odpowiedzi i tamtego dnia raz jeszcze przypomniała mi się, nie wiem 

dlaczego... Próbowałem sobie mówić, że ścieżka, jaką Pan mi pokazał, to szukanie go 

we własnym wnętrzu i mam nie prosić zewnętrznie o jego uwagę. Ale wszystkie moje 

usiłowania były próżne i smutek spowodowany tą niewysłuchaną modlitwą dręczył 

mnie. Wkrótce zalałem się powodzią łez.  

Występ muzyczny skończył się i Swami wstał z krzesła, aby pójść ku scenie, gdzie 

stali wówczas artyści, oczekując Jego błogosławieństw. Zamiast iść wyznaczoną ścieżką, 

zaskoczył nas idąc przez rząd chłopaków siedzących wokół niego. Zrządzeniem jego 

woli siedziałem koło ścieżki, jaką sobie torował... w rzeczy samej, stwierdziłem, że 

jestem na obranej przez niego ścieżce. Gdy przyszedł blisko miejsca, gdzie siedziałem, 

serce biło mi jak szalone. Podniosłem głowę, aby spojrzeć nań, kiedy był obok mnie i 

spotkały się nasze spojrzenia. Zobaczyłem w tych oczach miłość tysiąca matek, boską 

miłość, którą dotychczas ukrywał przed moim okiem. Było dla mnie bardzo oczywiste, 

że zna moje najtajniejsze modlitwy. Wiedział, jak tęskniłem za jego boskim sparśanem 

(dotykiem). Jego oblicze rozjaśniło się uśmiechem, który będę pamiętał jak skarb przez 

resztę życia. Pod pretekstem podparcia się, położył mi rękę na głowie - abhajahastę! 

On, będący mieszkańcem wnętrza, usłyszał mój płacz i odpowiedział tak, jak jedynie 

On potrafi!  

Moja ścieżka wciąż pozostaje ta sama, a Swami pozostaje dla mnie ‘Antharangą Sai’ 

- Sai w moim sercu. Jednak mnóstwo jest dni, kiedy pomimo świadomości, że 

przebywa On w moim wnętrzu, moją istotę napełnia dziecinne pragnienie pieszczot 

Matki Sai, męka głodu jakiegoś słowa, uśmiechu czy kochającego spojrzenia. Nadal po 

prostu dodaję to do listy próśb. Choć niewysłuchiwane na płaszczyźnie fizycznej, są 

wysłuchiwane na subtelniejszych płaszczyznach serca, gdzie przebywa mój 

‘Antharanga Sai’. Może o to właśnie chodzi w boskim romansie. Tak daleko, a jednak 

tak blisko!  

Wiem, że oczy mojego Pana są zawsze skierowane na każdy mały krok, jaki czynię. 

Wiem, że jego serce cieszy się z najmniejszej dobroci, jaką przejawiam w swoich 

czynach i z najmniejszego z moich zwycięstw i wiem, że nawet gdy piszę te słowa, 

moja ukochana Matka Sai, mój Antharanga Sai, jak zwykle o mnie myśli!!!  
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– Autor studiował na kierunku licencjackim nauki ekonomiczne w miasteczku uniwersyteckim w 

Brindawanie, a w latach 1997-1999 roku był studentem Wydziału Studiów Zarządzania w Instytucie 

Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai w miasteczku uniwersyteckim w Praśanthi Nilajam.  

 

 

 

MMAATTRRUU  DDEEWWOO  BBHHAAWWAA,,  PPIITTRRUU  DDEEWWOO  BBHHAAWWAA  
 

Dzień Iśwarammy obchodzi się ku pamięci matki Iśwarammy, która odeszła do 

swojej niebiańskiej siedziby 6 maja 1972 roku. W owym czasie toczył się w 

Brindawanie letni kurs kultury i duchowości indyjskiej. Iśwaramma skończyła poranną 

kąpiel i nabożeństwo, gdy nagle zawołała "Swami! Swami!" Swami rzekł: „Idę, idę”. I 

połączyła się ze Swamim. Właśnie z imieniem Sai na ustach wydała ostatnie tchnienie. 

Ojciec ciała fizycznego Swamiego, Śri Pedda Wenkama Radźu, wydał ostatnie 

tchnienie 4 listopada 1963 roku w Praśanthi Nilajam. Rano poszedł do mandiru i dał 

Swamiemu pięćset rupii, mówiąc: „Nie powinienem umierać z ciężarem jakiegokolwiek 

długu. mogę być nieświadomie zadłużony u tego czy tamtego. Mam trzy worki ryżu i 

cukru palmowego, które kupiłem z własnych zarobków. Niech będą na ucztę po mojej 

śmierci”. Poprosiwszy Swamiego w ten sposób, udał się do domu i spokojnie odszedł. 

W ten sposób Swami dał rodzicom dar spokojnej śmierci. Swami zawsze okazywał 

wielki szacunek rodzicom i spełniał ich życzenia.  

Samadhi boskich rodziców zbudowano blisko Praśanthi Nilajam przy drodze, 

noszącej teraz nazwę Ulicy Samadhi. W rocznice swoich urodzin i śmierci Iśwarammy, 

Swami udawał się do samadhi rodziców i oddawał im szacunek, dając przesłanie 

światu, iż każdy powinien szanować i czcić rodziców. Zawsze przywoływał słowa z 

Upaniszady: Matru dewo bhawa, pitru dewo bhawa (czcij ojca jak Boga, czcij matkę 

jak Boga) i wzywał wszystkich, żeby czcili rodziców jak Boga.  
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Służ Bogu i wyzwól się 

Jedynie człowiek ma szansę wyzwolenia się z koła narodzin i śmierci przy 

pomocy najprzyjemniejszego środka, mianowicie służenia Bogu. Jednak w 

wyniku nieświadomości albo, co gorsze, przewrotności, pozwala, by ta 

sposobność wyślizgnęła mu się z rąk i bez końca cierpi smutek i ból, strach i 

niepokój. Poprzez ucieczkę ze szponów urzeczenia, wywoływanego 

materialnymi rzeczami i postaciami, człowiek może odnieść powodzenie w 

swych wysiłkach na rzecz wyzwolenia się. 

– Baba 

 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


