
 

 

  



Sanathana Sarathi   Lipiec  2018  
 

© Organizacja Sathya Sai      2 

 

 

 

 
Spis treści 
 

*Tylko prawdziwa miłość zdobywa łaskę 
Boga - dyskurs z 29.04.1992, Kodaikanal 

*Letni Kurs Kultury i Duchowości 
Indyjskiej   2018 
*Bhagawan pisze dla Sanathana Sarathi 
*Moje doświadczenia bosklości Swamiego 
V.S.R.K. Prasad 
*Bądź szczęśliwy 
James Sinclair 
*Życie – święta pielgrzymka 
Kuppam Widżajamma 
*Starajcie sie zdobyć łaskę Boga  
Przesłanie Bhagawana na Guru Purnima 
*Śri Sathya Sai Bal Wikas – natchnienie z 
wnętrza 
Samhita Nehru 
*Uroczystości w Prasanthi Nilajam 

 

 

 
 

 
 

 

 

Official Websites of Prasanthi Nilayam 
Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division: www.srisathyasaipublications.com 
Bhagavan’s Photographs Online: www.saireflections.org 
Reporting Website from Prasanthi Nilayam: www.theprasanthireporter.org 
Sri Sathya Sai Central Trust: www.srisathyasai.org.in 
Radio Sai Global Harmony: www.radiosai.org 
Sri Sathya Sai Easwaramma Women’s Welfare Trust: www.ewwt.org.in 
Bal Vikas Wing of Sri Sathya Sai Organisation, India: www.sssbalvikas.org 

 

  

SS aa nn aa tt hh aa nn aa   SS aa rr aa tt hh ii   
Pismo poświęcone moralnemu i duchowemu rozwojowi ludzkości przez  

SATJĘ * DHARMĘ * ŚANTI * PREMĘ * AHIMSĘ 
(prawdę * prawość * pokój * miłość * niekrzywdzenie) 



Sanathana Sarathi   Lipiec  2018  
 

© Organizacja Sathya Sai      3 

 

 

  



Sanathana Sarathi   Lipiec  2018  
 

© Organizacja Sathya Sai      4 

 

 

 

 

AVATAR VANI  

 

Tylko prawdziwa miłość zdobywa boską łaskę   

 

BHAGAWATA WYSŁAWIA BOSKĄ MIŁOŚĆ  

 

Bhagawadgita dała światu wyjątkowe, uniwersalne przesłanie jedności. Stała się 

popularna na całym świecie. Jest głęboko szanowana nie tylko przez Bharatijów 

(Hindusów), ale także przez kraje zachodnie. Wielu ludzi stosuje w swoim życiu 

zalecenia Gity i czerpie z tego ogromne korzyści.   

Uwolnij się od przywiązań, strachu i gniewu   

Przesłanie Gity nie ogranicza się do jakiegoś kraju, społeczności czy religii. 

Rozpowszechnia filozofię, która jest uniwersalna i stosowna dla każdej istoty 

ludzkiej. Kiedy idzie się przez życie ścieżką prawości, jak mówi Gita, zostaje ono 

zwieńczone zwycięstwem. Poszukiwacz duchowy dla własnego dobra, jak też dla 

dobra społeczeństwa, musi trzymać się pewnych zasad. Gita twierdzi, że 

poszukiwacz musi poniechać ragi, bhaji i krodhy (Wita raga bhaja krodha). Raga 

oznacza przywiązanie, bhaja - strach, a krodha - gniew, złość. Tylko osoba, która 

pokona tych trzech wrogów, może uświadomić sobie boskość. Oprócz panowania 

nad tymi trzema wrogami, powinna mieć mocną miłość do Boga. Miłości nie 

powinno się wyrażać jako zewnętrznej formalności. Miłość powinno się zarowno 

przeżywać, jak i wyrażać. Odbywa się to w trzech krokach, znanych jako dźnatum 

(poznawanie), drasztum (widzenie) i prawesztum (wstąpienie lub złączenie się). 

Tego, co widzicie, musicie doświadczyć, a potem wchłonąć to doświadczenie  w 

rdzeń swojej istoty.   

Z powodu ragi (przywiązania) człowiek czuje, że istnieje coś innego niż on, zatem 

dąży do tego, by to posiąść, a gdy już to ma, boi się, iż może to utracić. Na początku 

strach wiąże się z uzyskaniem jakiejś rzeczy, a później jest związany z jej 

zachowaniem. Człowiek gniewa się, kiedy nie udaje mu się zdobyć upragnionej 

rzeczy albo gdy ją utraci. Dlatego między ragą, bhają i krodhą istnieje nierozdzielny 

związek. Są one ze sobą splecione. Przywiązanie prowadzi do strachu, zaś strach 

prowadzi do frustracji. Powinno się mieć jedynie strach przed grzechem, a nie przed 

światem.   

Pewnego razu gopika imieniem Niradźa powiedziała innym gopikom, swoim 

przyjaciółkom: „Wygońcie tego diabła strachu. Powinniśmy bać się grzechu. 

Dlaczego boicie się świata? Bóg wszedł w przyrodę jako dźiwa (żyjąca istota) i 
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przejawia na świecie boskość. Ludzie tego świata mogą krzyczeć jak wrony. Czy 

kukułkę będzie obchodziło to, że wrony robią hałas? A zatem, przyjaciółki, nie 

bójcie się świata. My idziemy królewską ścieżką dążenia do błogości dzięki bliskości 

Kriszny. Nie możemy bać się tego, co mówią ludzie”. Powinniście bać się papy 

(grzechu), ale nie loki (świata). Zawsze powinniście utrzymywać dwie rzeczy - strach 

przed grzechem i miłość do Boga.  

Prawdziwą miłością jest jedynie miłość do Boga  

Matka odznacza się cierpliwością i poświęceniem. Przez dziewięć miesięcy nosi w 

łonie dziecko. Dla dziecka gotowa jest poświęcić życie. W sanskrycie kobietę 

nazywa się stri. Słowo to ma w sobie trzy litery - sa, ta, ra. Sa oznacza cechę, jaką 

jest sattwa czyli pobożność, ta to tamas, czyli bierność, a ra oznacza radżas, 

wskazujący na namiętną opiekę. Wszystkie te trzy cechy są w stri (kobiecie) w 

równowadze. Nawet awatarowie rodzą się z łona matki. Czy Rama mógłby przyjść 

na świat bez Kausalji? Czy Kriszna mógłby przyjąć narodziny bez Dewaki? Tylko 

miłość matki jest prawdziwa i czysta. Doczesnej miłości nie można nazwać premą; 

jest to anuraga.   

Pomiędzy anuragą (namiętnością) a premą (miłością) jest ogromna różnica. 

Anuraga to przywiązanie do doczesnych związków, materiałów, rzeczy i postaci. 

Nie jest to miłość w prawdziwym znaczeniu. W miłości męża do żony jest egoizm. 

Podobnie, w miłości żony do męża jest pewna doza egoizmu. W każdym jest - w 

takim czy innym stopniu - egoizm. Ludzie przeważnie są pełni namiętności, a nie 

miłości. Prawdziwą miłością jest miłość do Boga.  

Namiętność jest związana z tym, co doczesne, podczas gdy miłość jest związana z 

Bogiem. Ta pierwsza jest padartha (materialistyczna), ta druga zaś - parartha 

(duchowa). Całe życie człowieka jest oparte na tym dwusylabowym słowie - prema 

(miłość). Doskonałymi przykładami prawdziwej miłości były gopiki, bowiem ich 

serca były całkowicie oddane Panu Krisznie. Nigdy nie obchodził ich nikt ani nic 

innego jak Kriszna. Każdą chwilę życia spędzały myśląc o Krisznie i osiągnęły 

najwyższy stan błogości. Gopiki zawsze pragnęły zobaczyć Krisznę i tęskniły za 

ujrzeniem Jego pięknej postaci.   

Ludzie przemierzają wielkie odległości, żeby udać się do jakiejś świątyni. Gdy 

jednak stoją tam twarzą w twarz z posągiem, mają skłonność do zamykania oczu. 

Cóż to oznacza? Wielbiciel musi ujrzeć Boga oczami mądrości, nie oczami 

fizycznymi. Gdy tylko gopiki zamknęły oczy, Kriszna zniknął. Zaczęły szukać go w 

ogrodzie, w lesie i wszędzie. Jedna gopika stanęła przed drzewem i zapytała: „O 

drzewo! Czy widziałeś Krisznę, przechodzącego tą drogą?”. To tłumaczy, jak gopiki 

rozumiały Boga. Gopiki wiedziały, że Bóg jest w skale i drzewie, jak też w istocie 

ludzkiej. Wierzyły, że Pan Kriszna dostrzegalny jest dla wszystkich istot.  

Inna gopika mówiła do pnącza jaśminu: „O jaśminie! Proszę, powiedz mi, czy 

Kriszna, ciemnoskóry i lotosooki, który rozsiewa swoimi spojrzeniami nektar 

współczucia, z urzekającym uśmiechem na twarzy, kryje się w twoich zaroślach?”. 

Drzewa i krzewy są także czującymi obiektami. Wszystko jest pełne życia. Gopiki 

zawsze były zatopione w myślach o Krisznie, tak jak ptak czakora zawsze spogląda 
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jedynie na księżyc; nie obchodzi go patrzenie na żadne inne światło.  

Niektórzy studenci pytali mnie o znaczenie tego, iż Kriszna kradł masło. Tak jak 

po długim ubijaniu zsiadłego mleka uzyskujemy masło, tak po ubijaniu serca 

można uzyskać masło miłości. Właśnie ów rodzaj masła sprawia przyjemność 

Krisznie. Pewnego dnia gopiki poszły dużą grupą do Jaśody i poskarżyły się, że 

Kriszna kradnie z ich domów masło. Jaśoda wzięła Krisznę za rękę i spytała surowo: 

„Kiedy ja daję ci pełen talerz masła, nawet go nie tkniesz; ale idziesz do innych 

domów, żeby kraść masło. Dlaczego stwarzasz problemy w wiosce?”.  

Spoglądając niczym najniewinniejszy chłopiec, Kriszna rzekł: „Matko! Dlaczego 

mnie besztasz? Te gopiki chciały ofiarować masło Bogu i Bóg wziął  tę ofiarę. 

Dlaczego mam być za to karany?”. Jest to zaiste oznaka tego, że Kriszna był 

obiektem ich czci.   

Pewnego dnia Radha poszła do rzeki Jamuny przynieść wody. Nawet nabierając 

wodę, była zatopiona w myślach o Krisznie. Kriszna ją zobaczył i zaśmiał się 

spontanicznie. Błogość (ahladam) Kriszny zamieniła się w płomień światła i 

wstąpiła w serce Radhy. Właśnie z tego powodu Radha jest znana pod mianem 

‘Ahladini’. Kriszna był ogromnie zadowolony z jej oddania i miłości. Od tamtej 

chwili po dzień dzisiejszy ludzie patrzą na Radhę jako związaną zawsze z Kriszną, 

zaś na Krisznę jako związanego z Radhą. Stali się nierozdzielni. Z powodu tej 

świętej cechy - miłości - imię kobiety jest zawsze pierwsze, kiedy mówimy o parach 

takich jak Radha-Kriszna, Sita-Rama i Parwati-Parameśwara. Kobieta oznacza wzór 

oddania. Wielu mężów stało się bhaktami dzięki wpływowi swych żon.   

Kobieta przedstawia sobą bhakti (oddanie), a mężczyzna dźnianę (mądrość). Ale 

mężczyzna może dotrzeć tylko do sali publicznej w pałacu Boga, natomiast kobieta 

ma bezpośredni dostęp do wewnętrznych izb Jego siedziby. Dźniana może was 

doprowadzić jedynie do progu siedziby Boga. Było jednak wielu pobożnych ludzi, 

takich jak Surdas, Tulsidas, Kabir i Ramdas, którzy ścieżką oddania potrafili uzyskać 

połączenie się z Bogiem. Z powodu ich oddania wyłącznie Bogu, ich imiona są 

wyryte złotymi literami w kronikach dziejów. Wykształceni ludzie dzisiejszych 

czasów starają się zdobyć wiedzę materialną, zapominając o wiedzy rzeczywistej - 

wiedzy o Bogu.    

Nie wykorzystuj swojej wiedzy do oszustwa   

Pewnego dnia gopala (pasterz) pasł swoje krowy, owce i kozy koło góry 

Gowardhana. Nagle nadeszła ulewa. Schronił się więc w małej jaskini. Znalazł tam 

pięknie błyszczący biały kamień. Jego piękno napełniło go wielką radością. 

Pomyślał: „Ten jaśniejący biały kamień będzie wyglądać jeszcze lepiej, jeśli 

przywiążę go do szyi mojego cielęcia o pięknej, czarnej barwie. Pewnego dnia 

Kriszna  z pewnością to zauważy i sprawię mu  w ten sposób przyjemność”. Potem 

podniósł ten kamień i zawiesił go na szyi swojego pięknego, czarnego cielęcia. 

Patrząc na piękne cielę i ów jaśniejący jak diament na jego szyi, gopala pogrążony 

w radości zaczął śpiewać: „Piękno to radość, radość to nektar życia...”. 

 Pewnego dnia w pobliżu góry Gowardhana, gdzie pasł bydło gopala, 
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przechodził jubiler. Blask owego kamienia przyciągnął uwagę jubilera. Podszedł 

blisko cielęcia i dokładnie zbadał kamień. Natychmiast poznał, że jest to bardzo 

cenny diament. Poprosił więc gopalę: „Sprzedaj mi ten kamień! Dam ci dobrą 

cenę”. Gopala uznał, że za te pieniądze będzie w stanie kupić dużo więcej tego 

rodzaju kamieni i ozdobić szyje wszystkich swoich cieląt. W ten sposób jubiler za 

grosze zdobył od gopali cenny diament. W drodze spoglądał na ów diament, czując 

dumę, iż oszukał pasterza i zyskał diament wart setki tysięcy rupii. Doznał 

wstrząsu, gdy diament nagle pękł na kawałki. Połamany diament powiedział mu: 

„Oszukałeś tego szczerego gopalę, który kochał moje piękno. On jest tym, co zna 

prawdziwą wartość diamentu, a ty jesteś jedynie samolubnym człowiekiem i 

oszustem. Użyłeś swojej wiedzy do podstępu, więc mam złamane serce”. Szczere 

oddanie jest ważniejsze niż doczesna miłość.  

Gopiki są prawdziwym przykładem miłości do Boga   

Raz Kriszna wysłał Uddhawę do Brindawanu ze swoim listem zaadresowanym 

do gopik.  Wezwał on wszystkie gopiki i poprosił, aby przeczytały to przesłanie 

Kriszny. Jednak ani jedna gopika nie spojrzała na Uddhawę. Samo wspomnienie 

imienia Kriszny wprawiło je wszystkie w ekstazę. Gopiki zauważyły na jakimś 

kwiecie pszczołę i rozmawiały z Uddhawą, zwracając się do tej pszczoły. Uddhawa 

poprosił je, żeby przeczytały list Kriszny. Nie patrząc na Uddhawę, gopiki zaczęły 

mówić do pszczoły. Jedna gopika rzekła: „O pszczoło! Jestem mało wykształcona. 

Nie umiem czytać. Zatem sama przeczytaj”. Inna gopika powiedziała: „Widząc 

piękne pismo Kriszny, moje oczy mogą uronić łzy i zepsuć ten list. Dlatego nie chcę 

czytać”. Trzecia gopika rzekła: „O pszczoło! Całe moje ciało wrze od gorąca z 

powodu męczarni rozdzielenia z Kriszną. Gorączka ta może spalić ten list. Powiedz 

Krisznie, aby przyjechał tu osobiście i uspokoił nasze płonące serca”. Roniąc łzy, 

zaczęły śpiewać:   

O pszczoło! Idź i powiedz najdroższemu Krisznie, żeby przyjechał tu i obdarzył 

nas nektarem swojej boskiej miłości. Niech przyjedzie i rzuci na nas okiem.   

Inna gopika powiedziała:  

O pszczoło! Powiedz najdroższemu Krisznie, żeby przyjechał i nawodnił nasze 

wysuszone serca wodą swej miłości.                 

Radha rzekła:  

O pszczoło, czemu nie powiesz mu, że nasza girlanda serc jest w kawałkach i 

nie poprosisz go, żeby ją naprawił i nosił na piersi? Nie możemy już dłużej bez 

niego żyć.   

Ta girlanda wiadomości od gopik stała się bardzo popularna pod nazwą 

„Bhramara Git” (Pieśń pszczół).   

Gopiki były zawsze pełne świętych, kochających myśli o Krisznie. Nigdy nie 

miały innego pragnienia niż pragnienie Kriszny. Niestety, niektórzy uczeni 

umniejszają tę boską miłość, nazywając ją ziemską i zmysłową. Bhagawata 

rozwodzi się nad jednością dżiwy (duszy jednostkowej) z Dewą (Najwyższą Istotą). 
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Sednem życia gopik była boska miłość. Są one przykładem nieskazitelnej tęsknoty 

za bliskością Boga i złączenia się z Nim.   

Oto jak jedna z gopik wyraziła swą ogromną tęsknotę za Kriszną:   

Gdybyś był rosnącym drzewem,  

przywarłabym do ciebie jak pnącze;  

gdybyś był kwitnącym kwiatem, 

krążyłabym nad tobą jak pszczoła;  

gdybyś był górą Meru, 

spadałabym z ciebie jak wodospad;  

gdybyś  był bezkresnym niebem,  

byłabym na tobie jak gwiazda;  

gdybyś był bezdennym, głębokim oceanem,  

złączyłabym się z tobą jak rzeka;  

Gdzie jesteś, o Kriszno?  

Dokąd odszedłeś, Kriszno! 

Nie masz litości, Kriszno! Kriszno! 

Pewnego dnia jedna z gopik poskarżyła się Jaśodzie: „Jaśodo, gdy my, gopiki, 

wyjdziemy sprzedawać mleko, Twój Kriszna żąda żebyśmy płaciły podatek. Rzuca 

kamienie na nasze dzbany napełnione mlekiem i robi w nich dziury”. Jaśoda wzięła 

Krisznę za rękę i surowo spytała: „Dlaczego żądasz od gopik podatku? Zaprzestań 

tych psot”. Kriszna odrzekł: „Matko, ja nic nie wiem. Bóg dał im mleko i żąda 

podatku”. W ten sposób, w każdym czynie i mowie Kriszny był dowód Jego 

boskości.   

W Gicie Kriszna powiedział Ardźunie:  

Man-mana bhawa mad-bhakto 

Mad-jadźi mam namaskuru. 

(Zawsze myśl o mnie i stań się moim wielbicielem, oddawaj mi cześć  

i składaj mi hołd). 

Sarwa-dharmaan paritjadźja  

Maam ekam śaranam wradźa  

Aham twa sarwa-papebhjo mokszajiśjami ma śućah. 

(Porzucając wszelkie obowiązki, jedynie we mnie przyjmij schronienie. Ja 

oswobodzę cię od wszystkich grzechów. Nie bój się.) 

Pan zapewnił Ardźunę, że ocali go od wszelkich grzechów, jeśli ten tylko w nim 

przyjmie schronienie. Gopiki z Bhagawaty również są prawdziwym przykładem 

pełnego poddania się i bezinteresownej miłości. Nigdy nie pragnęły one żadnych 

doczesnych rzeczy. Miały w sobie prawdziwą miłość, która nigdy nie oczekiwała 

niczego w zamian. Cała Bhagawata jest tylko o boskiej miłości.  

Nadciągał koniec Radhy. Pewnego dnia usiadła na brzegu Jamuny z pełnym 

zamyślenia i smutku sercem. Zawołała: „O Kriszno! Dla kogo ja żyję? Życie bez 

ciebie nie ma znaczenia. Nie ma innego schronienia niż ty. Żyję tylko przez wzgląd 
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na ciebie. Mój umysł na zawsze przylgnął do twojej postaci. Czy nie przyjdziesz 

zobaczyć się ze mną? Przyjdź do mnie przynajmniej we śnie”. Oto wieczna miłość. 

Tego nie można nazwać ragą czy anuragą. Prawdziwa miłość podąża tylko jedną 

ścieżką; drugiej ścieżki nie ma.   

Pewnego dnia Jaśoda była bardzo zagniewana na Krisznę. Chciała przywiązać go 

liną do żaren. Kriszna zaczął uciekać. Patrząc na to, jedna gopika rzekła: „Kriszno, 

nie możesz tak długo uciekać. Twoja matka cię w końcu złapie. Pokażę ci miejsce, 

gdzie możesz się bezpiecznie ukryć. Spójrz, masz ciemną skórę, a wewnętrzna izba 

mojego serca też jest ciemna. Ukryj się w niej. Jaśoda cię nie znajdzie, a zarazem 

moje serce napełni się szczęściem”. 

Gdy Kriszna tańczył na kapturach strasznego węża Kaliji, jedna gopika poprosiła 

go: „Kriszno, wąż Kalija jest ciemny, ciemna jest też rzeka Jamuna, ciemna jest 

twoja skóra i ciemnieje niebo. Proszę, nie napełniaj ciemnością naszych serc. Proszę, 

abyś rozjaśnił jeziora naszych serc płomieniem swojej miłości. Chciałabym, abyś 

nałozył jasność na tło ciemności”.  

W gopikach nie było ani odrobiny samolubstwa. Słodycz Bhagawaty można 

opisywać i doświadczać jej przez wieki. Czystość bohaterów Bhagawaty oczyści 

serca czytelników. Bhagawata to ocean oddania. Wjasa, wielki mędrzec, po 

napisaniu wielkiego dzieła Mahabharata stał się niespokojny. Zdołał odzyskać 

spokój dopiero po napisaniu Śrimad Bhagawatam.   

Powinniście wznieść się z poziomu doczesnych przywiązań na poziom 

bezinteresownej miłości do Boga. Doczesne przywiązania nie mają żadnej 

rzeczywistości. Wszystkie te doczesne przywiązania są tymczasowe; nie są trwałe. 

Powinniście uświadomić sobie, że w każdej istocie jest iskra boskości. Ekam sath 

wiprah bahudha wadanti -- prawda jest jedna, ale mędrcy widzą ją pod różnymi 

nazwami.  

– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 29 kwietnia 1992 roku.  

 

 

Sprawozdanie 

Letni Kurs Kultury i Duchowości Indyjskiej 2018 
 

Letni Kurs Kultury i Duchowości Indyjskiej, zorganizowany 8-10 czerwca 2018 

przez Instytut Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai w Praśanthi Nilajam, był znakiem 

rozpoczęcia roku akademickiego 2018 dla studentów i uczniów oraz nauczycieli 

wszystkich czterech miasteczek uniwersyteckich uniwersytetu Sai, jak i Wyższej 
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Uczelni Muzyki Sathya Sai Mirpuri, Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai z 

Prasanthi Nilajam (klas 11-12) oraz Angielskiej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai 

Gurukulam z Radźa Mahendrawam. Miał na celu zapoznanie studentów i uczniów, 

zwłaszcza nowych, z bogatym dziedzictwem kulturalnym Bharatu oraz integralnym 

systemem nauczania. Poranne spotkania Letniego Kursu odbywały się w hali 

Purnaćandra, a wieczorne w Sai Kulwant. W tym kursie letnim uczestniczyło ponad 

2,5 tysiąca uczniów i studentów oraz 200 nauczycieli.    

Dzień 1 – 8 czerwca  

Pierwsze spotkanie kursu letniego rozpoczął o godz. 8.30 kampus z 

Muddennahalli śpiewaniem Wed w hali Purnaćandra. Potem było przemówienie 

powitalne Śri Ruczira Desaia, profesora nadzwyczajnego z Wydziału Zarządzania i 

Handlu w Instytucie Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, który omówił stopniowy 

rozwój tegoż letniego kursu, od jego początków w 1972 roku i wyraził nadzieję, że 

przyniesie on uczestnikom nowy wgląd w bogate dziedzictwo kulturalne Indii.    

W uroczystym przemówieniu otwierającym, prof. K.B.R. Warma, zastępca rektora 

Instytutu, naświetlił znaczenie duchowości w oświacie i kilkakrotnie oznajmił, że  

istnieje potrzeba właściwej edukacji dla kształtowania charakteru studentów. 

Mówił też szczegółowo o roli kultury w przynoszeniu korzyści, tak jednostce jak i 

społeczeństwu.  

Następnie wyświetlono krótki film z boskim orędziem Bhagawana, w którym 

podkreślił On szlachetność oraz wspaniałość kultury indyjskiej, cechującej się 

świętymi myślami i uczuciami, a nie ciasnotą myślenia. Powiedział, że sednem 

kultury Bharatijów jest powszechne szczęście. Prawdziwą kulturą jest ta, która 

przekształca człowieka poprzez usuwanie jego złych cech, a wszczepianie dobrych.   

Następnie odbyła się rozmowa kilku osób, której przysłuchiwało się 

zgromadzenie [panel], pod nazwą Daiwa priti, papa bhiti, sangha niti (Miłość do 

Boga, strach przed grzechem, moralność w społeczeństwie). Rozmówcy - 

nauczyciele z uniwersytetu Sai - podzielili się mnóstwem doświadczeń i 

opowiedzieli, jak ludzie dokonujący dobrych i moralnych czynów w społeczeństwie 

są prowadzeni do Boga oraz wypełniają się miłością do Wszechmogącego.  

Na koniec porannego spotkania wystąpili śpiewacy i muzycy z Wydziału 

Muzyki Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. Wykonali oni z wielkim 

uczuciem różne pieśni hindustańskie i karnatackie. Potok nabożnych pieśni, 

przepleciony wnikliwym komentarzem, wysławiał piękno i wagę nama sankirtany 

i namasmarany (śpiewania i wspominania boskiego imienia Pana). Występ nosił 

trafną nazwę „Nam ratan dhana pajo”. 

Wieczorne spotkanie pierwszego dnia rozpoczęło się w Sai Kulwant 

streszczeniem programu porannego, po czym nastąpiły trzy przemówienia uczniów 

oraz wykładowców uniwersytetu. Pierwsza mówczyni - Kumari Kanczan Kumar, 

studentka kampusu w Anantapur - mówiła o wspaniałości kultury bharatijskiej, 

której cały gmach opiera się na wzajemnym związku człowieka z przyrodą. Mówiąc 

o jedności człowieka i przyrody, usilnie namawiała wszystkich do uświadomienia 
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sobie owej jedności i osiągnięcia Boskości. Kolejny mówca, Śri Suwam Gurung, 

student kampusu Muddenahalli, mówił na temat „Znaczenie modlitwy”. Określając 

modlitwę jako duchową łączność z Bogiem, mówca rzekł, że powinna płynąć z 

głębi serca. Dodał, że istotnymi składnikami modlitwy są miłość, wiara i poddanie 

się. Na koniec, Śri Darszan Gera, profesor nadzwyczajny Wydziału Matematyki i 

Nauki Komputerowej, mówił na temat „Wibhuti Sai”. Powiedział, iż wibhuti, czyli 

święty popiół, oznacza bezpragnieniowość i pomyślność i może doprowadzić 

człowieka do wyzwolenia. Podał przykłady na moc wibhuti, mówił o tym, jak 

leczy ono choroby, daje duchowe lekcje i wytwarza wiarę w boskość Bhagawana 

Baby.  

Dzień 2 – 9 czerwca 

Po zaśpiewaniu Wed przez studentów z kampusu Brindawanu, drugi dzień 

Kursu Letniego rozpoczął się o 8.30 w hali Purnaćandra mową Rani Dźawy z 

Management Consultant w Bengaluru. Zgodnie z tytułem swojego wystąpienia - 

„Prawdziwą edukacją jest życie z boskością” – wybitna mówczyni podzieliła się 

różnymi osobistymi przeżyciami, jakie miała z Bhagawanem Śri Sathya Sai Babą.  

Najważniejszym przesłaniem było to, iż trzeba mieć wiarę w Bhagawana Babę i w 

pełni mu się poddać. Dała też kilka przykładów tego, jak Baba pomaga jej w 

potrzebie i podzieliła się różnymi doświadczeniami z własnej drogi, mówiła 

również o tym, jak wzrastała do kochania i zrozumienia, że Bhagawan Baba jest 

Bogiem.    

Potem odbył się quiz „Życie i nauki Bhagawana Baby - darszan, sparszan, 

sambhaszan”. Uczestniczyli w nim studenci uniwersytetu i uczniowie. Obejmował 

trzy obszary: jego boskość, jego przesłanie oraz jego życie. Ostatnią częścią 

spotkania porannego była zachwycająca sztuka dramatyczna nauczycieli, 

doktorantów i studentów uniwersytetu. Nosiła nazwę „Dharmo Rakśati Rakśitaha” 

(Dharma ochrania tych, którzy ochraniają dharmę); przedstawiła przykłady z 

„Mahabharaty”, ukazując ponadczasową wojnę pomiędzy dobrem i złem i to, że 

Bóg zawsze wspiera dobrych.   

Spotkanie wieczorne rozpoczęło się w hali Sai Kulwant streszczeniem spotkania 

porannego, po czym nastąpiły trzy mowy uczniów i wykładowców uniwersytetu. 

Tematem pierwszego mówcy, Śri Udźdźwal Prijdarszi, studenta z kampusu w 

Brindawanie, było: „Wdzięczność mojemu Mistrzowi”. Przywołując kilka 

przykładów swojej styczności z Bhagawanem Babą, od lat szkoły podstawowej Śri 

Sathya Sai począwszy, skupił się na miłości Sai do wszystkich jego dzieci i zalecił 

pozostawić swą przyszłość Panu, bo On wie, co jest dla nich najlepsze. Kolejnym 

mówcą był Śri Rinil Khatri, student z miasteczka uniwersyteckiego w Praśanthi 

Nilajam. W swoim wystąpieniu - „Biały i pomarańczowy” - skupił się na związku 

pomiędzy Bogiem a Jego wielbicielem, na nigdy niekończącej się sadze czystej 

miłości, jak to określił. Metafora „Pomarańczowego” (tj. Boga) i „Białego” (czyli 

człowieka) wyjaśniona została na przykładzie, jak Pomarańczowy oddziałuje na 

Białego, gdy przywiązujemy się doń z wiarą i poddajemy się. Ostatni mówca, Śri G. 

Aditja, doktorant Wydziału Zarządzania i Handlu, wyznał w swojej mowie  „Guru 
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sewa”, iż jest bardzo zobowiązany wobec Bhagawana Baby. Mówił o tym, jak sam 

Sai dał mu z miłością lekcje służenia, takie jak dążenie do doskonałości w tym, co 

się robi. Podkreślił, że guru patrzy na dostępność człowieka, a nie na jego zdolności.   

Dzień 3 – 10 czerwca  

Wydarzenia ostatniego dnia letniego kursu rozpoczęły o godz. 8.30 studentki z 

miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur śpiewaniem Wed w hali Purnaćandra. 

Następnie odbyło się cudowne przemówienie  Swamiego  Atmaśraddhananya z 

Ramakriszna Math, Belur, Howrah pod tytułem „Atmano mokszartham dźagat 

hitaja ća” (Dążenie do własnego wyzwolenia i do dobra świata). W praktyczny 

sposób przedstawił on ewolucję człowieka w jego życiu, który rozwija się przez 

cztery puruszarthy: kamę, arthę, mokszę, do dharmy. Odnosząc się do upaniszady 

Katha, objaśnił istotę nieba i piekła, które nie są wieczne oraz to, jak indywidualny 

okres pobytu w tych sferach zależy od własnej karmy. Zakończył mowę 

kilkakrotnym oznajmieniem potrzeby śraddhy (wytrwałej wiary), aby kroczyć 

ścieżką wyzwolenia i służenia pomyślności świata.   

Potem odbyła się dyskusja panelowa, której przedmiotem był temat: „Od wiary 

w siebie do samorealizacji”. Odwołano się w niej do przenośni Bhagawana Baby, 

mówiącej, iż pewność siebie jest fundamentem, zadowolenie z siebie - ścianą, 

poświęcenie  - dachem, a samorealizacja życiem spędzanym w tym pałacu. Cała 

dyskusja odzwierciedlała głęboki wgląd, przekazywany poprzez mówienie o 

własnych doświadczeniach, krótkie filmy wideo i wszechstronne omawianie 

każdego kroku drogi, wiodącej od wiary w siebie do uświadomienia sobie jaźni.  

Zgodnie ze obyczajem powitano nowych wykładowców, którzy podjęli pracę w 

Instytucie, a odchodzącym na emeryturę wyrażono uznanie za ich wybitną służbę i 

wkład w pracę Instytutu.  

Wygłaszając przemówienie pożegnalne, prof. Radźeśwari C. Patel, kierowniczka 

miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur, streściła lekcje trzydniowego kursu 

letniego i podkreśliła zasady jedności i wspólnoty.   

Po wyrażeniu podziękowań, o godz. 12.45 wykonano arati do Bhagawana, które 

zakończyło Letni Kurs  Kultury i Duchowości Indyjskiej 2018.   

 

 

Bhagawan pisze dla Sanathana Sarathi   

 

Kiedy w lutym 1958 roku Bhagawan Śri Sathya Sai Baba powołał „Sanathana 

Sarathi”, zaczął również co miesiąc pisać artykuły, począwszy już od pierwszego 

numeru, aż do października 1984. Wszystkie te artykuły zostały wydane w postaci 
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książek w serii Wahini. Dla zaznajomienia Czytelników z tym, jak Bhagawan je 

pisał, zamieszczamy odręcznie napisane przez niego artykuły – wraz z ich 

tłumaczeniem1 - które utworzyły szesnastą i ostatnią zarazem książkę z serii 

Wahini, czyli Lila Kajwalja Wahini (Strumień kosmicznej, boskiej świadomości). 

Artykuły te są klejnotami mądrości duchowej, wykładające w postaci pytań i 

odpowiedzi głęboką wiedzę Wed. Rozpoczynamy pierwszą częścią artykułu, 

będącego wprowadzeniem do Lila Kajwalja Wahini. Opisuje on jej znaczenie. 

Bhagawan napisał go do marcowego numeru Sanathana Sarathi w 1984 roku.  

 

Lila  Kajwalja  Wahini 

(Kosmiczna gra Boga) 

Duchowe praktyki wypływające z 

bhakti, takie jak oddawanie czci, 

adoracja, śpiewanie dla Boga czy 

medytacja, stymulują rozwój 

wyższych mocy. Osoby 

nieświadome ich głębi oraz 

duchowych wyżyn, na jakie owe 

praktyki prowadzą, nie powinny 

wypowiadać się na temat ich 

skuteczności. Można je bowiem 

właściwie ocenić tylko przez 

codzienną praktykę i osobiste 

doświadczenie. 

Tęsknota za duchowym aspektem 

życia rodzi się podczas poszukiwania 

ostatecznej prawdy lub z potrzeby doznawania nieprzemijającej radości. Jednak 

sama tęsknota nie gwarantuje sukcesu. Niezbędna jest jeszcze sadhana, czyli 

duchowa praktyka, oraz głębsze poznanie siebie, swych postaw i aspiracji. 

Współczesne religie, które powinny prowadzić ku prawdzie, nie wzbudzają zaufania 

u młodych, gdyż postrzegają je oni jako ukształtowane przez warunki panujące w 

zamierzchłej przeszłości. Wiele z tych religii straciło swą aktualność, niektóre są 

ściśle związane z określonym regionem lub krajem, a jeszcze inne zostały narzucone 

przez najeźdźców, przy czym nierzadko stanowiły przyczynę krzywdy i cierpienia. 

Młodzi aspiranci duchowi obawiają się, że praktykując je narażą się na ośmieszenie. 

Prowadzą więc niekończące się dysputy i przewracają kartki tysięcy książek, nie 

uczestnicząc nawet w najprostszych duchowych praktykach. Tak oto rodzą się 

krytycy i polemiści, którzy znajdują upodobanie w tworzonym przez siebie zamęcie. 

Dużo bardziej wartościowe niż wiedza zgromadzona w milionach książek jest 

ziarno mądrości uzyskane drogą medytacji. Taki przebłysk dżniany, czyli duchowej 

                                                           
1
 Całość dostępna  w wersji oryginalnej Sanathana Sarathi, July 2018 
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wiedzy, nawet najmniejszy, jest cennym rezultatem osobistej praktyki i 

autentycznego doświadczenia. Jeśli będziecie pielęgnować to ziarno, duchowa 

wiedza rozproszy wszelkie sprzeczności i krytycyzm. Prawda unieważni spory, które 

powstają jedynie na poziomie niższej jaźni. Aby jednak wejść na drogę duchowej 

praktyki, trzeba mieć wiarę w siebie. (ciąg dalszy nastąpi) 

 

Moje doświadczenia boskości Swamiego 

V.S.R.K. Prasad 

 

Moja matka po raz pierwszy otrzymała darszan Swamiego w domu pewnego 

wielbiciela w roku 1949, gdy mieszkaliśmy w Madrasie (Chennaj). Po poleceniu 

Swamiego cała rodzina udała się do Puttaparthi. W tym czasie budowano mandir 

Prasanthi Nilajam. Swami jeździł samochodem razem z wielbicielem o imieniu 

Kriszna, aby nadzorować prace budowlane. Dobrze pamiętam, że podczas 

inauguracji mandiru, 23 listopada 1950 roku, Swami pokropił wielbicieli wodą 

kokosową ze srebrnego kubełka. Krople wody kokosowej, które spadły na ziemię, 

zamieniły się w pierścienie i medaliony, z wytłoczoną na nich twarzą Swamiego. 

Prasanthi  Nilayam  w dawnych latach 

W tamtych czasach warunki życia w Prasanthi Nilayam były skromne. 

Wielbiciele musieli sami zadbać o zakwaterowanie i przygotowanie jedzenia. 

Nosiliśmy więc przy sobie ciężki bagaż podczas odwiedzin. Kiedyś mieszkaliśmy w 

namiocie razem z rodziną Sri Venkatamuniego z Chennaju. Ponieważ w Puttaparthi 

nie było prądu, używano lamp naftowych. Chodziliśmy do rzeki Ćitrawati przed 

świtem, by umyć się. W Prasanthi Nilajam było niewielu wielbicieli, więc 

mieliśmy szansę zbliżyć się do Swamiego. Mieliśmy nawet możliwość chodzić do 

pokoju Swamiego bez żadnych ograniczeń. 

Codziennie odbywały się dwie sesje bardzo inspirujących i błogich bhadżanów, 

od 11 do 12 (lub od 9 do 10 w okresie letnim) w ciągu dnia i od 6 do 7 wieczorem. 

Wspaniałe piosenki takie jak „Sri Ganesza, siwuni kumara, sritajana winutha 

prabho”, „Sri Sai jaya jaya Sai Parthi Nilaya”, „Oh Bhagawan” śpiewano w błogiej 

atmosferze. O ile pamiętam, pierwszą piosenkę żeńskiej strony zawsze prowadziła 

żona Śri Kasturiego, a za nią prowadziła śpiew Krisznamma, Smt. Venkamma 

(starsza siostra Swamiego) i rodzina Kuppamów. Dwaj bracia, Raman i Lakszman z 

Chennaju prowadzili bhadźany na stronie męskiej. Radża Reddy nie dotarł tam 

jeszcze. Przybył w roku 1956. Śri Seszagiri Rao pod koniec bhadżanów ofiarowywał 
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arati. Chodziliśmy za Swamim 

nad Ćitrawati w niektóre 

wieczory. Traciliśmy wtedy 

poczucie czasu, gdy Swami 

angażował nas w duchowe 

dyskusje. 

Co roku odwiedzaliśmy 

Puttaparthi podczas letnich 

wakacji. „To twój dom. Możesz 

przyjść tutaj, kiedy tylko 

zechcesz” - Swami zwykł TAK 

pisać do nas w swoich listach. 

Spędzaliśmy ze Swamim jeden 

lub dwa miesiące podczas 

każdej wizyty w aszramie. Gdy 

tylko my, dzieci, robiliśmy 

psoty lub nie przestrzegaliśmy 

dyscypliny, Swami korygował 

nas łagodną naganą. Śrimati Iśwaramma i Śri Pedda Wenkama Radżu, rodzice 

Swamiego, byli bardzo pobożni i szlachetni. Traktowali wszystkich odwiedzających 

wielbicieli z wielką miłością i uczuciem. Śri Pedda Wenkama Radżu chodził nawet 

na cotygodniowy targ do Bukkapatnam albo do Kothaczeruwu, by przynosić 

artykuły spożywcze dla wielbicieli. 

Liczba wielbicieli w powszednie dni była niewielka, ale sala bhadżanowa 

wypełniała się podczas festiwali takich jak Dasara i urodziny Swamiego. Znani 

muzycy występowali przed Swamim. Kiedyś podczas tych świąt była Narajana 

Sewa, a także konkursy bhadźanowe. Swami rozdawał nagrody wszystkim 

uczestnikom, bez rozróżniania zwycięzców i przegranych. To było rzeczywiście 

wspaniałe przesłanie, że należy traktować jednakowo zwycięstwo i porażkę. 

Każdego wieczoru wielbiciele podlewali rośliny i drzewa w Nilajam. W miejscu, 

w którym obecnie znajdują się posągi Naga, czyli obok mandiru Ganeszy, była 

studnia. Silni fizycznie młodzi ludzie obsługiwali system czerpaków, a inni wlewali 

wodę do konewek do podlewania roślin. Po południu około godziny trzeciej 

Swami rozdawał owoce, takie jak mango, jabłka i pomarańcze, wszystkim 

wielbicielom. Czasami rzucał owoce z pierwszego piętra prosto w ręce wielbiciela, 

który stał na dworze. Nie widziałem, żeby któryś z tych owoców nie trafił w cel. 

Pokój znajdujący się po prawej stronie mandiru nazywał się Korikala Gadi 

(pokój życzeń), a pokój po przeciwnej stronie werandy nazywał się Pada Pudża 

Gadi (pokój oddawania czci). Mały pokój nad Korikala Gadi był salonem 

Swamiego. Pokój nad Pada Pudża Gadi był jadalnią Swamiego. Za każdym razem, 

gdy Swami przechodził przez werandę pierwszego piętra z jednego pokoju do 

drugiego, wszyscy wielbiciele podnosili głowy w geście powitania i otrzymywali 

darszan. 
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Przez cały czas w Prasanthi Nilayam trwały różne budowy. Śri Kistappa, kuzyn 

Swamiego, nadzorował te prace budowlane. Wielbiciele dobrowolnie pomagali w 

noszeniu piasku, cegieł itp. wspomagając opłacanych robotników. Niewielki 

budynek z czterema pokojami i wspólną werandą został zbudowany w miejscu, w 

którym obecnie znajduje się East Prasanthi. Pierwszy pokój został przydzielony 

Śrimati Wenkataratnammie z Radżahmundry (obecnie Radżamahendrawaram) oraz 

naszej rodzinie. Redakcja Sanathana Sarathi znajdowała się w czwartym pokoju. 

Każdego wieczoru, po zakończeniu podlewania roślin, Swami przychodził do 

naszego pokoju i angażował nas w dyskusje na temat spraw duchowych i 

transcendentalnych. Śri Ramarao, który był jednym z członków naszej grupy, często 

palił papierosy. Swami nigdy nie prosił go o rzucenie palenia. Z drugiej strony, 

chwalił go mówiąc: „Mój drogi Ramarao jest bangaru (złoty)” i Ramarao szybko 

przestał palić dzięki efektowi pryszniców miłości Swamiego. 

W czasie naszego wyjazdu do domu Swami dawał nam mnóstwo prezentów. 

Nigdy nie mieliśmy ochoty opuszczać Puttaparthi. Mój starszy brat nawet płakał 

przy wyjeździe. Tak silna była nasza więź ze Swamim. 

Szpital ogólny Śri Sathya Sai został otwarty w październiku 1956 roku. Pewnego 

dnia Swami udał się wraz z moim ojcem i Radżą Reddy, aby nadzorować pracę 

szpitala. Brat i ja szliśmy za nimi. Nagle Swami pochylił się i podniósł kamyk. 

Patrząc na mnie, powiedział: „Hej, otwórz usta”. Nie zrobiłem tego, a nawet mocno 

zacisnąłem usta. Swami się śmiał. Potem zwrócił się mojego ojca: „Czoudhry, 

otwórz usta!”. Mój ojciec natychmiast posłuchał. „Radża, otwórz usta”, a Radża 

Reddy otworzył szeroko usta, mój brat także. Swami następnie zapytał mnie: 

„Wszyscy otworzyli usta, dlaczego ty nie otworzysz swoich?”. Mocno zacisnąłem 

usta, ale kamyk zmienił się w laddu (ciastko). Swami z miłością spytał mnie: „Hej, 

czy teraz otworzysz usta?”. Ze wstydem nieśmiało otworzyłem usta i Swami wsunął 

słodycz do moich ust, mówiąc: „Czy myślisz, że Swami napełniłby twoje usta 

kamieniami? To się nigdy nie zdarzy”. To była pierwsza lekcja, której nauczyłem się 

od Swamiego: Awatar przyszedł tylko po to, by nas podnieść, ale powinniśmy 

rozwijać w sobie niezachwianą wiarę. Czasami słowa Swamiego nie były łatwe do 

zrozumienia, a przesłanie stało się jasne dopiero później. 

Do  Horsley  Hills  ze  Swamim 

W roku 1958 Swami zabrał nas wszystkich do kurortu Horsley Hills. Śri 

Ramanatha Reddy, inżynier wykonawczy, zorganizował nasze zakwaterowanie w 

rządowym domu gościnnym. Wszyscy byliśmy tam przez tydzień. Pewnego ranka 

po śniadaniu Swami rozmawiał z nami w ogrodzie. Nagle spojrzał na córkę 

Ramanatha Reddy i powiedział do niej: „Możesz prosić o cokolwiek, a dam cdi to”. 

Natychmiast powiedziała: „Swami, chcę być oddana”. Swami był zadowolony z jej 

życzenia. Potem spojrzał na mnie i zapytał: „Czego chcesz?”. Powiedziałem: „Swami! 

Niech moje życie będzie poświęcone służbie Swamiemu”.  

Następnie Swami zapytał starszego dżentelmena: „Jakie jest twoje życzenie?. On 

odpowiedział: „Swami, chcę iść do nieba w tym ciele”. Potem trwała ożywiona 

dyskusja duchowa przez pół godziny. O ile pamiętam, Swami mówił: „Jesteś 
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ucieleśnieniem atmy (indywidualnej duszy). Powinniście dążyć do połączenia się z 

Najwyższą Duszą. To czysta głupota myśleć o pójściu do nieba w tym fizycznym 

ciele”. 

Pewnego dnia w Horsley Hills Swami opisywał nam zdarzenia z życia 

poprzedniego awatara. Swami natychmiast stworzył fotografię Śirdi Baby. Na 

zdjęciu Śirdi Baba siedział pośrodku, wokół niego było osiem dużych kręgów, a w 

każdym z nich był również on w różnych pozach. Swami dał fotografię mojej 

matce. 

Potem wszyscy zasiedliśmy w jadalni. Dla Swamiego przygotowano osobne 

krzesło i stół. Wszyscy usiedliśmy na podłodze z trzech stron przed nim. Swami 

skończył posiłek w dwie minuty. Gdy jedliśmy, Swami nagle wstał, wszedł do 

sąsiedniego pokoju i upadł na ziemię. Wstaliśmy w panice. Śri Wenkataraman i 

jego kuzyn pośpiesznie wytarli ręce w swoje dhoti i ruszyli w jego stronę. Było 

jasne, że Swami wszedł w trans. Z jego ust wytrysnęła fontanna wibhuti. Swami po 

upływie piętnastu minut otworzył oczy i powiedział: „W ostatnich chwilach życia 

wzywała mnie, więc przyszedłem”. Nie wspomniał jej imienia, ale dano mi do 

zrozumienia, że Swami przekazał później jej imię Kasturiemu. Wydzielenie wibhuti 

z ust Swamiego było oznaką, że połączyła się z Nim. 

Wizyty Swamiego w Czennaju 

W tamtych czasach, gdy Swami odwiedzał Czennaj, zwykł przebywać w domu 

komisarza ds. transportu, Śri W. Hanumanthy Rao. Dojeżdżaliśmy tam o 10 rano i 

pozostawaliśmy do 8 wieczorem. Wizytom często towarzyszyły programy 

muzyczne, w którym Raman i Lakszman wraz ze Swamim wykonywali kompozycje 

Tjagaradży. Trio często przekształcało się w duety wykonujące bardzo melodyjne 

utwory.   

Pewnego dnia wszyscy odwiedziliśmy wraz ze Swamim zbiornik Pundi. Obecni 

byli Nagaratna Mudaliar, Partha Sarathi Mudaliar, Hanumantha Rao i inni. Śri 

Nagaratna Mudaliar używał wibhuti jako lekarstwa dla wszystkich, którzy szukali 

jego pomocy. To tutaj Swami stworzył mały słoik wiecznego (akszara) wibhuti z 

piasku, na którym siedział, i podarował go Mudaliarowi. Następnie stworzył małą 

girlandę ze szklanych koralików, podał mu ją i powiedział: „Gdy pacjenci ją nałożą, 

uzyskają natychmiastową ulgę”. Następnie Swami stworzył rudrakszę (święty 

orzech o kilku fasetkach) i podał ją mojej matce, mówiąc: „Weź to. Będziesz mogła 

wyleczyć każdego pacjenta wodą z rudrakszy”. Wszyscy członkowie naszej rodziny 

zaczęli pić ją jako panaceum na wszystkie bolączki. Dało nam to wielką siłę, aby 

stawić czoła wszystkim problemom, mając przeświadczenie, że Swami zawsze jest z 

nami. Po przekazaniu rudrakszy mojej matce, Swami nagle poprosił o przyniesienie 

kubka. Gdy tylko podniósł go do ust, kubek napełnił się płynem przypominającym 

nektar. I został rozdany wszystkim obecnym. 

Kiedy towarzyszyliśmy Swamiemu w dowolnym miejscu, zawsze nosiliśmy przy 

sobie dzbanek ze nakrętką, kubeczkiem i małym srebrnym pudełkiem zawierającym 

liście betelu, które Swami lubił żuć. Podczas podróży do Czennaju w 1952 r. Swami 

odwiedził także nasz dom. Mój brat i ja przeszliśmy rytualny ceremoniał 
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„przekłuwania uszu” (święty rytuał przeznaczony dla chłopców w pewnym wieku) 

w obecności Swamiego. Zawsze uważaliśmy Swamiego za głowę naszej rodziny. 

Nasza rodzina zawsze szukała zgody i porad Swamiego i ściśle przestrzegaliśmy 

wskazówek Baby. 

Tego dnia Swami zmaterializował dwa zestawy złotych kolczyków i sam włożył 

je w nasze uszy. „Czy odczuwałeś jakiś ból?” -  zapytał. Nie było żadnego bólu. […] 

Łaska bez granic 

Chciałbym podzielić się z wami zdarzeniem, które miało miejsce na dzień  przed 

świętem Dipawali. W dniu Naraka Czaturdasi wszyscy wcześnie rano umyliśmy 

głowę, nałożyliśmy nowe ubrania i przygotowaliśmy petardy. Po skończonym 

śniadaniu nasze małe mózgi wpadły na pomysł. My, dzieci, chodziliśmy po 

pobliskich ulicach i zbieraliśmy wszystkie petardy, które nie wybuchły. 

Otworzyliśmy je,  zebraliśmy proch i wysypaliśmy na gazetę. Naszym pomysłem 

było stworzenie wielkiej fontanny ognia z tego prochu. Mój brat zapalił zapałką tę 

stertę prochu i ogień mocno poparzył jego rękę. Mój ojciec zabrał go do naszego 

lekarza rodzinnego. Lekarz udzielił pierwszej pomocy i powiedział mojemu ojcu: 

„Choudhry, zabierzmy go do szpitala rządowego w poniedziałek, ponieważ 

przedramię jest poważnie spalone i może wymagać amputacji”. 

Cały nasz świąteczny nastrój zamienił się w mrok. Ale o świcie następnego dnia, 

mój brat powiedział mojej matce: „Swami przyszedł, posypał mi rękę wibhuti i 

powiedział, że wszystko będzie w porządku”. Swami pojawił się ponownie przed 

świtem w niedzielę. Tym razem objawił się także mojej matce. Powiedział jej: „Nie 

martw się. Zajmę się wszystkim”. W poniedziałek lekarz rodzinny zdjął bandaż, a 

wszyscy, łącznie z lekarzem, byli zaskoczeni tym, że 90 procent oparzeń się zagoiło. 

Lekarz porzucił pomysł amputacji. W ciągu miesiąca rana wyleczyła się nie 

zostawiając żadnego śladu! 

Kilka dni po wypadku otrzymaliśmy list od Swamiego potwierdzający boską 

interwencję.  

„...Tego dnia, gdy Nagesz poparzył rękę, odwiedziłem go w nocy i dałem mu 

wibhuti. Następnego dnia dałem również darszan twojej żonie, Widżajalakszmi. 

Twoje szczęście jest moim pokarmem. Twoja błogość jest moją przyjemnością. 

Wasza pomyślność jest dla mnie wszystkim ... Tak oto spędzam czas ... Nic nie jest 

dla mnie ważniejsze niż opieka nad moimi wielbicielami, gdy przechodzą przez 

dobre i złe czasy. Pokaż ten list Widżajammie. Wygląda na to, że dzieci nie są w 

dobrym stanie. Jak się teraz czują? Z błogosławieństwami...” 

W roku 1953 Swami odwiedził Czennaj w przeddzień Dipawali. Wszyscy 

udaliśmy się do domu Śri Hanumantha Rao, aby otrzymać darszan Swamiego. 

Podobnie jak w Puttaparthi, Swami obserwował efekty pirotechniczne. Zapalił 

nawet kilka ogni sztucznych. Następnie zasiadł do kolacji. Wszyscy usiedliśmy na 

podłodze wokół Niego. Swami zjadł bardzo mało. Po krótkiej pogawędce podniósł 

nagle gotowane ziarno ryżu i rozkazał: „Kriszno! Przynieś szkło powiększające”. 

Przez szkło powiększające widzieliśmy na ziarnie, Watapatra Sai, małego Krisznę, 
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opierającego się o liść banianu. Żona Sri Hanumantha Rao. Parwamamma 

poprosiła Swamiego, by jej podarował to ziarno, ale Swami je zgniótł mówiąc: „To 

nie jest coś, co można podarować”. 

Tej nocy Swami rozmawiał z naszą grupą, w tym z rodziną Śri Hanumantha Rao. 

Nagle wstał, podniósł ręce i powiedział: „Patrz, nadchodzą”. W jego dłoniach 

pojawiła się szklana miska o średnicy prawie dwóch stóp. Zawierała 32 rodzaje 

słodyczy. Swami rozdał je nam mówiąc: „Przybyły z Mathury”. Dla nas to święto 

Dipawali było naprawdę niezapomniane. 

- Autor jest gorącym wielbicielem Bhagawana mieszkającym w Hyderabadzie. 

 

 

Blask boskiej chwały  

Bądź szczęśliwy 

James Sinclair 

 

Jestem pilotem. Żona często sugerowała, abym już nie latał, gdyż Swami jest 

zajęty troską o innych ludzi i utrzymywaniem ich przy życiu i nie powinienem 

zabierać jego czasu. Jako pilot po pięciu i pół godziny latania helikopterem byłem 

wystarczająco szalony, żeby wzbić ten pojazd w powietrze z nadzieją, iż wyląduje. 

Przelatywałem ponad szczytami gór, około półtorej stopy nad drzewami, mknąc tak 

szybko, jak mogłem, gdy nagle wszystkie instrumenty pokładowe zamarły i zepsuł 

się system hydrauliczny. Problem był poważny, bo nie mogłem już tym pojazdem 

lecieć. Zadziwiające, jak zwolniło me życie. Pierwszą myślą, jaka przyszła mi do 

głowy było to, że zginę. Drugą myślą było to, iż głupio umierać w ten sposób. 

Trzecia myśl była taka, że jeżeli zginę, żona mnie zabije. Potem nadeszła ważna 

myśl - niechaj zginę z imieniem Pana na ustach i niechaj je powiem głośno, gdyż 

Swami słucha.  

Cóż, mogę powiedzieć, że Swami nie musiał być doprawdy wszechobecny, żeby 

usłyszeć, jak głośno wykrzyknąłem Jego imię. Także Sathya Sai Baba jest 

znakomitym pilotem helikoptera. W chwili kiedy wykrzyknąłem imię Swamiego, 

helikopter leciał z pełną prędkością - nie panowałem nad nim zupełnie -  wirując 

po niebie; zaraz miał stać się jakimś detalem czy fragmentem na kawałku granitu 

czy sosnach. Wszystko ściemniało; nic nie pamiętam odnośnie do tej chwili. 

Następne, co pamiętam to to, że pojazd jest w doskonałym stanie przy lądowaniu i 

jest bezpieczny. Gdy dotknął ziemi, wypadłem przez drzwi, oddychając bardzo 

szybko. Ja nie kierowałem tym pojazdem, nie pilotowałem tego lądowania. 

Następnego dnia mój instruktor zarządził powtórkę tej sytuacji, podczas której nie 

potrafiłem żadną miarą wylądować helikopterem. To Swami, do którego 

zawołałem, przejął kontrolę nad pojazdem.  
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Jeszcze jedna krótka opowieść. Jedna z młodych kobiet siedząca tutaj jest moją 

najstarszą córką. Nazywa się Marlene Sinclair i wyróżnia się w sportach konnych – 

tresurze i wyścigach Otrzymała szczególną zdolność - zdolność porozumiewania się 

ze zwierzętami. Kiedyś tresowała młode zwierzę z wielkim talentem. Na turnieju 

skoków, gdy próbowała przeskoczyć nad wysoką przeszkodą, ów młody koń 

potknął się, wyrzucając ją ponad tym płotem. Upadła na głowę, a tamto 900-

kilowe zwierzę spadło na nią. Wydobycie jej zajęło drużynie pogotowia 

ratunkowego 45 minut. Otrzymałem nagły telefon, że Marlena doznała poważnych 

obrażeń i powinienem natychmiast do niej przyjechać. Kiedy przybyłem do 

szpitala, wyglądała jak kobieta wyniesiona z jakiejś bitwy. Miałem ze sobą 

paczuszkę wibhuti i wyjaśniłem córce, że to podobne do chrześcijańskiej wody 

święconej. Miała strasznie pokaleczoną twarz. Naniosłem wibhuti na rany na 

twarzy i dałem jej trochę na język. Następnego ranka wróciłem, a na jej twarzy nie 

było żadnej rany. Trzy miesiące później znowu brała udział w zawodach, jednak to 

nie koniec opowieści.   

Podczas audiencji Swami rzekł do mojej córki: „Uratowałem cię od paraliżu”. 

Marlene powiedziała: „Tak”. Nigdy wcześniej tego nie słyszałem. Gdy spotkanie 

dobiegło końca, spytałem Marlene: - Swami coś mówił, na co powiedziałaś „tak” - 

co to było?  

Powiedziała mi, że po wypadku oślepła i doznała paraliżu. Jednak w tej ślepocie 

i paraliżu czuła przez cały czas kogoś bardzo blisko siebie, stojącego na deszczu, w 

karetce pogotowia, w pomieszczeniu ratunkowym, w szpitalu, przez całą noc - i nim 

przybyłem do szpitala, powrócił jej wzrok i opuścił ją paraliż. Swami uratował ją 

od ślepoty i paraliżu. Dowiedziałem się o tym dopiero po latach.  

Swami przysłał do mnie do domu, przez innego wielbiciela, następującą 

wiadomość: „Powiedz Sinclairowi, żeby nie dawał żadnych dalszych datków 

dobroczynnych, bo ma problemy biznesowe, o których nie wie”. I Swami mówił 

prawdę.  Wkrótce radzenie sobie z tą trudnością zmęczyło mnie do szpiku kości - 

cieleśnie, finansowo, edukacyjnie i emocjonalnie. Jednak jestem równie wdzięczny, 

jeśli nie bardziej, za dary, jakie dał mi Swami. W trudnościach, jakie przyszły, nigdy 

nie byłem daleko od Jego ręki, miałem zawsze odwagę i zawsze polegałem na Jego 

obecności - to ciche poczucie, że On z nami jest, że zawsze jest dla nas wszystkich. 

Jakże moglibyśmy zapomnieć o tej głębokiej wiedzy, że Swami czyni dla nas 

wszystko? Kiedy w dziejach Awatar (boskie wcielenie, Sai Baba) interesował się tak 

bardzo tym głupim, małym czymś, co nazywamy życiem? Nawet najtrudniejsze 

przeżycie zmienia On w przykład swojej troski o nas, troski o dzieci, o 

wykształcenie, troski o zdrowie, troski o nasz komfort.   

W każdym aspekcie, w każdym oddechu, jaki bierzemy - On jest i będzie zawsze. 

Jesteś zawsze z nami, Swami. Uczynił to tak prostym, tak łatwym dla nas. Swami 

upraszcza, my komplikujemy. Swami ułatwia, my utrudniamy. Swami mówi: 

„Akceptuj wszystkie zdarzenia jako dary ode mnie. Nie osądzaj ich ludzkimi 

kategoriami”. Co znaczy akceptować? Kiedy Swami używa jakiegoś słowa i ma ono 

inną definicję od przyjmowanej, On je definiuje. Akceptacja jest prosta: nie 
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sprzeciwiaj się. Akceptuj. Nie sprzeciwiaj się żadnemu zdarzeniu. Zaprzestań 

osądzania. Akceptuj dane zdarzenie. Jest to najpotężniejsza nauka. Nie musimy 

dzielić włosa na czworo. Nie musimy być duchowymi naukowcami.  

Swami mówi nam, żeby patrzeć. Co znaczy patrzeć? Przyglądać się, patrzeć na 

nasze własne słowa, nasze czyny, nasze myśli, nasz charakter, nasze serca. To jest 

przedstawienie Swamiego. Ja przez 52 lata próbowałem się zmieniać i jedyny 

spokój, jaki otrzymałem, polegał na zrozumieniu, że jestem dokładnie taki, jaki 

byłem, gdy zaczynałem. Swami nas zmieni. Uczyni to, co konieczne. My musimy 

tylko patrzeć. Swami powiedział: „Bądź szczęśliwy” – to najpotężniejsza nauka. Co 

to znaczy „szczęśliwy?”. Bycie szczęśliwym to jedność z boskością.  

Swami daje nam bardzo ważną naukę, która jest najwyższą wiedzą: Bądź dobry, 

patrz na dobro, czyń dobro. Nauka ta jest absolutną koniecznością, aby można było 

wziąć to,  co Swami daje każdemu z nas tutaj; nie możemy od niej uciec, nawet jeśli 

próbujemy.  

Po co próbować pojąć to, co niepojmowalne? Nie jest to możliwe. Ujmujcie to 

prosto. „Baba, kocham Cię w pełni. Ufam Ci ślepo i zrobię wszystko, aby być Ci 

posłusznym”.   

– Z artykułu Jamesa Sinclaira, biznesmena z Connecticut w USA, w: „Encounters with Divinity” 

[Spotkania z Boskością].   

 

 

Życie - święta pielgrzymka 

Kuppam Widżajamma 

 

Życie jest świętą pielgrzymką! Uczyńcie je świętym. Uczyńcie je sanctum 

santorum! To najcenniejszy dar dany człowiekowi przez Boga, w pełni łaski i 

miłosierdzia. Skierujcie umysł ku duchowości. Uczyńcie życie wartościowym. Nie 

utknijcie w doczesnych przyjemnościach i osiągnięciach. Celem tej świętej 

pielgrzymki jest uświęcanie życia dobrocią i pobożnością.  

Życie jest najcenniejszym klejnotem, który powinien olśniewająco jaśnieć 

poświęceniem i samodyscypliną, abyśmy osiągnęli cel tej świętej pielgrzymki. Nie 

sprzedawajcie go za tanie osiągnięcia. Nie psujcie go niedorzeczną działalnością. Jak 

pięknie powiedział Bhagawan: Make this holy pilgrimage whole, not a hole [gra 

słów w jęz. ang.: uczyń tę świętą pielgrzymkę pełną, a nie pustą]. Ach! Co za 

cudowne przesłanie! 

Nasz Najukochańszy Mistrz łaskawie zdefiniował to angielskie słowo 

„pilgrimage” [pielgrzymka]: Pil + gr + image. Oznacza ono duchową pigułkę [ang. 

pill], która obdarza [grants] wiedzą, żebyś ujrzał własny wizerunek [image] w 

jaskini swego serca, siedzibie twojego Boskiego Mistrza! Spełnij Jego życzenie i 

napełnij tę jaskinię Jego łaską i miłosierdziem, co jest głównym celem świętej 
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pielgrzymki.  

Ten, kto nie uważa życia za najcenniejsze, jest zagubiony. Jest ostatni na boskiej 

liście do złotej szansy. Dla osiągnięcia powodzenia w życiu, bardzo ważny jest duch 

działania zespołowego. Złudzenie, depresja, brak skupienia i rozdarcie wiodą 

człowieka do nieszczęścia. Najgorzej jest, gdy do każdych drzwi puka przerażenie i 

paniczny strach. Główną przyczyną całego tego zepsucia i zniszczenia, chaosu i 

konfliktów jest brak ducha zespołowego. Jeśli połączą się razem wszystkie dłonie, 

życie natychmiast rozkwitnie i sprawi, że wszędzie pojawią się  szerokie uśmiechy. 

Duch zespołowy oznacza bycie razem; będąc razem stworzyć można cuda i 

przywrócić utraconą chwałę naszej ojczyzny, główny cel świętej pielgrzymki - jakże 

pięknie oznajmił nasz Pan. 

Celem podróżowania i odwiedzania ośrodków pielgrzymkowych i świątyń jest 

umieszczenie na stałe bóstwa w twoim sercu. Napełni to serce boskimi iskrami 

błogości, a przepędzi złe wasany (wrodzone skłonności), jakie je skaziły!  

Bhagawan powiedział: „Jedziecie na jatrę (pielgrzymkę), a nie żeby dzwonić patrą 

(naczyniami)”. Oznacza to, iż bardziej obchodzi nas jedzenie i wygoda, aniżeli 

świętość tej pielgrzymki. Co za marnotrawstwo cennego czasu i energii! Czyńcie 

życie świętą pielgrzymką - z oddaniem i poświęceniem. 

 Nasz Pan przywołał bardzo prosty przykład o głębokim znaczeniu. Powiedział: 

„W dobrym pociągu widzi się kilka wagonów z napisem „Bez powrotu”. To daje 

cudowną lekcję. Ostrzega człowieka, aby nie przybywać i odchodzić, nie przybywać 

i odchodzić zbyt często. Spraw,  stając się jednym z Bogiem, aby ta podróż się 

skończyła”. Cóż za głębokie i wnikliwe przesłanie! Powinno się podejmować 

pielgrzymkę, żeby przekształcić samego siebie.   

Jakiż jest pożytek z pielgrzymki, jeśli nie ma w tobie żadnej przemiany? Dla 

wyrażenia tego ważnego przesłania Swami przedstawia opowieść o gorzkich 

ogórkach,. Pewnego razu, gdy grupa ludzi we wsi postanowiła udać się na 

pielgrzymkę, święty Tukaram dał im worek gorzkich ogórków i poprosił, żeby 

podczas pielgrzymki kąpali się w świętych rzekach. Odwiedzili wiele świątyń i 

kąpali się w świętych rzekach, zanurzali też w nich ten worek ogórków, jak nakazał 

święty Tukaram. Po ich powrocie mędrzec sporządził posiłek z tych ogórków i dał 

im do skosztowania. Wieśniacy stwierdzili, że ogórki są tak samo gorzkie jak 

wcześniej; nie zaszła w nich żadna zmiana. Wtedy mędrzec powiedział wieśniakom, 

że ważna jest przemiana wewnętrzna, zewnętrzne obrzędy nie przynoszą żadnej 

zmiany. Powiedział, że wykonując święte czyny, takie jak pielgrzymowanie, 

powinni poniechać swych złych cech, a nabywać cech dobrych. 

Kiedy mój Pan wezwał mnie, byłam jakże młoda... zaledwie trzynastoletnia. 

Mieszkał w tym czasie w Starym Mandirze - w 1945 roku. Gdy tylko Go ujrzałam, 

odkryłam w Nim swoją najukochańszą, najbardziej kochającą Matkę, o którą 

wołałam i na którą czekałam od długiego czasu. Gdy Go zobaczyłam, moje bolesne 

łzy stały się łzami bezkresnej radości! Słodko zabrał mnie do swojej ciepłej 

owczarni. Byłam silnie pobudzona i urzeczona Jego czystą miłością i przyklejona do 

Niego jak dziecko. Zmieszana byłam i zakłopotana Jego pięknem. Żadnego zgiełku i 
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pośpiechu! Łaskawie wziął mnie za rękę i nauczył mocy miłości, której byłam 

zupełnie nieświadoma. Każda kropla Jego bezwarunkowej, nieskażonej miłości 

napełniała każdą jamę mojego ciała, głęboko aż do korzeni, z czego zdałam sobie 

sprawę po długim czasie. Wówczas nie byłam wystarczająco dojrzała, żeby pojąć 

moc Jego miłości. Ale w Jego miłości byłam tak zatopiona, iż stał się nieodłączną 

częścią mojego życia.   

Stary Mandir był ośrodkiem pielgrzymkowym, który przyciągał nieliczne 

wybrane dusze, gdzie kochający Bóg zaprawdę pogrążał ich w chłodnej wodzie 

nieskazitelnej miłości, szkolił i prowadził na dobrą ścieżkę. Żadnego żądania, 

żadnego rozkazu! Podczas mego pobytu w Starym Mandirze, ów psotny Bala 

Gopala wcisnął mi raz w dłoń kawałek papieru i uciekł. Kiedy odczytałam, co było 

na nim napisane, znalazłam piękny wiersz, ujawniający moje wrodzone dążenia i 

tęsknoty:  

Nie pragnęłam pałaców ni złotych gór, 

nie pragnęłam olbrzymiej władzy czy dobrobytu, 

nie pragnęłam bogactwa czy doczesnych przyjemności 

ale pragnęłam - modliłam się do Ciebie o to pokornie -  

aby na zawsze zostać w Twoim sercu  

nie zapomnieć Cię nigdy w życiu.  

Daj mi siłę do prowadzenia rodziny prawą ścieżką. 

Kto jeszcze może obdarzyć nas tym wszystkim oprócz Ciebie? 

Jak mogę zawsze Cię sławić i okazywać wdzięczność 

sercem i duszą? Poddaję się u Twoich lotosowych stóp.  

Obdarzaj mnie zawsze swoją łaską i pokojem. 

Mój ukochany Pan rozdarł mi serce, odsłonił moje skryte uczucia. Każda litera i 

każde słowo zostały zroszone moimi odruchowymi łzami radości. Byłam całkowicie 

spokojna. Czego więcej potrzebuję? Uczynił moje życie świętą pielgrzymką! 

Szczęśliwą pielgrzymką! W Jego bliskości nauczyłam się żyć z mniejszymi 

przywiązaniami. Zostało mi nakazane, by odważnie stanąć na nogi i stawiać czoła 

każdej trudności, zawsze się uśmiechając. Żadnej kwaśnej miny!    

Jako ucieleśnienie czystej miłości przelał na mnie kaskady czystej miłości. Teraz 

jestem w pełni dorosłym drzewem, którego pień, każda gałąź, każdy liść przesycony 

jest Jego czystą miłością. Miłość! Miłość! Nic innego jak miłość. Odbyłam długą 

podróż – 87-letnią (2018), z rodziną, wiodąc proste życie pod złotym baldachimem 

wiecznej miłości mojego Pana. To święta pielgrzymka! Z milionami i trylionami 

pozdrowień poddałam się u Jego boskich stóp! Moje życie - święta pielgrzymka na 

zawsze!   

– Kuppam Widżajamma jest autorką słynnej książki „Anjatha Śaranam Nasti” oraz wielu 

innych książek o Bhagawanie Babie.   
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 Starajcie się zdobyć łaskę Boga   

Przesłanie Bhagawana na święto Guru Purnima   

 

 W przesłaniu na Guru Purnimę 21 lipca 2005 roku Bhagawan wezwał 

bhaktów do wykonywania tylko dobrych czynów. „Możecie myśleć, iż jeśli 

ukradkiem popełnicie jakiś błąd, to nikt was nie zobaczy. Ale przed Bogiem nie 

ukryjecie swoich działań. Skutki waszych czynów będą was nawiedzać, 

dokądkolwiek się udacie” - przestrzegł Bhagawan.   

Ludzie mogą działać, jak im się podoba, jednak nie mogą uciec od skutków 

swoich czynów. Czy to pamara (głupiec), czy mahanija (szlachetna dusza), człowiek 

musi stawić czoła skutkom swoich czynów. Niech nikt nie ma złudzeń, że można 

popełnić grzech i ujdzie mu to bezkarnie. Dlatego, zanim podejmie się jakieś 

działanie, powinno się dociec, czy jest dobre czy złe. Dokądkolwiek się udasz, skutki 

twoich czynów podążać będą za tobą jak cień. Jednak można uciec od skutków 

czynów dzięki łasce Boga. Bóg zawsze jest po twojej stronie, mówiąc „Tathastu”! 

„Tathastu”! (niech tak będzie!). Człowiek nie zauważa tej prawdy i oddaje się 

podłym czynom. Dobrze wie, co jest dobre, a co złe, a mimo to niezdolny jest 

poniechać swoich złych dróg. Przeżycia człowieka w życiu, dobre i złe, zależą od 

jego czynów. Możecie myśleć, iż  ukradkiem możecie popełnić jakiś błąd i uważać, 

że nikt was nie widział. Ale przed Bogiem nie możecie ukryć swoich działań. Skutki 

waszych czynów będą was nawiedzać, dokądkolwiek się udacie.    

Człowieka nie powinno się oceniać po jego wyglądzie zewnętrznym. Ktoś może 

wyglądać szlachetnie i mówić w miły sposób, ale jego czyny mogą być niezgodne z 

jego słowami. Możemy podejmować wiele dobrych działań, a jednak nie możemy 

uciec od skutków naszych przeszłych czynów. Zawsze musimy pamiętać o tej 

prawdzie.   

Ucieleśnienia Miłości! 

Możecie podejmować dowolnie wiele duchowych ćwiczeń, jednak nigdy, ani na 

chwilę, nie zapominajcie imienia Boga. Tylko wtedy będziecie pod ochroną. Nigdy 

nie róbcie nic, co odwiedzie was od Boga. Możecie wszystko osiągnąć przez 

modlitwę. Jeżeli dążycie do zdobycia Jego łaski, musicie bezustannie o Nim 

rozmyślać. Doczesne trudności przychodzą i odchodzą. Nie powinno się 

przywiązywać do nich wielkiego znaczenia. Jednak przez modlitwę można pokonać 

wszelkie trudności.  

Śpiewajcie jakiekolwiek imię, ja odpowiem   

Śpiewajcie imię Boga dzień w dzień. Tylko to będzie was ochraniać w każdym 

czasie. Powinniście być w ciągłej duchowej łączności z Boskością. Aby zdobyć łaskę 

Boga nie musicie wykonywać żadnych obrzędów. Wystarczy, jeżeli z głębi serca 

wykonujecie namasmaranę (tj. śpiewacie boskie imię).   
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Przede wszystkim panujcie nad swoim widzeniem i językiem. Z powodu złego 

widzenia popełniacie dużo grzechów i musicie stawiać czoła ich skutkom. Gdy 

używacie zmysłów do złych celów, wasze dzieci również będą miały złe myśli czy 

zamiary. Nie patrzcie więc na zło, nie słuchajcie zła i nie mówcie źle.   

Bóg przygląda się wszystkiemu, co czynicie. Możecie myśleć, że inni nie wiedzą, 

co robicie. Możecie oszukać innych, jednak czy możecie kiedykolwiek oszukać 

Boga? On wie wszystko. Czyńcie więc zawsze dobro. Gdy będziecie robili dobry 

użytek ze zmysłów, odpokutujecie wszystkie wasze grzechy. Kiedy stajecie się 

gniewni, tracicie całą swoją możność rozróżniania i zachowujecie się w nieludzki 

sposób. A zatem kiedy wpadacie w gniew, odejdźcie natychmiast. Lepiej być z dala 

od grzechu niż popełnić grzech, a potem żałować.   

– Wybrane z dyskursów Bhagawana z okazji świąt Guru Purnima.   

 

Śri   Sathya   Sai   Bal  Wikas   
– natchnienie z wnętrza  

Samhita Nehru 

 

Śri Sathya Sai Bal Wikas jest programem podarowanym ludzkości przez 

Bhagawana dla przemiany samego siebie i przemiany świata. To proces pokrewny 

podlewaniu korzeni rośliny... karmieniu, kształtowaniu, pielęgnowaniu, 

doskonaleniu. To proces wygładzania osobowości w najbardziej wrażliwych i 

podatnych na wpływy okresach rozwoju. W późniejszych latach, gdy umysł i 

nawyki zakorzenią się i stwardnieją, dużo trudniej jest zmienić postawy i 

zachowania!  

Sadhana  dla guru Bal Wikas   

Śri Sathya Sai Bal Wikas to cudowna podróż zarówno dla nauczyciela jak i 

uczniów, sprowadzająca łaskę i błogosławieństwa Najwyższego. Jak mówi Swami: 

„Nie jest to jakieś narzucanie od góry, ale natchnienie z wnętrza”. I właśnie to 

przynosi bardzo zauważalny skutek.   

Guru Bal Wikas chętnie podejmują tę duchową sadhanę, a egoistyczne ja kusi 

często, by wierzyć, iż jest to służba ofiarowywana społeczeństwu czy ludzkości - 

póki nie zaświta świadomość, że to służenie nikomu innemu jak samemu sobie!   

Sposobem życia stają się zupełnie nieświadomie nawyki przyglądania się 

samemu sobie, świadomość samego siebie i poprawianie samego siebie, ponieważ 

nauczyciel musi stosować w życiu to, co głosi, żeby tchnąć życie w to, co mówi, 

zapewnić pierścień prawdy, który trąci jakąś strunę w sercach. W ten sposób cały 

ten program staje się programem przekształcania samego siebie przez osobistą 



Sanathana Sarathi   Lipiec  2018  
 

© Organizacja Sathya Sai      26 

 

sadhanę.   

Słowa Bhagawana: 

„Jeśli nauczyciele nie będą szli za tym, ich nauczanie nie będzie skuteczne i nie 

będą w stanie wpłynąć korzystnie na dziecko”. 

„Nauczyciele przede wszystkim muszą prowadzić odpowiednią sadhanę. Jak 

inaczej możecie wznieść się do pozycji guru i dawać natchnienie uczniom oraz 

prowadzić ich świętą, duchową ścieżką?”.   

„Macie robić to, co nazywa się tapasem (pokutą). Tapas to nic innego jak 

zgodność między myślami, słowami i czynami, z których wszystkie powinny być 

szlachetne i czyste”. 

„Tylko kiedy guru trzymają się doskonałego życia i stosują to, czego uczą,  mogą 

dawać dzieciom inspirację do wejścia na prawą drogę”. 

„Tą uświęconą służbą uczyńcie siebie świętymi. To przyniesie wam ratującą was 

łaskę”.  

„Prowadzenie zajęć Bal Wikas to środek do zdobycia czystości umysłu. 

Powinniście uważać nauczanie dzieci za akty sadhany, dzięki któremu zrozumiecie 

boskość oraz będziecie mieć wizję boskości”. 

„Ta służba jest niczym jedzenie, które spożywacie dla własnego dobra”. 

„Jakiekolwiek powodzenie osiągniecie, jest ono tylko skutkiem łaski Boga i 

boskim darem dla was. Nie stańcie się zarozumiali i egoistyczni”.  

Stań się godnym instrumentem Boga   

Przeprowadziwszy udane zajęcia z uczniami, guru Bal Wikas doświadcza 

nieopisanej, niezrównanej radości i uniesienia. Jest to mocno osobiste 

doświadczenie, dzielone tylko z mieszkańcem naszego wnętrza - Boskim 

Przewodnikiem, gdy nie jest obecny żaden obserwator, żadne audytorium, poza 

Wiecznym Świadkiem. Kiedy nauczyciel i nauczani łączą się błogo z oceanem 

boskości, mają poczucie radości i spełnienia. Zapomina się o wszystkim innym, jaźń 

zatraca się w czystej radości bycia instrumentem Boskości.  

Wielokrotnie doświadcza się niewytłumaczalnego cudu bycia zdolnym do 

dzielenia się myślami z uczniami przez słowa, które wyłaniają się z jakiegoś 

głębszego i  nieznanego źródła. Natchnienie z pewnością płynie z jakiegoś 

przebłysku boskiej mocy wewnątrz. Ileż żywotów byliśmy do tego 

przygotowywani? Jak głęboka była tęsknota za tym, by stać się narzędziem w 

boskim ręku? Czy był to zwykły przypadek, czy też niezasłużona łaska, która 

popłynęła od Nieograniczonego do ograniczonego? Wiemy tylko następującą rzecz: 

sposobność bycia częścią tego boskiego dramatu jest z pewnością największym 

błogosławieństwem, jakie można było kiedykolwiek mieć... człowieka ogarnia 

najgłębsze poczucie wdzięczności.  

Według Bhagawana, najbardziej żywotną częścią programu Śri Sathya Sai Bal 

Wikas jest związek serc pomiędzy uczniem a nauczycielem. Jest to 
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niewytłumaczalna więź, rozwijająca się z upływem czasu. Bezwarunkowa miłość, 

jaką otrzymuje dziecko, jest cennym darem, który jest w istocie odpowiedzialny za 

wywołanie w nim przemiany.   

W szkołach, z różnych powodów, nauczyciele są przeważnie niezdolni do 

dawania tego rodzaju ciepłej i kochającej uwagi, jaką na zajęciach jest w stanie dać 

guru Bal Wikas. Swami pokazał własnym przykładem, jak owym narzędziem, 

zwanym bezwarunkową miłością, można wywołać przemianę.   

Swami mówi: „Tylko gdy między nauczycielem a uczniami jest bliski związek 

bezinteresownej miłości, wszystko to, czego się ich uczy, przybierać będzie postać 

wiedzy duchowej”. 

Dalej powiada: „Wszyscy nauczyciele powinni kształtować się na swego rodzaju 

budziki. Ci uczniowie, którzy śpią w swojej niewiedzy, powinni zostać obudzeni, 

ostrzeżeni; trzeba sprawić, żeby otworzyli oczy, aby stać się pradźnianami 

(świadomymi)”. 

Jakże wyjątkową odpowiedzialność złożył Pan na wątłych barkach guru Bal 

Wikas! Jak bez Jego łaski można osiągnąć ten wzniosły cel? Jedynie boskość może 

obudzić boskość! Tego może dokonać tylko Najwyższa Moc!   

Dlatego świętym obowiązkiem każdego guru Bal Wikas jest uczynić siebie 

godnym Jego łaski. Aby to osiągnąć, potrzebna jest sadhana prowadzona przez całe 

życie, a nie tylko powierzchowny i przerywany wysiłek. Jest to zobowiązanie na 

całe życie - kluczem jest szczerość.  

Swami tak prowadzi owych guru: „Kroczcie naprzód bez strachu, ale z zapałem, 

tęsknotą i miłością do Boga oraz czystością w postępowaniu. Macie za sobą i w 

sobie olbrzymią i nieskończoną siłę - pamiętajcie o tym”. 

Te słowa Swamiego zapewniają i przywracają zaufanie, zachęcają i dają 

natchnienie. Przypominają nam, że tylko on i jego siła umożliwia wszelkie 

szlachetne czyny, jakie są podejmowane zgodnie z jego wytycznymi i dla jego 

szczęścia. Słynna śloka wypowiedziana w Bhagawadgicie przez Pana Krisznę o 

dokonywaniu czynu usuwa wszelkie wątpliwości, że czyniący, czyn i ten, którego 

ów czyn dotyczy, są jednym, mianowicie Brahmanem. Dlatego poświęcając 

wszystkie czyny Bhagawanowi, w duchu pokory i oddania człowiek  przesuwa się 

w miejsce coraz  bliższe Niego.   

– Autorka jest od prawie 30 lat guru Bal Wikas. Jest autorytetem w tej dziedzinie i 

szkoleniowcem, zaś w latach 2006-2012 piastowała stanowisko stanowej koordynatorki Skrzydła 

Młodzieżowego w Delhi. Jej rodzina ma łaskę bycia w związku ze Swamim od 1957 roku.  
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 Sprawozdanie 

Uroczystości w Prasanthi Nilajam   
 

Pielgrzymka z okręgu Erode w stanie Tamilnadu   

Ponad 1000 pielgrzymów przybyło na 3-dniową pielgrzymkę do Prasanthi 

Nilajam z okręgu Erode w Tamilnadu. Przypadła ona na dni 15-17 czerwca 2018. 

W drugi i trzeci dzień przedstawili program kulturalny. Oprócz tego do nich 

należał podczas ich pobytu poranny i wieczorny śpiew Wed i prowadzenie 

porannych oraz wieczornych bhadźanów w hali Sai Kulwant.    

16 czerwca dzieci Bal Wikas i młodzież Sai z Erode wystąpili z pięknym 

przedstawieniem teatralnym „Manasa bhadźare guru ćaranam”. Rozpocząwszy 

sceną, w której Bhagawan Baba śpiewa ten bhadźan po oznajmieniu w wieku 14 

lat, iż jest awatarem, ukazało ono prawdy duchowe, których nauczali wielcy 

mistrzowie duchowi, jak Adi Śankara i Asztawakra. Szlachetny temat, znakomita 

charakteryzacja i stroje oraz dobra reżyseria sprawiły, że przedstawienie robiło 

duże wrażenie.   

Drugi występ kulturalny pod tytułem „Stri dharma bodhini” (Kobieta 

pokazuje ścieżkę dharmy), jaki 17 czerwca dali wychowankowie Instytutu, 

wychowankowie Bal Wikas i młodzież Sai (dziewczęta) z okręgu Erode pokazał 

w pieśniach i dramatyzacji chwałę macierzyństwa. Pokazali również założenie 

przez Bhagawana uniwersytetu, szpitala superspecjalistycznego i podjęcie przez 

Niego ogromnego przedsięwzięcia wodnego dla spełnienia trzech szlachetnych 

życzeń Matki Iśwarammy.  

Pielgrzymka z Północnego Kanczipuram w stanie Tamilnadu   

Ponad 2 tysiące wyznawców, w tym 400 dzieci Bal Wikas, przybyło na 2-

dniową pielgrzymkę do Prasanthi Nilajam, z okręgu Północne Kanczipuram w 

Tamilnadu i pokazało 23 czerwca wspaniałe występy muzyczno-kulturalne. Na 

początek, o godz. 8 rano dzieci Bal Wikas z tego okręgu zaśpiewały Wedy. Śpiew 

Wed trwał nadal - z wielkim żarem nabożnym - gdy do Sai Kulwant weszła 

wspaniała procesja dzieci Bal Wikas, prowadzona przez muzyków i dzieci w 

strojach różnych bóstw. Poranną uroczystość zakończyły bhadźany prowadzone 

przez uczniów Bal Wikas obojga płci z Północnego Kanczipuram.  

Wieczorny występ rozpoczął się śpiewem wedyjskich pieśni pochwalnych w 

wykonaniu dzieci Bal Wikas, o godz. 4.30.  Potem popłynęły melodyjne i 

uwznioślające pieśni nabożne tych dzieci. Ich melodie i muzyka napełniły całe 

otoczenie pobożnością i oddaniem. Później zgromadzonych urzekł wachlarz 

barwnych i porywających tańców wykonanych przez dzieci Bal Wikas. Znakiem 

końca tego wielkiego występu kulturalnego stały się bhadźany, poprowadzone 

przez kobiety i mężczyzn  z Północnego Kanczipuram.   
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SSkkuupp  sswwoojjąą  wwiizzjjęę  nnaa  BBoogguu  
Nie jest trudno uzyskać wizję Boga, jeśli twoje serce jest czyste. W rzeczywistości 

bardzo łatwo jest mieć wizję Boga. Nie jesteście w stanie osiągnąć Boga, ponieważ 
brakuje wam czystości. Musisz otworzyć oczy, aby zobaczyć olśniewające słońce. 

Nawet jeśli słońce jest na niebie, jak możesz je zobaczyć, jeśli zamkniesz oczy? 
Podobnie, powinniście oczyścić swoją wewnętrzną wizję. Wtedy ujrzycie Boga 

wszędzie. Ale serce człowieka jest grubo pokryte brudem złych myśli. Jego umysł 
jest wypełniony światowymi, fizycznymi i efemerycznymi pragnieniami. Istotne jest 

oczyszczenie serca, aby zobaczyć Boga, który jest wieczny i zawsze prawdziwy. 

- Baba 

 

 
 

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk  


