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Radio Sai Global Harmony: www.radiosai.org 
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Pismo poświęcone moralnemu i duchowemu rozwojowi ludzkości przez  

SATJĘ * DHARMĘ * ŚANTI * PREMĘ * AHIMSĘ 

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

 

Jesteś nieodłączną częścią Boga 

 

PRAWDZIWĄ ZASADĄ JEST CAŁKOWITE PODDANIE SIĘ    

 

Ucieleśnienia boskiej miłości! 

Cóż takiego powinniśmy robić, żeby przepłynąć ocean samsary (doczesności)? 

Ćwiczenia duchowe, takie jak asceza i zgłębianie świętych pism, to za mało. 

Powinniśmy służyć bliźnim. Ale służba wykonywana byle jak, bez miłości, nie 

wystarczy. Powinniśmy wykonywać służbę z sercem pełnym miłości. W istocie każdy 

nasz czyn musi być przesycony miłością.   

Wykonuj sewę z miłością 

Pewien wielbiciel imieniem Dewadhuta codziennie obracał się wśród ludzi, służył 

im od świtu do zmierzchu i wracał do domu, gdy zapadała noc. Przez cały dzień 

wypełniał bezinteresowną służbę z sercem pełnym miłości. Widząc jego boską naturę, 

pewnego dnia przybył doń posłaniec Boga. Gdy Dewadhuta wracał do domu, zobaczył 

przez okno światło w swoim domu. Był zaskoczony, że ktoś wszedł do jego domu. 

Przyjrzawszy się dokładnie, stwierdził, że na krześle siedzi posłaniec Boga. Dewadhuta 

zapytał go przez okno: „Kim jesteś?”. Odpowiedział: „Posłańcem, którego wysłał Bóg”. 

„Co piszesz?” – zapytał Dewadhuta. „Imiona ludzi, których kocha Bóg” – rzekł posłaniec 

Boga. „Czy moje imię jest na tej liście?” – zapytał Dewadhuta. „Nie ma go tam” – 

odparł posłaniec Boga. Gdy Dewadhuta wszedł do domu, posłańca Boga nie było w 

środku. Zniknął.    

Następnego dnia Dewadhuta wyszedł z domu i prowadził jak zwykle 

bezinteresowną służbę, nie oczekując żadnej nagrody. Gdy wrócił do domu, ponownie 

zobaczył światło. Widząc posłańca Boga, zapytał go: „Co dzisiaj piszesz?” „Dzisiaj 

zapisuję imiona osób, które kochają Boga” – rzekł posłaniec Boga. „Czy moje imię jest 

na tej liście?” – zapytał Dewadhuta. „Nie” – odrzekł posłaniec Boga.   

Także trzeciego dnia Dewadhuta prowadził bezinteresowną służbę i powrócił do 

domu wieczorem. Również w ten dzień zobaczył w domu światło. Gdy znów zapytał 

posłańca Boga, ten odpowiedział: „Spisuję imiona tych, w których sercach przebywa 

Bóg i przez których działa”. Gdy Dewadhuta zapytał go czy na liście jest jego imię, 
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posłaniec Boga odrzekł: „Tak”.  

 Jedynie przez pełną miłości sewę możemy połączyć się z Bogiem. Opowieść o 

Dewadhucie ukazuje, że nie jest aż tak ważne czy kochamy Boga, ani czy Bóg nas kocha. 

Konieczne jest zrozumienie, że sam jesteś Bogiem i że Bóg jest tobą.   

Bóg mieszka w twoim sercu 

Sadhakowie (poszukiwacze duchowi) próbują dziś zdobyć miłość i łaskę Boga. 

Kochanie Boga i zdobycie Jego miłości jest łatwe. Jednak powinniśmy mieć Boga w 

sercu. Gdzie jest Bóg? Boga nie ma w świątyniach, pałacach czy świętych miejscach. 

Jest w twoim sercu. Po co szukać Go gdzie indziej? Każdy powinien rozwinąć w sobie 

silną wiarę, że Bóg mieszka w jego sercu. Piszecie listy do przyjaciół, krewnych, dzieci i 

innych. Wydział pocztowy ma pewną procedurę. Jeśli ktoś napisze list, może otrzymać 

od przyjaciela czy krewnego potwierdzenie jego otrzymania. Podobnie, piszesz listy 

modlitwy do Boga i trzymasz je w skrzynce łaski Boga. Ale odpowiedzi nie otrzymujesz. 

Pisałeś kilka razy. Mimo to nie dostałeś odpowiedzi. Twoje listy nie docierają do Boga. 

Dlaczego? Ponieważ twoje modlitwy płyną z ego, które uważa, że jesteś bhaktą 

(wielbicielem), a nie z wiary, że ty i Bóg to jedno. Powinieneś mieć mocną wiarę, że 

jesteś częścią Boga i że ty i Bóg nie jesteście rozdzieleni. Bóg jest w tobie, a ty jesteś w 

Bogu. Prawdziwy wielbiciel uświadamia sobie, że jest nieodłączną częścią Boga.   

Dlaczego śpiewasz bhadżany, praktykujesz dżapę (intonowanie imienia Boga) i 

wypełniasz dobre czyny? Robisz to dla Boga, który jest w tobie. Powinieneś rozwijać w 

silną wiarę, że Bóg jest w twoim sercu, a wszędzie, gdzie spojrzysz, funkcjonuje boska 

zasada. Aham Brahmasmi (jestem brahmanem, najwyższą zasadą). Powinieneś 

rozwijać w sobie silną wiarę w tę zasadę. Jeśli myślisz, że Bóg jest różny od ciebie, to nie 

jest to bliski związek. Jeśli mówisz do Boga „Jesteś mój”, to również nie jest prawidłowa 

postawa. Powinieneś mówić „Ty i ja jesteśmy jednym”.  

Jest tylko jedna prawda, a nie dwie. Dla zdobycia tego doświadczenia jedności, 

powinieneś pojąć jej znaczenie oraz uczynić konieczny wysiłek. Nawet jeśli wykonujesz 

z miłością sewę i szczerze się modlisz, nie uzyskujesz pożądanych skutków. Dlaczego? Bo 

twoje serce nie jest w porządku. Zawsze myślisz, że Bóg jest różny od ciebie. Ale ty jesteś 

Bogiem; rozwiń w sobie silną wiarę w tę prawdę. Każda istota to Bóg. Miej to szerokie 

poczucie. Ludzie śpiewają Wedy i czytają święte pisma bez tej wiary. A zatem pozostają 

tam, gdzie są. Bądź posłuszny nakazom Boga. W żadnych okolicznościach ich nie 

naruszaj.   

Ludzie mówią jedno, a robią co innego. Powinni dotrzymywać obietnic danych 

Bogu. Powinni sobie uświadomić: „Boże, jestem Tobą”.   

Mocno odciśnij Boga w swoim sercu  

Przykładowo, mieszkańcy Mathury uważali, iż należą do Boga i że są krewnymi 

Pana Kriszny. Gdy myślimy, że należymy do Boga, stajemy się różni od Niego. Gopiki 

tak nie myślały. Uważały, że między nimi a Bogiem nie ma różnicy. Mówiły: „Kriszno, 
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twój głos jest zawsze słodki, o każdej porze słyszymy dźwięki twojego fletu. Jesteś 

zawsze pełen piękna. Twoje słowa są zawsze słodkie. Kriszno, jesteś słodką zasadą 

miłości w naszych sercach. Ty i my jesteśmy jednym”.  

Pewnego razu Uddhawa zawiózł gopikom wiadomość od Kriszny. Był zaskoczony 

ich samopoczuciem. Wrócił i powiedział Krisznie: „Teściowe krzyczą na nie, mężowie 

sprawiają im kłopoty, lecz gopiki w ogóle się tym nie przejmują”.  

Kiedy wydrukuje się zdjęcie na papierze, zdjęcie i papier stają się jednym. Podobnie, 

prawdziwego wielbiciela nie można oddzielić od Boga. Wyryjcie mocno postać Boga w 

swoim sercu, zaś ciałem wykonujcie sewę. Bóg mieszka w sercu. „Głowa w lesie, a ręce 

w społeczeństwie”. Niech twoje myśli pozostają w lesie. Niech twoje dłonie wykonują 

sewę w społeczeństwie. Gdy twoje myśli będą przesycone wyrzeczeniem, osiągniesz 

prawdziwy spokój. Aby go osiągnąć, musisz mieć silną wiarę w Boga.   

Ponieważ Swami rozmawia, spaceruje i przebywa z wami, czasami myślicie, że jest 

zwykłą ludzką istotą, tak jak wy. Z powodu złudzenia, jakie wywołuje maja, 

zapominacie, że jest Bogiem. Chociaż ciało Swamiego jest takie jak wasze, wasz wzrok 

wewnętrzny ukaże wam jego boskość. Prema skrywa jego boską naturę. Pomimo 

poznania i doświadczania prawdy o boskości Swamiego, dajecie się zwieść swojemu 

umysłowi. Umysł jest jak szalona małpa, ciało jest jak bańka wodna. Nie idźcie za 

ciałem i umysłem. Podążajcie za sumieniem, które odzwierciedla prawdziwą zasadę 

atmy. Gdy mocno wyryjecie postać Boga w swoim sercu, wszystko będzie wyglądało 

jak Bóg.  

Czym jest bhakti (oddanie)? Bhakti to zwrócenie umysłu ku Bogu, a nie odprawianie 

rytuałów. Maja jest niczym cień. Dopóki podążasz za cieniem, będzie on przed tobą. Co 

powinieneś zrobić, aby usunąć cień? Nie idź za nim. Odwróć się w drugą stronę i patrz 

na słońce. Wtedy cień będzie podążał za tobą. Dopóki podążasz za cieniem, nie możesz 

cieszyć się łaską Boga. Jeśli będziesz podążał za słońcem, maja stanie się marionetką w 

twoich rękach. Aby zwyciężyć maję, nie idź za nią, idź za mistrzem maji. Ponieważ 

patrzycie na maję i cieszycie się nią, pojawiają się różne problemy.   

Twamewa mata cza pita twamewa, twamewa bandhu cza sakha twamewa, 

twamewa widja drawinam twamewa, twamewa sarwam mama dewa dewa. 

O Panie! Jedynie Ty jesteś moim ojcem i matką, 

przyjacielem i krewnym, mądrością i bogactwem. Jesteś dla mnie wszystkim. 

Ludzie mówią: „Boże, jesteś moją matką, moim ojcem, krewnym i przyjacielem”. 

Modlitwa ta głosi, że Bóg jest różny od ciebie. Jeśli nazywasz Boga ojcem, jesteś Jego 

synem. Jeśli nazywasz Boga przyjacielem, wówczas jesteś Jego przyjacielem. Nie mów 

tak. Mów: „Boże, jesteś mną!”. To najłatwiejsza droga. Jezus najpierw oznajmił: „Jestem 

posłańcem Boga”. To był pierwszy krok. Później powiedział: „Jestem synem Boga.” Gdy 

powiedział, że jest posłańcem, nie było żadnego związku między nim a Bogiem. Gdy 

oświadczył, że jest synem, zaistniał związek ojca i syna. Ostatecznie Jezus uświadomił 
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sobie, że „Ty i ja jesteśmy jednym; nie ma żadnej różnicy”. To był Duch Święty. 

Powinieneś osiągnąć taki stan. Niech nie zadowala cię dwajta (dwoistość) i 

wiśisztadwajta (warunkowa niedwoistość). Powinieneś wznieść się ponad dwajtę i 

wiśisztadwajtę. Jeśli myślisz: „Jestem wielbicielem”, jest to dwajta. Taka postawa jest 

niewłaściwa. Nie jest to odpowiednie. Musisz uświadomić sobie, że „Ty i ja jesteśmy 

jednym; nie ma żadnej różnicy. Świadomość w tobie i we mnie jest jedna, nie dwie”. 

Myśl, że jesteś Bogiem.  

Pełne poddanie zapewnia boską łaskę  

Szczęście, jakiego doświadczacie, mając kontakt z doczesnymi przedmiotami, nie jest 

w ogóle szczęściem. Aby osiągnąć anandę, musicie osiągnąć jedność. Sztuka jest na 

zewnątrz, a serce w środku. Serce reprezentuje wewnętrzne uczucia. Ma zawsze 

słuszność. Nie można go pomijać ani lekceważyć. Praca z dobrymi uczuciami zawsze 

przynosi dobre skutki. Ostatecznie prawdziwą zasadą jest pełne śaranagati (poddanie).   

Pewnego razu, gdy Rama, Lakszmana i Sita wędrowali przez las, Rama usiadł, udając 

zmęczenie i poprosił Lakszmanę, aby zbudował szałas tam, gdzie się mu podoba.  

Lakszmana usiadł i zaczął płakać. „Dlaczego płaczesz? Co się stało?” – zapytał Rama. 

„Oddałem wszystko tobie, czy mam jakieś oddzielne upodobanie? Robię wszystko, co 

sobie życzysz. Oddałem ci wszystko – umysł, ciało i zmysły. Jestem pusty w środku. Nie 

mam nic własnego”. Lakszmana całkowicie poddał się Ramie. Rama rzekł: „Tak, 

popełniłem błąd”. Jeśli się poddasz, Bóg zstąpi i z bezgraniczną łaską będzie działał 

przez ciebie. Nie powinieneś mieć poczucia „moje” i „twoje”. Mówienie „moje, moje, 

moje” jest przyczyną smutku. Wszystko jest mają. Kiedy nie ma „moje” ani umysłu, 

zaznajesz pokoju i błogości. Nie miejcie poczucia „moje”. Uważajcie wszystko za prema 

tattwę (zasadę miłości). Wszyscy jesteście ucieleśnieniem miłości. Bóg jest miłością. 

Miłość jest Bogiem. Traktujcie życie jak strumień lub płynącą rzekę.  

Weźmy przykład dzbana pełnego wody. Podobnie, uważajcie ciało za dzban pełen 

dziur. Jeśli napełnicie ten dzban miłością, z każdej jego dziury będzie wypływać tylko 

miłość. W ten sam sposób jedynie miłość powinna płynąć z ust. Wasza mowa powinna 

być pełna miłości. Tylko miłość będzie promienieć z waszego wzroku i słuchu, bowiem 

tylko miłość jest w środku. Dlatego jedynie miłość wychodzi na zewnątrz. Napełniaj 

serce miłością, która nie zmieni się w żadnych okolicznościach. W sercu nie powinno 

być żadnych podziałów; powinna być tylko jedność. Bóg może dawać wam kłopoty, ale 

odbierajcie je jako miłość. Cały świat jest pełen miłości. Takie wewnętrzne widzenie to 

bhakti.    

Żarówka świeci, gdy prąd dodatni łączy się z ujemnym. Jednak nawet duża moc 

prądu będzie bezużyteczna, jeśli nie będziecie mieć jakiejś żarówki. Musicie łączyć to, co 

dodatnie i to, co ujemne. Człowiek to minus, a Bóg to plus. Gdy minus łączy się z 

plusem, doświadczasz atmy. Gdy mówisz „Jestem atmą”, masz dwa słowa: ‘ja’ i ‘atma’. 

Jest to dwoistość. Osoba z dwoistym umysłem jest na wpół ślepa. Mów: „Ja jestem ja”, 

„ja jestem ja”. To prawdziwa niedwoistość. 
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Człowiek nie jest różny od Boga 

Mahawakje (głębokie twierdzenia) zawarte w Wedach, mianowicie Aham 

brahmasmi (jestem brahmanem), Pradżnianam Brahma (brahman to najwyższa 

świadomość), Tat twam asi (Tym jesteś ty) i Ajam atma Brahma (ta jaźń jest 

brahmanem) wiodą człowieka ku jedności i boskości. Musimy to zbadać. Ostatecznie 

stanie się jasne, że wszystko jest premą (miłością). Miłość to Bóg. Istnieje tylko miłość.  

W kubku mamy wodę i cukier, który osiadł na dnie. Jeśli pijecie wodę z góry, nie ma 

ona smaku. Bóg mówi: „Szalony człowieku! Wiedz, że doczesne przyjemności są bez 

smaku”. To doświadczenia zdobyte przez umysł. Weź łyżkę buddhi, włóż do kubka i 

dobrze zamieszaj. Cukier w całości rozpuszcza się w wodzie. Teraz cukier jest nad, pod i 

wszędzie w wodzie. Istnieje tylko jedna prawda. Na dnie serca jest cukier boskości. Ale 

my napełniliśmy serce wodą doczesnych pragnień. Gdy zmieszamy cukier boskości z 

wodą doczesności, wszystko stanie się boskie bez różnic. Woda staje się słodka. Nie ma 

różnicy między światem a boskością.  

Podobnie, ciało, umysł i atma to trzy istnienia. Powinniśmy je połączyć w jedno. Bez 

atmy nie ma ciała. U osoby rozwiniętej umysł, mowa i czyn są zgodne ze sobą. 

Przejawiają prawdziwą miłość. Myśleć coś, mówić coś innego i robić coś jeszcze innego 

to niczym oddzielne nici, które można łatwo zerwać. Gdy utka się wszystkie nici, będą 

mocne jak tkanina. Połączone nici tworzą mocną tkaninę. Jeśli umysł, buddhi i 

antarjami (wewnętrzny mieszkaniec) będą jednym, to będzie tak jak z rzekami 

wpadającymi do oceanu. Wszystkie pojedyncze strumienie stają się oceanem.   

Ucieleśnienia miłości!  

Cokolwiek robicie, róbcie to z miłością. Uczyńcie każde słowo mantrą. Uczyńcie 

każdą myśl świętą. Uczyńcie każde miejsce świątynią. Człowiek nie różni się od Boga. 

Ludzie myślą, że dusza indywidualna jest młoda, a Bóg – stary. Tę różnicę stworzyła 

nauka. Nauka to rozłam miłości; Bóg to duch miłości. Pełne doświadczenie miłości to 

Bóg. Wszelkie działania w społeczeństwie wypełniajcie jedynie z miłością.   

(Bhagawan zakończył dyskurs bhadżanem Prema mudita manase kaho)  

– Dyskurs Bhagawana wygłoszony w Sai Śruti w Kodaikanal 24 kwietnia 1997 roku.  
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Nie jesteś tym ciałem, które musi umrzeć. Jesteś atmą, 

która nie ma ani narodzin, ani śmierci. Nie ma żadnego 

przywiązania. Nieśmiertelność osiągniesz, gdy 

uświadomisz sobie swoją prawdziwą tożsamość. Uwolnisz 

się od wszelkich zmartwień i pragnień. Możesz zapytać: 

„Czy jest ktoś, kto nie ma zmartwień i pragnień?”. Pod tym 

względem Ja sam jestem ideałem. Nie mam absolutnie 

żadnych pragnień. Wszystko jest w moich rękach. Mogę dać 

ci wszystko, o co prosisz. Nie pragnij jednak ode mnie rzeczy 

materialnych. 

– Baba 

 

 

 

Konferencja  

„Wartości ludzkie a świat prawniczy”   
 

Uroczystość otwarcia 

Grupa wybitnych ponad 750 wpływowych prawników, w tym sędziów Sądu 

Najwyższego i wysokich sądów stanowych Indii przybyła do Prasanthi Nilajam, aby 

wziąć udział w konferencji „Wartości ludzkie i świat prawniczy”, którą zorganizowała 

Organizacja Sewy Śri Sathya Sai w dniach 11-12 sierpnia 2018 roku. Głównym celem 

konferencji było powtarzanie, jak ogromne znaczenie dla zawodu prawniczego mają 

ludzkie wartości, jakimi są prawda, prawość, pokój, miłość i niekrzywdzenie – pięć 

zasad, na które Bhagawan Śri Sathya Sai Baba kładł nacisk jako filary do budowy 

moralnego społeczeństwa.   

Gościem honorowym konferencji był sędzia główny Sądu Najwyższego Indii Dipak 

Misra, który przeprowadził uroczyste otwarcie w dniu 11 sierpnia 2018 roku w 

audytorium Purnaczandra.   

Przedstawiając program konferencji, zastępca przewodniczącego Organizacji Sewy Śri 

Sathya Sai,  Śri Dźatinder Czima, zauważył, że indyjski system prawniczy poczynił 

zdecydowane wysiłki, aby chronić prawa wszystkich obywateli i utrzymać 

nienaruszoną tkankę społeczną.   

Witając osobistości, które przybyły na konferencję, członek zarządu Trustu 
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Centralnego Śri Sathya Sai, Śri S.S. Naganand w przemówieniu powitalnym 

opowiedział o życiu i boskiej misji Bhagawana Baby, której celem jest zbawienie 

świata, a także podkreślił znaczenie jego nauk, które połączyły przesłanie wszystkich 

religii na świecie i które w prostych słowach głoszą: „Kochaj wszystkich, wszystkim 

służ” i „Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź”.  

W uroczystym przemówieniu inauguracyjnym sędzia Dipak Misra przypomniał 

uczestnikom trzy ważne zasady: Boskość to ludzkość, myśl bez myśli to duchowość, a 

pozostawanie w ciągłej teraźniejszości to fizyczna i ekonomiczna moralność. Kładąc 

nacisk na usunięcie ego, co prowadzi do pokoju, wybitny mówca zauważył: 

„Zebraliśmy się tu wszyscy po to, by uczyć się sztuki poddania”. Podkreślając ważność 

dharmy dla dobra ludzkości, powiedział: „Dharma znaczy to, co podtrzymuje 

społeczeństwo, utrzymuje porządek społeczny oraz zapewnia pomyślność i postęp 

ludzkości”. Dalej podzielił się myślą, że konieczne jest ochranianie praw ludzkich przez 

wyrażanie ludzkich wartości. Powinniśmy cieszyć się prawami człowieka, nie łamiąc 

praw innych ludzi – dodał.  

Dzieląc się orzeczeniem Sądu Najwyższego, które opisuje pojęcie godności istot 

ludzkich, rzekł: „Szacunek dla życia jest nierozerwalnie związany z godnością istoty 

ludzkiej, która w istocie jest boska, nie służalcza. Osobowość ludzka jest obdarzona 

potencjalną nieskończonością i rozkwita, gdy podtrzymuje się godność. 

Podtrzymywanie godności musi być najwyższą troską każdej wrażliwej duszy”. Na 

koniec sędzia Dipak Misra powtórzył, że wartości ludzkie są nierozdzielną częścią 

konstytucji Indii.   

Gdy zakończył 30-minutowe przemówienie, zgromadzenie 1000 osób, zgotowało 

mu owację na stojąco. Członkowie Trustru Centralnego Śri Sathya Sai wyrazili dla niego 

uznanie. Sesja inauguracyjna tej wyjątkowej konferencji zakończyła się hymnem 

narodowym.  

Pierwsza sesja 

Pierwsze sesja konferencji rozpoczęła się o godzinie 3.20 po południu po pouczającej 

mowie głównego sędziego Sądu Najwyższego Indii; obejmowała dyskusję panelową 

na temat: „Prawa konstytucyjne i wartości ludzkie”. Uczestnikami tej dyskusji byli 

sędzia Wysokiego Sądu Delhi Ćandra Śekhar, sędzina Wysokiego Sądu Delhi Pratibha 

M. Singh oraz były sędzia Wysokiego Sądu Delhi K. Ramamoorthy. Dyskusję 

prowadził prezes Krajowego Trybunału Prawa (National Company Law Tribunal) i były 

sędzia Sądu Najwyższego Indii S. Dż. Mukhopadhaja.   

Uczestnicy dyskusji szczegółowo objaśnili istotę wartości ludzkich dla praw 

konstytucyjnych i zauważyli, że wartości ludzkie są podstawą ludzkiej egzystencji i 

praw konstytucyjnych. Stwierdzili, że wartości, takie jak satja, dharma, śanti, prema i 

ahimsa, łączą przesłanie wszystkich wielkich mistrzów dawnych czasów i wyjaśnili 

istotę organizowania tej wyjątkowej konferencji w Puttaparthi, w siedzibie Bhagawana 
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Śri Sathya Sai Baby.  

Druga sesja 

Druga sesja konferencji odbyła się w hali Sai Kulwant. Na początku wystąpił Śri 

Nimisz Pandja, przewodniczący ogólnoindyjskiej Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. 

Mówiąc o przesłaniu Bhagawana, Śri Nimiesz Pandja zauważył, że Bhagawan wzywał 

wszystkich do przemiany samych siebie w celu przemiany świata. Dodał, że Bhagawan 

założył Organizację Śri Sathya Sai jako platformę do służenia ludzkości i transformacji 

świata za pośrednictwem wartości ludzkich.   

Następnie główne przemówienie wygłosił Dalwir Bhandari – sędzia 

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Rozszerzając temat pięciu 

wartości ludzkich, jakie przekazał Bhagawan Baba, sędzia Bhandari podkreślił 

znaczenie równości i opisał, jak poprzedni wybitni sędziowie – sędzia P. N. Bhagawati i 

sędzia W. R. Kriszna Ijer – zapoczątkowali tradycję rozpraw dotyczących interesu 

publicznego. Inicjatywa ta miała zapewnić znaczącą sprawiedliwość 

społeczno-ekonomiczną ubogim. Później sędzia Bandhari wspomniał swoją wizytę w 

Puttaparthi i darszan Bhagawana Baby; było to w 1991 roku. „Jestem wdzięczny Babie 

za osobistą uwagę, jaką mi poświęcał w czasie niemal każdych odwiedzin” – powiedział 

sędzia Bhandari. Później podzielił się doświadczeniem, jak w czasie każdej z tych wizyt 

Bhagawan zachęcał go do pracy na rzecz ubogich i uciśnionych, dodając, że bogaci sami 

się o siebie troszczą, a biedni nie mają się do kogo zwrócić. Na koniec stwierdził, że 

sądownictwo przetrwało dzięki zaufaniu publicznemu, a najwyższe uzasadnienie prawa 

znajduje się w jego względach moralnych. Uderzając w nutę osobistą, stwierdził, że 

czynienie sprawiedliwości jest dla niego drogą odkrywania prawdy, bez jakiejkolwiek 

ingerencji, która mogłaby zanieczyścić strumień sprawiedliwości, 

Następnie grupa bhadżanowa Prasanthi, złożona z byłych studentów Bhagawana, 

wystąpiła z koncertem pieśni nabożnych o wartościach ludzkich.   

Później odbyła się uroczystość, na której uhonorowano M. N. Wenkataćaliaha, 

byłego sędziego głównego Najwyższego Sądu Indii i byłego rektora Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai. W krótkim przemówieniu sędzia Wenkataćaliah podkreślił, że 

sędziowie i prawnicy powinni praktykować wartości i duchowość.   

Po uroczystości wygłoszone zostały dwa pouczające przemówienia na temat „Roli 

sądownictwa we wspieraniu wartości ludzkich”. Pierwsze wygłosił sędzia Sądu 

Najwyższego Indii. Wspominając kilka odwiedzin w Puttaparthi, opowiedział jak Baba 

proroczo wspomniał – gdy jego dwie córki były małe – że jedna zostanie lekarką, a 

druga prawniczką i rzeczywiście jest radiologiem, a druga – sędzią Sądu Najwyższego. 

Później N. W. Ramana podzielił się przemyśleniami związanymi z tematem dnia. 

Stwierdził, że wartości to w istocie przewodnie zasady życia, a oświata i wartości to w 

rzeczy samej dwie strony tej samej monety. Odnosząc się do wykształcenia 

nabywanego w Instytucie Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, powiedział, że jest ono 
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doskonałe i wybitne. Podkreślił, że rządy prawa to dharma i przytoczył przykłady, jak 

dzięki różnym orzeczeniom – wprowadzanie w życie prawa do jedzenia czy 

instytucjonalizacja oświaty jako podstawowe prawo – sądy zawsze podtrzymywały 

wartości ludzkie.   

Drugą mowę na ten temat wygłosił były sędzia Sądu Najwyższego Indii Amitav 

Roy. Mówiąc o filozofii wartości, sędzia Roy wspomniał, że jest ona rzeczywiście 

podstawą sprawiedliwego porządku społecznego. Cytując Upaniszady stwierdził, że 

jedynie „ekspansywna jedność” doprowadzi do świata bez nienawiści. „Nigdzie na 

świecie nie istnieje żadne prawo, oprócz wartości, nakazów moralnych i zasad 

etycznych” – podkreślił.   

Trzecia sesja 

Trzecia sesja konferencji rozpoczęła się 12 sierpnia o godzinie 8.15 rano od głębokiego 

przemówienia byłego sędziego Sądu Najwyższego Indii A. P. Misry. Na początek sędzia 

wspomniał, że wszyscy, którzy przybywają do Puttaparthi, zostają uświęceni świętością 

tego miejsca. Później podał wiele przykładów tego, jak Bhagawan dotknął jego życia i 

przekształcił je, opowiedział też o wielu cudownych uzdrowieniach, których 

doświadczył w rodzinie dzięki łasce Baby. Podkreślając czystość umysłu jako niezbędną 

cechę sędziego, opowiedział jak w dawnych czasach w indyjskim społeczeństwie 

obowiązek ten pełnili mędrcy i święci. Potwierdzając uczucia wyrażane na forum, 

wielokrotnie mówił o wyższości ducha nad sprawami materialnymi i zalecił każdemu, a 

zwłaszcza osobom pracującym w zawodzie prawniczym, by, stale i wytrwale w swoim 

życiu przyznawali pierwszeństwo wędrówce do własnej wewnętrznej jaźni. Jak 

wspomniał, spowoduje to, że zawód prawniczy zachowa swą czystość i godność.   

Po przemówieniu sędziego Misry odbyła się uroczystość wręczenia nagród ponad 65 

sędziom, zarówno czynnym jak i w stanie spoczynku, którzy wzięli udział w konferencji.   

Później wygłoszono dwa przemówienia na temat: „Dharma i rola prawa”. Pierwsze 

na porannej sesji wygłosił Rawi Śankar Dźha, sędzia Wysokiego Sądu  ze stanu 

Madhja Pradesz. W bardzo żywym i ciekawym półgodzinnym wystąpieniu sędzia Dźha 

pięknie objaśnił różnice między ludzkimi uczuciami a wartościami ludzkimi. Chociaż 

współczucie, dobroć czy litość to wielkie cnoty, wymierzający sprawiedliwość sędzia nie 

ma komfortu ich praktykowania, uczucia te nie mogą nim zawładnąć” – rzekł. „Choć 

prawo może być pełne współczucia, sędzia nie może interpretować prawa tak, aby 

czynić je współczującym” – powiedział. 

Drugą mowę na ten temat wygłosił sędzia K. Kannan, przewodniczący trybunału ds. 

roszczeń kolejowych. Rozpoczął ją stwierdzeniem, że rządy prawa wchodzą w zakres 

dharmy. Wymieniając trzy ważne zasady dla wspólnoty prawniczej, powiedział: 

potrzebujemy przykładów do naśladowania, ludzi, którzy wypełnili życie dharmą. Po 

drugie, każdy w zawodzie prawniczym powinien dążyć do samooczyszczenia, a po 

trzecie, trzeba odwoływać się do weda widji czyli świętych pism, aby znaleźć 
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przewodnictwo w kwestii właściwego postępowania. „Dharma to związek między 

człowiekiem a społeczeństwem” – dodał sędzia Kannan, po czym oznajmił: „Każdy 

człowiek jest ziarnkiem w ciągłości działalności ludzkiej i może uświadomić sobie swoją 

wartość jedynie przez ocenę tego, co zrobił dla społeczeństwa”. Pod koniec 

przemówienia sędzia Kannan przytoczył słowa Bhagawana: „Dharma oświeca 

człowieka” i powiedział, że w rzeczywistości to ona chroni społeczeństwo i wszystkim 

zapewnia pomyślność.    

Sesję poranną zwieńczył piękny dyskurs Bhagawana, w którym wspomniał on, że 

dharma podtrzymuje świat i wiąże cały wszechświat w jedno. Trzeba być posłusznym 

dharmie, tak jak jest się posłusznym własnej matce - podkreślił Bhagawan i dodał, że 

pokój zakiełkuje w społeczeństwie tylko wtedy, gdy zasieje się nasiona dharmy. Baba 

wezwał wszystkich: „Idźcie za mistrzem, którym jest sumienie i nie tylko mówcie o 

dharmie, lecz także ją praktykujcie”. Ostatnie słowa Bhagawana brzmiały: „Jedność 

myśli, słów i czynów wiedzie do czystości, która ostatecznie doprowadzi człowieka do 

boskości”. Tą subtelną nutą rankiem 12 sierpnia zakończyła się trzecia sesja konferencji. 

Czwarta sesja 

Czwarta sesja konferencji rozpoczęła się w hali Purnaczandra o godzinie 10.50 

dyskusją panelową, której przedmiotem była „Etyka i uczciwość w zawodzie 

prawniczym”. 

Dyskusji przewodniczył sędzia główny Wysokiego Sądu w stanie Andhra Pradesz i 

Telangana T. B. Radhakrisznan. Pozostałymi rozmówcami byli: sędzia Wysokiego Sądu 

Andhra Pradesz i Telangana Ramasubramanjan, sędzia Wysokiego Sądu Manipur N. 

Kotiswar Singh, sędzina Wysokiego Sądu Delhi Sangita Dhingra Sehgal oraz sędzia 

Wysokiego Sądu Delhi Hari Śankar. Prelegenci podkreślili znaczenie wartości w 

zawodzie prawniczym i zauważyli, że gdy prawnicy mają obowiązki wobec klienta, 

sądu, partnera i społeczeństwa, wszyscy ludzie mają obowiązek wobec Boga. To droga 

do podtrzymania prawdy i prawości na świecie. Zadaniem prawników nie jest 

wygranie sprawy wszelkimi środkami, ale działanie zgodne z zasadami etyki i 

moralności – powiedzieli sędziowie. Uznali, że ważnym obowiązkiem sądownictwa jest 

zapewnienie działania Konstytucji i wciąż powtarzali, że odpowiedzialność za 

przestrzeganie wartości ludzkich jest znacznie wyższa wśród prawników niż wśród 

przedstawicieli innych zawodów, gdyż zawód prawnika jest zawodem szlachetnym.   

Uroczystość pożegnalna 

Sesja zamykająca odbyła się w hali Purnaczandra, gdzie podziękowano wszystkim 

delegatom oraz przyjęto postanowienia konferencji. Sesja rozpoczęła się w samo 

południe i dobiegła do szczęśliwego końca po ceremonii ofiarowania arati o godz. 12.50. 
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Gdy skierujesz umysł ku Bogu, który przenika cały 

wszechświat, twój umysł wypełni się Bogiem i nie będziesz 

widział różnych form i przedmiotów na świecie. Jeśli 

zwrócisz umysł ku przedmiotom doczesnym, nie zobaczysz 

boskości przenikającej je wszystkie. Bóg jest przyczyną, a 

wszechświat jest skutkiem. Złudzenie powoduje 

niezrozumienie istoty tej przyczyny i skutku. 

-BABA 

 

 

 

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 

książek z serii Wahini. Dla zaznajomienia Czytelników z tym, jak Bhagawan je pisał, 

zamieszczamy odręcznie napisane przez niego artykuły – wraz z ich tłumaczeniem – 

które utworzyły szesnastą i ostatnią zarazem książkę z serii Wahini, czyli Lila Kajwalja 

Wahini (Strumień kosmicznej, boskiej świadomości). 

Przedstawiony w tym numerze artykuł w postaci pytań i odpowiedzi objaśnia 

głęboką wiedzę Wed. W kolejnych numerach „Sanathana Sarathi” zostaną 

zamieszczone następne artykuły z książki Lila Kajwalja Wahini w postaci pytań i 

odpowiedzi. Ponieważ Bhagawan Śri Sathya Sai Baba sam jest Weda Puruszą i z niego 

wyłoniły się Wedy, nie ma od niego większego autorytetu, który mógłby głosić 

wieczne wartości i bezcenne nauki. Poszukiwacze duchowi, którzy chcą pojąć właściwe i 

prawdziwe znaczenie prawd duchowych zawartych w tych najbardziej starożytnych 

pismach świętych, powinni wiele razy czytać te artykuły. 
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Lila Kajwalja Wahini 

(Sai rozmawia z sadhaką) 

Sadhaka: Osoby wierne kulturze Indii 

uważają Wedy za autorytatywne źródło 

wiedzy o wszystkich aspektach życia. 

Twierdzą, że są one korzeniem ich wiary. 

Co właściwie znaczy słowo weda i 

dlaczego Wedy są tak ważne? 

Sai: Mój drogi! Urodziłeś się w Indiach 

i nie wiesz, czym są Wedy? Weda to 

nazwa określająca duchową wiedzę, 

wiedzę pochodzącą od Boga. Wedy głoszą 

prawdę, która nie ulega zmianie lub 

unieważnieniu wraz z upływem czasu – 

od przeszłości, przez teraźniejszość, ku 

przyszłości. Wedy zapewniają dobrobyt i 

szczęście wszystkim trzem światom. Niosą 

ludzkości pokój i bezpieczeństwo. Tworzą 

je słowa prawdy, jaka została objawiona 

zdolnym do jej rozpoznania mędrcom o oświeconej świadomości. Znaczenie Wed jest 

wyjątkowe, ponieważ słowo prawdy jest oddechem najwyższego Boga.  

Sadhaka: Jakie światło rzucają Wedy na codzienne, doczesne życie człowieka? 

Sai: Każda istota żyjąca na tym świecie dąży do posiadania tego, czego pragnie, i 

unika tego, czego nie lubi. Wiedz, że Weda instruuje jak odnieść sukces w obu tych 

dążeniach. Można powiedzieć, że Weda naucza, co należy czynić, a czego czynić się nie 

powinno. Kto przestrzega jej zaleceń i ostrzeżeń, czyni dobro i unika zła. Weda dotyczy 

zarówno materialnych, jak też duchowych aspektów świata i życia. Prawdę mówiąc, 

całe życie opiera się na niej. Weda to nie tylko zakazy i nakazy. Słowo weda pochodzi 

od wid, czyli wiedzieć. Tak więc Weda określa i zawiera w sobie pełnię wiedzy, zwaną 

w sanskrycie dżnianą. Człowiek różni się od zwierząt tym, że posiada dżnianę. Bez niej 

byłby tylko zwierzęciem. 

Sadhaka: Mówi się, że Wedy są niepoliczalne i bezkresne. Czy to znaczy, że stanowią 

pełnię duchowej wiedzy? 

Sai: Wedy są nieskończone. Zauważ, że na początku była tylko jedna Weda, później 

trzy, a jeszcze później – cztery.  

Sadhaka: Dlaczego Weda została podzielona?  
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Sai: Zwykłemu człowiekowi trudno było ogarnąć niezwykle obszerną Wedę – 

musiałby studiować ją wiecznie. Nawet ci, którzy pragnęli ją poznać, czuli się 

zniechęceni, tak więc tylko nieliczni zabierali się za jej zgłębianie. Trzeba było coś 

zrobić, żeby takie studia nie przekraczały możliwości tych, którzy pragnęli się uczyć. 

Dlatego hymny ku czci Boga zostały oddzielone od reszty i zatytułowane Rigweda, 

natomiast te przeznaczone do recytowania podczas składania ofiar – Jadźurweda. Zbiór 

pieśni zatytułowano Samaweda, a mantry zebrano pod nazwą Atharwawedy. 

 

 

 

 

Życie z boskością to prawdziwa nauka   

Rani Dżawa 

 

 

Miałam wielkie szczęście, że Swami sprawił, iż rzeczywiście doświadczyłam 

dziewięciu ścieżek bhakti, bo ciągle słuchałam o lilach Pana od matki Iśwarammy.  

Swami nauczył mnie śpiewać bhadżany w Brindawanie. Nauczył mnie też, jak 

medytować i jak wykonywać dżapę. Stale służyłam Swamiemu. W ten sposób 

wzrastałam w jego miłości.   

 

Najpierw chciałabym przedstawić swoją rodzinę. Mój ojciec Śri L. C. Dżawa był 

znany jako wujek od lodów. Gdy się pojawiał, uczniowie wiedzieli, że podane będą 

lody. Moja babcia Gargi Dewi założyła w Prasanthi Nilajam piekarnię. Brat i ja 

mieliśmy wielkie szczęście, że mogliśmy spędzać dzieciństwo ze Swamim. Do szkoły 

prawie nie uczęszczałam; więcej czasu przebywałam ze Swamim. Dziękuję matce za to, 

że prawie co miesiąc przywoziła mnie do Parthi, przyjeżdżam tu do tej pory. Cała moja 

rodzina jest oddana Swamiemu.   

Swami – mój najlepszy przyjaciel 

Urodziłam się jako w pełni zdrowe dziecko, ale w wieku czterech lat doznałam 

paraliżu dziecięcego prawej strony ciała. Swami przyjechał do Mumbaju w 1960 roku i 

w domu mojego wuja zobaczyłam go po raz pierwszy. Ciągnęło mnie do niego, jakby 

przyciągał mnie magnes. Swami obsypał mnie miłością i porozmawiał ze mną. Nie 

mogłam się ruszyć, siedziałam w rogu sali.   

Ojciec chciał, abym przeszła operację, bo byłam całkowicie sparaliżowana. Był 

typem Brytyjczyka i znalazł lekarzy, którzy mieli zoperować mnie w Szwajcarii. Zdaje 
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się, że odmówiłam operacji i poprosiłam rodziców, aby zabrali mnie do Swamiego. 

Nazywałam Swamiego ‘Baba’. Ojciec nie chciał się zgodzić, jednak matka zawiozła 

mnie do Swamiego.   

Jestem bardzo wdzięczna swemu służącemu, który był wielką duszą. Spotkaliśmy 

Swamiego przy rzece Ćitrawati i on rzucił mnie do stóp Swamiego. Zaczęłam płakać. 

Swami podniósł mnie natychmiast z piasku, stworzył jakieś słodycze i dał mi je. 

Zapytał służącego: „Dlaczego rzuciłeś mi ją do stóp?”. Odpowiedź tej szlachetnej duszy 

brzmiała: „Swami, ona jest zupełnie bez życia; będzie lepiej jeśli odda ducha u twoich 

boskich stóp. Jest upośledzona. Co ma robić? Jest ciężarem dla społeczeństwa, dla 

rodziny, dla wszystkich”. 

Jestem mu wdzięczna, ponieważ przyniosło mi to miłość i opiekę Swamiego. Byłam 

rzeczywiście bez życia. Musiał przyjść lekarz, aby pomóc mi dojść do łazienki. Nie 

mogłam zrobić nic, bo prawa strona ciała była zupełnie sparaliżowana. Swami rzekł: 

„Nie, nie” i od razu poklepał mnie z wielką miłością. Później, gdy matka powiedziała 

Swamiemu, że potrzebujemy jego błogosławieństwa przed operacją, Swami rzekł: „Nie, 

nie można jej operować. Dzisiaj utną jej prawą nogę. Jutro prawą rękę, następnie lewą 

rękę i lewą nogę, a później będzie żyła bez kończyn. Nie martwcie się, nie róbcie 

operacji”. Swami poprosił matkę, aby zadzwoniła do ojca (wtedy telefony były tylko na 

poczcie) i powiedziała, że nie wracam do Bombaju (Mumbaju) na operację.  

Ojciec był wściekły, bo lekarz już przybył do Indii. Dopóki nie opuścił Indii, byłam w 

Puttaparthi ze Swamim. Gdy lekarz wyjechał, Swami pozwolił nam wrócić do 

Mumbaju. Po powrocie ojciec był wytrącony z równowagi. Jednak matka mocno 

wierzyła w Swamiego. Jestem jej wdzięczna, gdyż gdyby nie jej postanowienie, nie 

wiem, czy bym dzisiaj żyła. Matka natychmiast rzekła: „Wszystko jest w porządku,  

lekarz odjechał, dlaczego się denerwujesz? Byliśmy u wielu lekarzy. Zobaczymy co się 

wydarzy”. 

Tęskniłam za Swamim, więc matka znowu zawiozła mnie do Puttaparthi. 

Przyjeżdżałam do Swamiego prawie co miesiąc. Jeśli pamiętacie, w mandirze na 

pierwszym piętrze, po prawej stronie znajduje się jadalnia Swamiego. Wtedy mogliśmy 

chodzić z jedzeniem do jadalni Swamiego. Zawsze wchodziłam na górę ostatnia. Później 

Swami odsyłał inne dzieci, a mnie mówił, żebym została. Codziennie karmił mnie i 

smarował mi nogę popiołem wibhuti. Mówił: „Zacznij chodzić w Parthi, nie martw się. 

Będziesz upadać, a każdy twój upadek związany będzie z krwią. Puttaparthi zostanie 

skropione twoją krwią, ale dostaniesz świeżą krew i wyzdrowiejesz”. Miałam pełną 

wiarę w Swamiego i zaczęłam chodzić i upadać, chodzić i upadać. Z upływem czasu i 

przy niezmiernej miłości Swamiego zaczęłam chodzić. Uczyłam się w klasztorze w 

Mumbaju. Chociaż przełożona i nauczycielki były zakonnicami, to szanowały 

Swamiego, gdyż widziały u mnie wielką zmianę.   

Wtedy w Puttaparthi odnawiano mandir. Dlatego Swami przebywał w 

Brindawanie. Zwykle wzywał nas do siebie. Powiedział, aby w każdy długi weekend 

wysyłano mnie i brata do Brindawanu”. Przyjeżdżaliśmy więc do Brindawanu na 
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piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek, gdy wypadały dni wolne. Prawie nie 

pamiętam, abyśmy spędzali dzieciństwo z rodzicami. Większość dzieciństwa spędziłam 

ze Swamim, z matką Swamiego - Iśwarammą, z siostrą Swamiego i rodziną Swamiego. 

Gdy czegoś chciałam, niezależnie od tego, co to było, patrzyłam w górę na Swamiego, a 

nie na ojca. Swami był dla mnie kimś więcej niż ojcem i przyjacielem. Pewnego razu 

powiedział: „Pakoda, nie miej przyjaciół. Ja będę twoim przyjacielem”. Rzekłam: „Tak, 

Swami”. I dodał: „Cokolwiek chcesz, cokolwiek myślisz, mów mi o tym”. Była to bardzo 

zabawna relacja, bo mogłam mówić mu wszystko co dzieje się w szkole i w rodzinie, 

ponieważ był moim przyjacielem. Nigdy nie uświadamiałam sobie ani nie myślałam, 

że jest Bogiem. Dla mnie Swami był przyjacielem i tak wtedy było.  

Na ścieżce oddania – od 1960 do 1971 roku 

Życie podzieliłam na cztery etapy. Pierwszy etap to bhakti marga  (ścieżka oddania) 

1960 – 1971, gdy spędzałam czas ze Swamim. Miałam wielkie szczęście, że Swami 

sprawił, iż rzeczywiście doświadczyłam dziewięciu ścieżek bhakti, bo ciągle słuchałam o 

lilach Pana od matki Iśwarammy. Swami nauczył mnie śpiewać bhadżany w 

Brindawanie. Nauczył mnie też jak medytować i jak wykonywać dżapę. Stale służyłam 

Swamiemu. W ten sposób wzrastałam w jego miłości. Nauczył mnie kirtanu 

(wyśpiewywania chwały Pana). Codziennie wieczorem uczył mnie bhadżanów w 

Brindawanie. Uczyłam się wisznusmaranam (nieustannego wspominania Pana), gdy 

Swami wprowadził mnie w dżapę i medytację. Przez lata razem z bratem 

wykonywałam padasewanam (wielbienie i masowanie boskich stóp) w czasie 

interview. Podejmowałam też arczanam (ciągłe oddawanie czci Panu), wandanam 

(pełne pokory pozdrawianie Pana), dasjam (ciągłe służenie Panu), sakhjam (przyjaźń z 

Panem) i atmaniwedanam (całkowite poddanie się Panu). Ten etap dzieciństwa 

spędziłam więc na ścieżce oddania (bhakti marga).  

W Brindawanie miałam bardzo przyjemny obowiązek – odpędzać małpy, gdy 

Swami szedł spać. Siedziałam na piętrze na klatce schodowej i przepędzałam małpy, 

aby nie przeszkadzały Swamiemu. Było to radosne dzieciństwo, bez wiedzy o tym, że 

jest Bogiem. Ojciec zwykle krzyczał na mnie: „Szanuj go, jest Bogiem!”. Mówiłam: „Nie, 

jest moim przyjacielem”. Wtedy nie wiedziałam, czym jest Bóg. Swami zwykle mówił: 

„Nie, niech będzie taka, jaka jest. Jest niewinna i lubię ją właśnie taką”. Na takiej 

zabawie mijał mi czas. Iśwaramma bardzo mnie lubiła. Opiekowała się mną tak jak 

własną córką. Nigdy nie miałam problemu ze Swamim, bo miałam po swojej stronie 

Iśwarammę. Często mówiła Swamiemu: „Nie krzycz na nią”. Przeżywałam wtedy taki 

radosny czas, spędzając go ze Swamim. 

Na ścieżce duchowości – od 1972 do 1980 roku 

Gdy dorosłam, Swami poprosił mnie, abym wzięła udział w Letnim Kursie 

Indyjskiej Kultury i Duchowości w 1972 roku. Wtedy pierwszy raz poznałam duchowość 

i duchowe książki. Zaczęłam czytać. Rosło we mnie pragnienie wiedzy. Czytałam święte 

pisma, Upaniszady, Bhagawadgitę, Bhagawatę i Ramajanę. Ten Letni Kurs najbardziej 

otworzył mi oczy. Byłam bardzo szczęśliwa. Wielkim wzorcem w życiu było dla mnie 
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„Bhadźa Gowindam” i jestem zadowolona, że dzisiaj opiera się na tym moje życie. Na 

Letnim Kursie zdobyłam pierwszą nagrodę. Swami podszedł do mnie i powiedział: 

„Pakoda, jesteś moja. Czy mógłbym dać tę nagrodę komuś innemu? Dam ci 

indywidualną nagrodę”. Powiedziałam: „Jasne, Swami, jestem twoja. Nie chcę 

nagrody”. Dziewczyną, która dostała tę nagrodę, była studentka z Mumbaju; znałam ją 

bardzo dobrze.    

W następnym miesiącu była rocznica istnienia naszej fabryki; Swami przyjechał do 

fabryki, a później przybył do naszego domu na obiad i odpoczynek. Gdy przyszedł na 

obiad, rzekł: „Dżawa, daj mi to indywidualne zdjęcie. Podpiszę je dla twojej córki”. 

Swami wziął zdjęcie; znał mnie jako Pakodę. Nie wiedział, jak się nazywam. Zapytał 

więc Dżawę: „Jak ona się nazywa?”. Mój ojciec rzekł: „Rani Lachman Dżawa”. Swami 

powiedział: “Nie, nie Lachman Dżawa, tylko Rani Dżawa”. Później napisał “Panna Rani 

Dżawa”. W tej historii śmieszne jest to, że wówczas ‘przybił pieczątkę’, iż nigdy nie 

wyjdę za mąż, gdyż napisał ‘Panna Rani Dżawa’. Swami planuje wszystko, ale 

zrozumienie, jaki jest jego plan, zabiera nam dużo czasu. Zrozumiałam to dużo później i 

wówczas uświadomiłam sobie, że wciąż jestem panną Rani Dżawa i jestem bardzo 

szczęśliwa z tego powodu. A życie się zmieniło. Wymieniłam wszystkie dokumenty na 

Rani Dżawa, z wyjątkiem paszportu. Moje życie zmieniło się zupełnie, ponieważ Rani 

Lachman Dżawa to był świat pieniędzy, a Rani Dżawa to świat duchowości. Jestem 

bardzo szczęśliwa, że wówczas podjęłam to postanowienie.  

Swami stwarza dżjoti lingam  

Lata 70. i 80. upłynęły mi wyłącznie na zdobywaniu wiedzy. Przyjęłam taką ilość 

wiedzy, jaką tylko mogłam zdobyć. Zdobycie szerokiej wiedzy duchowej było 

czasochłonne. W tym czasie zmieniłam się, zaczęłam bowiem uświadamiać sobie 

boskość. Rzekłam: „Swami, jest mi bardzo przykro. Zawsze traktowałam cię jak 

przyjaciela, a nie jak Boga. Teraz uświadomiłam sobie, że jesteś Bogiem”. 

W 1972 roku stało się tak, że byłam przy tym, gdy Swami stworzył dżjoti lingam. 

Chociaż ojciec mi nie pozwolił, zdołałam przyjechać do Puttaparthi. Wciąż pamiętam - 

siedziałam w tamtym rogu, a Swami przyszedł od strony kobiet i rzekł: „Pakoda, spójrz 

na ten lingam. Widzisz w nim dżjoti [światło]?”. Odparłam: „Tak, Swami, widzę je”. 

Powiedział: „Popatrz na jego barwę”. Rzekłam: „Tak, Swami”. Pobłogosławił mnie i 

poszedł do Purnaczandry. Później poprosił mnie, abym w nocy zaopiekowała się 

stworzonym lingamem i dopilnowała, żeby nikt nie przechodził blisko niego. Zatem 

spędziłam całą noc na podwyższeniu, opiekując się lingamem. Rano Swami przyszedł 

ponownie i rzekł: „Pakoda, spójrz na lingam, zobacz, jak zmienia się barwa. Spojrzałam 

więc nań i rzekłam: „Tak, Swami, zmienia się”. Powiedział: „Teraz jest taka barwa, a 

teraz już inna?”. Odpowiedziałam: „Tak, zmienia się”. Miałam wielkie szczęście, że 

widziałam ten lingam z bliska. Później Swami wziął go i pokazał ludziom. 

(c.d. w następnym numerze) 

– Autorka, z zawodu doradczyni ds. zarządzania, jest wieloletnią wielbicielką Bhagawana.  
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Zrozumcie wewnętrzne znaczenie  

oddawania czci Ganeszy 
Przesłanie Bhagawana na święto Ganesza Czaturti 

 

 

„Miej stałą i niezachwianą miłość do Boga. Miłość jest Bogiem, miłość jest 

Ganapatim, miłość jest wszystkim. Ty również jesteś w swej istocie boski. A zatem 

uważaj siebie za Boga. Z punktu widzenia ciała jesteś istotą ludzką, ale z punktu 

widzenia atmy jesteś Bogiem” – powiedział Bhagawan w dyskursie wygłoszonym 25 

sierpnia 1998 roku z okazji święta Ganesza Czaturti. 

Zasada Ganapatiego nie jest zwyczajną zasadą. Jest przejawieniem różnych postaci 

energii i inteligencji. W jego brzuchu zawiera się mądrość Saraswati. Jeśli przed 

podjęciem jakiegoś zadania okażemy szacunek Winajace, nie napotkamy żadnych 

przeszkód. Studenci przynoszą książki przed posąg Ganeszy i modlą się do niego, aby 

otrzymać dar inteligencji.   

Nie módl się do Ganeszy o drobnostki 

Ludzie mają błędne pojęcie, że nazwa tego kraju, Bharat, pochodzi od imienia brata 

Ramy – Bharaty. W rzeczywistości w tej nazwie zawiera się imię Saraswati, bogini 

wiedzy. Nazwa ‘Bharat’ nie pochodzi od człowieka; ma swe źródło w boskości. Boginię 

Saraswati nazywa się również Bharati. W słowie ‘Bharati’ – Bha oznacza bhawę 

(uczucie), ra oznacza ragę (melodię), zaś ta oznacza talę (rytm). Wszystkie koncerty 

muzyczne rozpoczynają się pieśnią ku chwale Ganeszy. Przynosi on naszemu życiu 

pomyślność. Prawdziwa edukacja wpaja następujące cechy: cnoty, rozum, prawdę, 

oddanie, dyscyplinę i obowiązek. Winajaka obdarza nimi uczniów. Jak powinniśmy 

modlić się do Ganeszy? Nie powinniśmy prosić go o drobnostki, takie jak praca czy inne 

doczesne sprawy. Powinniśmy się modlić, aby na naszej drodze nie było żadnych 

przeszkód. Powinniśmy prosić Ganeszę o niego samego. Gdy będziesz miał po swojej 

stronie Ganapatiego, staniesz się panem wszystkich. Dziś wielu ludzi nie rozumie, kim 

jest Ganesza. Podążają za jego zewnętrzną formą. Nieliczni pojmują jej wewnętrzne 

znaczenie. Obchodzimy narodziny Ramy, nie rozumiejąc jego ideałów. Jeśli chcesz być 

wielbicielem Ramy, powinieneś przyswajać sobie jego cechy. Jeśli nazywasz siebie 

wielbicielem Kriszny, powinieneś być zawsze uśmiechnięty i w stanie błogości. Jeśli 
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chcesz być wielbicielem Sai, powinieneś być pełen miłości i kochać wszystkich. Gliniane 

dzbany to nic innego jak glina. Złote klejnoty to nic innego jak złoto. Podobnie, 

wszystkie czyny Boga, który jest ucieleśnieniem miłości, są pełne miłości, której nie 

można ocenić zewnętrznym spojrzeniem. Zatem powinniście mieć pełną wiarę w Boga.   

Tylko boska miłość jest prawdziwa  

Ganapati to wiele ukrytych wewnętrznych znaczeń. Sama jego postać jest 

tajemnicza. Wjasa mówi w Bhagawacie, że opowieści o Bogu są tajemnicze, święte i 

zrozumiałe tylko przez mędrców i świętych. Wszystko, co wiąże się z Bogiem, jest 

tajemnicze. Wszystko, co Bóg mówi i czyni, przepełnione jest uświęconym znaczeniem. 

Sainath w swoim przemówieniu wspomniał o człowieku, który w pośpiechu wyjechał 

za granicę, mimo że Swami prosił go, aby zaczekał. Gdy dotarł na miejsce, musiał czekać 

długo i na próżno, i ostatecznie wrócił do Swamiego. Swami zapytał go: „Dlaczego 

wyjechałeś, skoro prosiłem, abyś czekał?”.  

Wszystko, co Swami mówi lub robi, ma wewnętrzne znaczenie, ale niektórzy 

rozumieją to w głupi sposób. Na przykład, gdy chodzę wśród wielbicieli, a ktoś wstaje i 

prosi mnie o coś, mogę powiedzieć: „Czekaj, czekaj, nie śpiesz się, usiądź”, on rozumie to 

dosłownie i siedzi tam dalej nawet po darszanie, gdy wszyscy wychodzą. Nie zważa na 

prośby wolontariuszy i dalej tam siedzi, mówiąc, że Swami kazał mu siedzieć. To głupia 

interpretacja. Należy działać stosownie do czasu, miejsca i okoliczności.  

Doczesne związki nie są prawdziwe. W istocie nie ma matki, ojca, żony ani dzieci; jest 

to jedynie doczesna miłość. Prawdziwą miłością jest tylko boska miłość. Na tym 

świecie każdy wydaje się kochać, ale nie jest to prawdziwa miłość. Lecz rodzice na 

pewno kochają dzieci; powinniście sprawiać im jak największe zadowolenie i radość. 

Nigdy jednak nie powinniśmy zapominać o miłości Boga, która jest trwała i wieczna. 

Miej stałą i niezachwianą miłość do Boga. Miłość jest Bogiem, miłość jest Ganapatim, 

miłość jest wszystkim. 

Ty również jesteś w swej istocie boski. A zatem uważaj siebie za Boga. Z punktu 

widzenia ciała jesteś istotą ludzką, ale z punktu widzenia atmy jesteś Bogiem. Zatem żyj 

z poczuciem Aham Brahmasmi (jestem brahmanem). Kiedyś Rama zapytał Hanumana: 

„Jak oddajesz mi cześć?”, a Hanuman odrzekł: „O Panie, fizycznie jestem twoim sługą, a 

Ty moim panem; mentalnie jestem iskrą twojej boskości. Jednak z perspektywy atmy, 

Ty i ja jesteśmy tym samym”. Ciała są różne, ale atma jest ta sama. Każdy powinien 

zrozumieć tę prawdę.  

Święto Wigneśwary nie jest zwyczajnym świętem. W Wigneśwarze są uśpione 

wszystkie zdolności i moce. Nie wystarczy modlić się do Ganapatiego jedynie dzisiaj – 

musicie modlić się codziennie. Musimy myśleć o Bogu w każdej chwili życia. Bogu 

powinniśmy ofiarowywać wszystkie nasze działania. Przykładowo, jesz jabłko. Czy jesz, 

żeby zadowolić to jabłko? Nie. Jesz dla własnego zadowolenia. Do mandiru idziesz 

odziany w białe ubranie. Nie masz go na sobie dla zadowolenia owego ubrania; masz je 
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dla własnej satysfakcji. Podobnie, cokolwiek robisz, jest dla twojego własnej 

zadowolenia, a nie dla zadowolenia tego, co robisz. Cokolwiek robicie, róbcie to dla 

miłości Boga. Osiągniecie powodzenie we wszystkim, osiągniecie stan błogości i 

pokoju. Uważajcie wszystko za boskie.   

– Wybrane z dyskursu Bhagawana wygłoszonego 25 sierpnia 1998 r. z okazji święta Ganesza Czaturti.   

 

 

 

Forum absolwentów 

Boska łaska 

Dr C. N. Sundaresan  

 

Wszechświat to widzialne przejawienie chwały, mocy, dostojeństwa i wspaniałości 

Boga. We wszechświecie są miliony gwiazd w gwiazdozbiorze i miliony 

gwiazdozbiorów. Każda gwiazda w gwiazdozbiorze oddzielona jest kilkuset milionami 

mil. W Bhagawadgicie wspomniano, że ta przestrzeń wszechświata to jedynie cząstka 

boskiej chwały. W jednym z listów do studentów w Brindawanie na początku lat 70. 

Bhagawan napisał: „Czy czujecie moją obecność w komórkach swojego ciała?”.  

Bóg daje nam obfite dowody tego, że należy być świadomym Jego wszechobecności. 

Jako młody chłopak miałem szczęście być jednym z pierwszych nielicznych studentów, 

którzy w 1966 roku rozpoczęli program Bal Wihar. Kilka lat później formalnie nazwano 

go programem Bal Wikas. Nasz ośrodek Bal Wikas w Śri Sathya Sai Sewa Samithi w 

Ulsoor w Bengaluru został dwukrotnie pobłogosławiony fizyczną obecnością Pana. 

Silne więzi duchowe w domu i program Bal Wikas pod inspirującym i pełnym miłości 

kierownictwem nauczycielki Bal Wikas, pani Wasanthammy, dały mi wgląd w 

cudowne i wspaniałe piękno boskiego stworzenia. W ten sposób zaczęła się odyseja 

miłości do Pana; nasiono zostało zasiane, a droga – wytyczona.    

Jako uczeń Bal Wikas miałem szczęście być świadkiem uroczystego otwarcia Wyższej 

Uczelni Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych Śri Sathya Sai w Whitefield - 9 

czerwca 1969 roku. Często odwiedzałem uświęcony obszar Brindawan i przy różnych 

sposobnościach zostałem pobłogosławiony darszanem, sparszanem i sambhaszanem 

Bhagawana (jego widokiem, dotykiem i rozmową z nim). Wzbudziło to we mnie silne 

pragnienie przebywania w fizycznej obecności jedynego, który ukazuje swój blask 

obejmujący cały wszechświat. Pierwszym krokiem, jaki poczyniłem w tym kierunku, 

było wstąpienie na wyższą uczelnię. Na polecenie Pana, po ukończeniu szkoły i 

zdobyciu wykształcenia podyplomowego, zostałem pierwszym doktorantem na 

Wydziale Chemii Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. Po ukończeniu programu 
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doktorskiego formalnie dołączyłem do grona wykładowców i byłem kierownikiem 

Ośrodka Aparatury Chemicznej.   

Do działania różnych przyrządów potrzebne są różne gazy, takie jak wodór, tlen, 

argon i azot. Pewnego razu, gdy wyczerpał się ich zapas, trzeba było pojechać do 

Bengaluru, aby je zdobyć. Wieczorem 5 sierpnia 1990 roku mój kolega dr K. Anil Kumar 

i ja siedzieliśmy na ganku mandiru Prasanthi, aby poprosić Pana o błogosławieństwo 

dla odwiedzenia następnego dnia Bengaluru w celu zdobycia potrzebnych cylindrów 

gazowych. Po chwili Bhagawan pobłogosławił nas z miłością, a potem zaczął 

rozmawiać na górnym ganku z jednym z ministrów stanu Andhra Pradesz. W toku 

rozmowy powiedział: „Ból to odstęp między dwiema przyjemnościami”. Później skinął 

na studentów, którzy pospieszyli, aby zająć dogodne miejsca i widzieć Pana podczas 

bhadżanów.   

Siedziałem w miejscu, gdzie miałem bezpośredni widok na salę bhadżanową. 

Niestety, dla dziesiątków chłopców byłem przeszkodą. Z tego powodu kilku z nich 

potknęło się i upadło. Paru chłopców upadło na mnie. Pan, który się temu wszystkiemu 

przyglądał, odpowiedział słodkim uśmiechem. Nie zdawałem sobie sprawy, że to małe 

zdarzenie ma wielkie znaczenie, które ukaże się dopiero później.   

Tej nocy spałem bardzo niespokojnie. Mieliśmy wyjechać przed 4 rano, tak aby z 

Bengaluru powrócić na wieczorny darszan. Ponieważ kierowca półciężarówki wrócił z 

Dharmawaram około 4.00 rano, mogliśmy wyjechać z Prasanthi Nilajam dopiero około 

godziny 5.00. Podróż utrudniała awaria półciężarówki, co zakłóciło nasz harmonogram. 

W czasie podróży kolega powiedział mi, że przyśnił mu się Baba z Śirdi, który siedział 

na tylnym siedzeniu półciężarówki. Powiedziałem mu, że to dobry znak, 

uświadamiający nam, że Sai jest zawsze z nami.   

Do Bengaluru dotarliśmy późnym popołudniem. Kierownik firmy właśnie miał 

wyjść w jakiejś pilnej sprawie. Zdołaliśmy tylko uzyskać podpis na swoich 

dokumentach, żeby dostać cylindry wodorowe i azotowe. Pięć nowo zakupionych 

cylindrów gazowych, które mieliśmy napełnić różnymi gazami, nie zostało przyjętych z 

błahych powodów.   

Napotykaliśmy przeszkodę za przeszkodą. Czy był to zwiastun wydarzeń, jakie miały 

nastąpić? W drodze powrotnej tuż przed zamknięciem sklepu chemicznego zdołaliśmy 

jedynie kupić chemikalia potrzebne do pracy badawczej. Bardzo łatwopalne i toksyczne 

chemikalia, takie jak acetonitryl, chloroform, metanol i benzen w szklanych butelkach, z 

braku czasu umieszczono w kartonowym pudle bez odpowiedniego zabezpieczenia. 

Chociaż był już późny wieczór, aby dotrzymać danego słowa, że w czasie wizyty w 

Bengaluru zdobędę kasety audio z kursu letniego, pospieszyłem do rodziców, aby je 

dostarczyć. Gdy się żegnałem, po otrzymaniu ich błogosławieństwa, matka potarła mi 

czoło wibhuti, czego zwykle nie czyniła.    

 Wznowiliśmy podróż krajową autostradą, zmierzając do Ćikkaballapur. Około 8.30 
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wieczorem miały miejsce zdarzenia, które ujawniły ochronną boską opiekę. Kierowca 

półciężarówki, który już był przemęczony, śpieszył się, próbując dotrzeć do Prasanthi 

Nilajam tak wcześnie, jak to możliwe. Lał ulewny deszcz, a światła były wyłączone. 

Kolega, który siedział na przednim siedzeniu, czuł senność i poprosił mnie, abym usiadł 

z przodu i miał oko na przemęczonego kierowcę. Kierowca wyprzedził dwa ciężkie 

pojazdy, a gdy próbował wyprzedzić trzeci pojazd, załadowaną ciężarówkę, opony 

zaczęły się ślizgać i stracił panowanie nad pojazdem. Po drugiej stronie drogi była 

skarpa. Sparaliżowany strachem, ostro skręcił kierownicę w lewo i pojazd nagle obrócił 

się o 90 stopni. Wyczuwając problem, kierowca ciężarówki rozważnie zatrzymał pojazd. 

Gdyby nie bystrość umysłu, jaką wtedy współczujący Pan obdarzył kierowcę 

ciężarówki, pojazd zderzyłaby się z półciężarówką ze straszliwymi skutkami.   

Kierowca wyskoczył z półciężarówki, gdy pędziła w dół skarpy po drugiej stronie 

drogi. Byłem w pełni przytomny, a umysł miałem połączony z Sai, który był cichym 

świadkiem rozgrywających się zdarzeń. Półciężarówkę bez kierowcy, jadąco prosto na 

drzewo, podniosła tajemnicza siła, przez co uniknęła zderzenia czołowego. W pojeździe 

rzucało mną w górę i w dół, a mimo to upadłem na podłogę jak jakiś kwiat, jedynie z 

małym sińcem na głowie i ubraniem zabrudzonym czarnym olejem.  

Wokół nie było mieszkańców, a zderzanie się siedmiu cylindrów spowodowało 

głośny hałas. Na miejscu pojawił się kierowca ciężarówki i jego pomocnik z 

reflektorami. Na podłodze, gdzie upadłem, było zdjęcie Bhagawana z rękoma 

uniesionymi w geście błogosławieństwa. Wyszedłem przez przednie okno z wybitą 

szybą; myślałem, że to drzwi. Z pomocą kierowcy i pomocnika usunąłem trzy cylindry, 

które ciasno przylegały do dr. Anila Kumara. Czy Pan pozwoli swoim dzieciom czekać w 

tym beznadziejnym stanie? Natychmiast zatrzymało się dwóch sklepikarzy, 

przejeżdżających samochodem zapakowanym towarami i zdołało zrobić wystarczająco 

dużo miejsca dla nas dwóch. Do Prasanthi Nilajam dotarliśmy około północy i w 

Szpitalu Ogólnym Śri Sathya Sai udzielono pierwszej pomocy dr Anilowi Kumarowi, 

który miał lekko posiniaczone plecy. Gdy następnego dnia do Prasanthi Nilajam 

przywieziono wszystkie rzeczy z miejsca wypadku, stwierdzono, że wszystkie szklane 

butelki, zawierające toksyczne i łatwopalne chemikalia, były nieuszkodzone. 

Przypomniał się wzruszający fragment z książki Don Mario Mazzoleniego „Katolicki 

ksiądz spotyka Sai Babę”:   

“Gdy Pan postanowi wziąć jakieś stworzenie do serca, bo to stworzenie wezwało Go 

w potrzebie i poprosiło o duchowe błogosławieństwo, wszystko idzie zgodnie z 

czarodziejskim i doskonałym planem. Boska Matka, aby ochronić swoje ukochane 

dzieci, zmienia wszystkie wydarzenia na korzystne dla nich, na niezrozumiałe sposoby, 

a może powinienem raczej powiedzieć, że na korzystne dla ich stopniowego rozwoju 

duchowego”.  

Następnego dnia Pan opowiedział nam cały ciąg wydarzeń, jakie miały miejsce. 

Spytał, co stałoby się, gdyby z powodu wstrząsu wybuchł cylinder z wodorem. 
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Zniszczyłoby to tamten obszar wskutek ogłuszającego wybuchu. Litościwy Pan rzekł: 

„Wasz Sai Kriszna ochronił was przed nieszczęściem”. Powiedział: „Ból to odstęp 

pomiędzy dwiema przyjemnościami. Właśnie z powodu bólu wywołanego tym 

wypadkiem macie teraz przyjemność bliskości Sai”. Umysł pomknął mi wstecz do 

rozmowy z Panem na ganku poprzedniego wieczora. Mocno wierzę, że mocą łaski i 

litości Sai, pozostałość karmiczna została usunięta przez chłopców, przewracających się 

poprzedniego wieczora, zamiast 1,8 m cylindrów z gazem w dniu 6 sierpnia. Poddanie 

się jego woli - oto wdzięczność, którą można ofiarować miłości.   

Powiedziane jest: „Jedyną historią jest Jego chwała, a jedyną chwałą jest Jego 

historia”. W jednym z dyskursów na początku lat 60. Bhagawan powiedział: „Gdy 

słuchasz mojej historii, zapomnij o historii świata i żyj tylko w mojej historii, abyś nie 

odnosił się do żadnej innej historii. Celem mojej historii jest sprawić, abyś nie miał 

historii”.  

– Źródło: „Hridaya Brindavan”, 2005.  

 
Blask boskiej chwały 

 

PODRÓŻ OD NIEWIEDZY DO WGLĄDU   

Lene Clausen 

 

Nagle okazało się, że mam do dyspozycji więcej czasu, więc postanowiłam poświęcić 

go na medytację. Przejrzałam wszystkie swoje książki i znalazłam jedną o medytacji 

światła Sai Baby, stojącą tam od dziesięciu lat. Przeczytałam ją i bardzo mi się 

spodobała. Potem zaczęłam uprawiać jogę i medytować dwa razy dziennie według 

medytacji światła Sai Baby.   

Sai Baba wzywa 

Półtora roku później, w lutym 1999 roku odwiedziłam księgarnię szukając dobrej 

książki, gdy nagle pojawiła mi się w głowie myśl „Sai Baba”. Najpierw przeczytałam 

książkę Murpheta „Sai Baba, Awatar”, po niej „Sai Baba - źródło światła, miłości i 

błogości” Jorgena Hovgaarda i Kailash Kumara. Zrobiły na mnie głębokie wrażenie. 

Następnie przeczytałam wszystkie książki o Sai Babie, jakie mogłam wypożyczyć w 

bibliotece i kupić.   
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Parę miesięcy później miałam pewne mentalne doświadczenie związane z Sai Babą, 

jakiego nigdy wcześniej nie miałam. Przy śniadaniu nagle ‘zobaczyłam’ przed sobą 

zdjęcie Sai Baby, jakie jest na okładce książki o medytacji. Było to tak, jakby na mnie 

skinął, mówiąc: ‘Przyjedź’! 

Jestem osobą trzeźwo myślącą, która nigdy nie doświadczała jasnowidzenia czy 

jasnosłyszenia ani innych mocy psychicznych. Z tego powodu wywarło to na mnie 

głębokie wrażenie, jednak zarazem było mi bardzo trudno uwierzyć, że mogę mieć tego 

rodzaju przeżycie. Trzeba pamiętać, że to, czego doświadczyłam, nie było snem, ale 

pewnego rodzaju wizją na jawie.   

Co ma robić racjonalnie myśląca istota, której szkoła i system oświatowy 

zakodowały przeświadczenie, że jedyną prawdą jest obraz świata, jaki przekazuje 

nauka? A tam wszystko, czego nie udowodnili naukowcy, nie jest prawdą, a należy do 

niepoważnych, błahych i nadnaturalnych wydarzeń religijnych, które można 

wytłumaczyć urojeniem powstałym w wyobraźni. Jakież inne mogłoby być naukowe 

wyjaśnienie? Rzeczowe spojrzenie na świat pod silnym wpływem materialistycznej i 

naukowej perspektywy wygrało i doszłam do wniosku, że poruszające opowieści, jakie 

czytałam o cudach Sai Baby, pobudziły moją wyobraźnię.  

Tydzień później widzenie powtórzyło się, a ja pomyślałam: ‘Nie! Teraz wariuję!’. 

Upłynął jeszcze tydzień i zdarzyło się to po raz trzeci. Tym razem wrażenie było tak 

głębokie, że nie mogłam już dłużej odrzucać go jako zwykłej fantazji; musiałam 

potraktować je poważnie i znaleźć wyjaśnienie. Rozważałam wyjazd do Indii, aby 

zobaczyć Sai Babę. Było to w kwietniu 1999 roku.  

Ciekawość zwyciężyła i zarezerwowałam na grudzień wycieczkę do Indii. Wycieczka 

obejmowała pobyt w nadmorskim ośrodku wypoczynkowym i dziesięć dni u Sai Baby. 

Słońce, piasek i ciepłe morze w grudniu nie są najgorszą rzeczą do doświadczenia dla 

kogoś, kto pochodzi z Danii. Gdy wycieczka została zarezerwowana, postanowiłam nie 

myśleć już o tych trzech widzeniach i po prostu uznać je za niewyjaśnione wydarzenia. 

Parę miesięcy później miałam przeżycie, które wywarło na mnie głębokie wrażenie. 

Pewnego ranka w czerwcu miałam jeszcze jedno widzenie. Czytałam gazetę po 

śniadaniu, gdy zobaczyłam Sai Babę, tak jakbym siedziała dokładnie przed nim. Stał w 

moim salonie, spojrzał na mnie i rzekł: ‘Przyjedź! Jesteśmy zajęci!’. Następnie odwrócił 

się i bardzo szybko odszedł, pozostawiając mnie z poczuciem, że na pewno muszę się 

spieszyć i bardzo ważne jest, abym się nie spóźniła. Skoczyłam na nogi i pobiegłam za 

nim tak szybko, jak tylko potrafiłam, ale widzenie się skończyło.  

Doznanie to było tak wyjątkowe, że zupełnie osłupiałam. Byłam oszołomiona i 

wstrząśnięta intelektualnie. Wrażenie było tak głębokie, że przez cały dzień, jak i nocą, 

nie myślałam o niczym innym. Tego doświadczenia nie można było wyjaśnić w 

zwykły, rozumowy sposób. Miałam głęboko zaszczepione poczucie, że najważniejsze 

jest, abym szybko reagowała. Nie miałam jednak wyjaśnienia, dlaczego miałam to 
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przeżycie i jakie jest jego znaczenie. Były to dwa wielkie pytania bez odpowiedzi.   

Nie potrafiłam czekać do grudnia aż zobaczę Sai Babę. Następnego dnia 

zadzwoniłam do przewodnika i zapytałam o najbliższą wycieczkę do Puttaparthi. Miała 

odbyć się za miesiąc, w lipcu 1999 roku. Dołączyłam do tej wycieczki.   

Przybycie do Indii oznaczało spotkanie się z istnym ogromem wrażeń. Ale właściwie 

wciąż nie miałam jasności co do tego, co mam myśleć i sądzić o wszystkim, o swoich 

widzeniach w domu, a zwłaszcza o Sai Babie. Gdy mieszka się na Zachodzie, wiele 

rzeczy we wschodnich krajach, buddyjskich czy hinduistycznych, takich jak Indie, 

wydaje się bardzo obce i dziwne. Wszędzie jest dużo ludzi; są mocne kolory i głośna 

muzyka. Dla mnie oznaczało to spotkanie z zupełnie nową i odmienną kulturą. 

Niezwykłą atmosferę w aszramie uznałam za skutek darszanu, gdy pojawiał się Sai 

Baba.   

Punkt zwrotny nastąpił półtora tygodnia później, gdy udało mi się wręczyć Babie 

list. Przyszedł i stanął dokładnie przede mną. Spojrzałam mu prosto w oczy, a on 

spojrzał na mnie, jego oczy nie patrzyły zwyczjnie; były niczym dwa promieniejące 

snopy potężnego białego światła. Światło to było tak silne, że straciłam przytomność. 

Była to tylko tymczasowa utrata przytomności! Nie pamiętam jak wręczałam list, nie 

pamiętam zupełnie nic. Po pięciu czy dziesięciu sekundach, gdy odzyskałam 

przytomność, nie miałam już w ręce listu.  

W kolejnych dniach miałam kilka poważnych wzlotów i upadków psychologicznych. 

W niektóre dni byłam pełna nieopisanego, wzrastającego szczęścia; śmiałam się w głos 

bez żadnej widocznej przyczyny, odczuwając czystą radość. A przez następne 24 godziny 

byłam bardzo przygnębiona, a po policzkach strumieniami płynęły mi łzy. Wahania 

nastroju powoli osłabły. Nigdy nie czułam czegoś takiego. Co się stało? Było to tak, 

jakby Sai Baba rozszczepił mój wewnętrzny rdzeń na tysiąc kawałków. Moje wnętrze 

stało się podatne na zranienia jak otwarta rana. Jednocześnie doświadczałam 

przemożnego szczęścia.  

Przemieniona na zawsze 

Dla racjonalnie myślącej osoby, takiej jak ja, wszystko to było bardzo dziwne i 

niemożliwe do wyjaśnienia. W czasie tych przeżyć dobrze było być w grupie z innymi, 

którzy także mieli dziwne i niewytłumaczalne doznania. Przy nich mogłam znaleźć 

odrobinę pocieszenia; jeszcze niezupełnie oszalałam.   

Razem z kilkoma osobami w tej grupie miałam zabawne doświadczenie. W czasie 

obchodów święta Guru Purnima w hali Purnaczandra odbywał się koncert. Z hotelu, w 

którym mieszkaliśmy, wyjechaliśmy nieco za późno i nie wiedzieliśmy, że dyrygent 

koncertu jest Duńczykiem. W repertuarze znajdowała się muzyka, którą napisali duńscy 

kompozytorzy. Gdy weszliśmy przez bramę Ganeszy do aszramu, usłyszeliśmy dźwięk 

strzelającego korka od szampana, którym rozpoczyna się duński utwór muzyczny 

‘Szampański galop’. Być w wiosce w południowych Indiach i spotkać się nagle z 
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preludium do dobrze znanego duńskiego ‘Szampańskiego galopu’ było czymś 

nieprawdopodobnym. Poczuliśmy, że jesteśmy witani. 

Po powrocie do Danii nabawiłam się grypy i wysokiej gorączki. Zaakceptowałam to, 

gdyż leżąc w łóżku i czując się marnie fizycznie, czułam też, jak gdyby moje ciało, 

umysł, uczucia i myśli były w jednym miejscu, a ‘rdzeń wewnętrzny’ w zupełnie 

innym. Czułam się rozszczepiona na kawałki i jeśli nawet fizycznie czułam się marnie, 

jak podczas grypy, to było naprawdę cudownie leżeć w łóżku i myśleć o tych 

wszystkich przeżyciach, jakie miałam, gdy przebywałam w pobliżu Sai Baby. W 

następnym tygodniu wróciłam do zdrowia. Teraz byłam przekonana, że Sai Baba 

wszedł w moje życie, aby w nim pozostać.   

Spotkanie z Sai Babą przemieniło mnie na zawsze. Już nie mogę być tą samą Lene. 

Nigdy przedtem nie miałam w sobie głębokiego pokoju, jaki mam teraz po 

odwiedzinach u Baby. Nigdy już nie czuję się samotna. Ten głęboki, wewnętrzny pokój 

i cisza to wielkie wsparcie, które pomaga mi pozostać w równowadze, bez względu na 

to, co dzieje się wokół mnie. Sai Baba stał się moją wewnętrzną ostoją.   

– Wybrane z “Journeys to love” [Podróże do miłości] Kirsten Pruzan Mikkelsen 

 

 

 

Sprawozdanie 

Uroczystości w Prasanthi Nilajam 
 

Święto Guru Purnima  

Obchody święta Guru Purnima rozpoczęły się z głębokim nabożnym zapałem. 27 

lipca br. Uroczystości w Prasanthi Nilajam zaczęły się 27 lipca rano o godzinie 8.30, 

gdy dwie grupy studentów Instytutu ofiarowały pomyślne tony nadaswaram i 

pańćawadjam. Później studenci złożyli swojemu sadguru Bhagawanowi Śri Sathya 

Sai Babie hołd muzyczny w postaci „Guru Wandany” (wielbienia Guru) – pieśni 

nabożnych, stotr i tańca, aby wyrazić mu swoje oddanie i wdzięczność. Później 

przemówienia wygłosiło dwóch wybitnych mówców. Pierwszym z nich był członek 

zarządu Trustu Centralnego Śri Sathya Sai, Śri S. S. Naganand, który rozważał 

prawdziwe znaczenie słowa guru i zauważył, że prawdziwym guru jest ten, kto 
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usuwa ciemność niewiedzy i oświeca człowieka, aby rozpoznał swą prawdziwą 

tożsamość. Powiedział, że Bhagawan to sadguru, który zaleca wszystkim obranie 

ścieżki prowadzącej do Boga. 

 Drugim mówcą był przewodniczący Ogólnoindyjskiej Organizacji Śri Sathya Sai 

Sewa, Śri Nimisz Pandja, który zalecił wielbicielom, aby umieścili Bhagawana w 

swoim sercu i prowadzili wszelkie działania pod jego kierownictwem. Nimisz Pandja 

przedstawił kilka godnych uwagi przedsięwzięć Organizacji Sai. Następnie ogłosił 

imiona i nazwiska zwycięzców konkursu na esej, jaki przeprowadziła Organizacja Sai 

w ramach przedsięwzięcia Widja Dżjoti. Zwycięzcom wręczono medale i dyplomy. 

Następnie odtworzono boski dyskurs Bhagawana, w którym stwierdził on, że 

wszystko, co człowiek widzi na tym świecie, jest jedynie brahmanem. Bhagawan 

powiedział, że człowiek musi rozpoznać, że jest ucieleśnieniem brahmana, który jest 

jego prawdziwą tożsamością.  

Uroczystości wieczorne rozpoczęła pouczająca mowa przewodniczącego Rady 

Prasanthi Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai , dr. Narendranatha Reddy’ego. 

Opowiedział on szczegółowo o znaczeniu Guru Purnimy i podkreślił wagę 

pielęgnowania niezachwianej wiary i nieskazitelnej miłości do Boga dla osiągnięcia 

celu życia.   

Ostatnią częścią uroczystości był koncert karnatyjskiej muzyki klasycznej w 

wykonaniu sławnej śpiewaczki z Czennaju, Wasudhy Rawi. Artystka rozpoczęła od 

pieśni modlitewnej do Pana Ganeszy. Wspierana przez utalentowanych muzyków i 

śpiewaków ofiarowała Bhagawanowi Babie pełen czci hołd muzyczny, z 

wspaniałymi pieśniami karnatyjskimi, wśród których znalazły się: „Gurulekha 

etuwanti guniki telijaga podu” (Nikt, jakkolwiek cnotliwy, nie będzie nic wiedział bez 

łaski guru!), „Muddu gare Jaśoda mungita muthjamu widu” (Na dziedzińcu Jaśody 

perłą jest ten, kto obficie obdarza miłością) i “Śri Ramaćandra śaranam prapasdjoti” 

(Przyjmuję schronienie w Ramie). Później odbyły się bhadżany zakończone 

wykonaniem arati.  

Pielgrzymka wielbicieli z Tamilnadu    

W ramach pielgrzymki wielbicieli ze stanu Tamilnadu 28 lipca 2018 roku dzieci i 

młodzież Bal Wikas z tego stanu wystąpiły w hali Sai Kulwant ze sztuką teatralną o 

nazwie „Śri Sathya Sai – Bóg uniwersalności”. W dziesięciu różnych epizodach 

ukazała ona nie tylko najpiękniejsze opowieści z czasów Buddy i Jezusa, które 

opowiedział Bhagawan, lecz także kilka najbardziej wartościowych historii o 

przemianie pochodzących z jego wspaniałego życia. Szlachetny temat oraz znakomita 

gra aktorska sprawiły, że sztuka zrobiła duże wrażenie.  

Po bhadżanach uroczystości wieczorne zakończyły się wykonaniem arati .    
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Program muzyczny pielgrzymki europejskiej  

1 sierpnia 2018 r. pielgrzymka europejska reprezentująca 22 kraje 

Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai przedstawiła w Prasanthi Nilajam 

wciągający program muzyczny pod batutą światowej sławy śpiewaczki Dany 

Gillespie. Europejski chór zaśpiewał żywe i melodyjne pieśni, które zachwyciły 

słuchaczy. W repertuarze znalazły się m.in. „I had some questions, you had the 

answer” [Miałam kilka pytań, a ty znałeś odpowiedź], „True love is an art” 

[Prawdziwa miłość jest sztuką], „Life can be a treacherous path but I won’t slip” 

[Życie może być niebezpieczną ścieżką, lecz się nie poślizgnę], „Start the day with 

love” [Zaczynaj dzień miłością].  

Później zaśpiewano bhadżany, które zakończyły się ofiarowaniem arati.   

Pielgrzymka z Telangany oraz Harjany i Ćandigarh   

Wielu wielbicieli ze stanów Telangana (okręg Ranga Reddy), Harjana i Ćandigarh 

przybyło do Prasanthi Nilajam, aby zaznać ciepła boskiego ducha, jaki panuje w jego 

obrębie. W czasie pobytu w dniach 4-5 sierpnia i 7-8 sierpnia br. dali mnóstwo 

występów muzyczno-kulturalnych. 

4 sierpnia 2018 roku, w pierwszym dniu pielgrzymki wielbicieli z okręgu Ranga 

Reddy, dzieci Bal Wikas wystąpiły z muzycznym przedstawieniem tanecznym 

„Paripurna Awatar Sri Sathya Sai” (Sai, pełne wcielenie), wykonali wiele pięknych 

tańców poświęconych Panu Ramie, Panu Krisznie i Bhagawanowi Śri Sathya Sai 

Babie.  

Nazajutrz w drugim dniu Parthi Jatry chłopcy i dziewczęta z okręgu Ranga Reddy 

zagrali koncert muzyki nabożnej, ofiarowując wspaniałą ucztę boskich melodii. 

Wśród nabożnych pieśni, jakie zaśpiewali, były: „Sai ćaran Sathya Sai ćaran” 

(Lotosowe stopy Sai), „Śri Rama ćaran anita madhuram” (Lotosowe Stopy Śri Ramy 

są takie słodkie...) oraz „Iśwar sundar rup” (Postać Boga jest najpiękniejsza). 

W pierwszy dzień Parthi Jatry z Harjany i Ćandigarh, 7 sierpnia, dzieci Bal Wikas z 

Szahabad Markandy (okręgu Kurukszetra) wystawiły tematyczne przedstawienie 

teatralne “Przemiana jaźni dla przemiany świata”, w którym opowiedziały o 

wzorowym młodzieńcu Sai, Wiweku, pokazując, że przemiana indywidualna 

prowadzi do przemiany świata, gdyż boska energia miłości, rozpoczynając od 

przemiany danej osoby, może przemienić cały świat, co w swoim życiu pokazał 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba.  

W dniu 8 sierpnia 2018 roku drugi występ o nazwie „Sai Sur Sandhja” (Wieczór 

pieśni poświęconych Sai) ofiarowała młodzież Sai z Harjany i Ćandigarh. Koncert 

rozpoczął się od pełnej energii pieśni modlitewnej poświęconej Panu Ganeszy. 

Śpiewacy i muzycy napełnili całe otoczenie melodią i muzyką oraz przenieśli 

wszystkich na wyższy poziom swoimi pieśniami nabożnymi, wśród których znalazły 

się: „Krishna tere naina” (O Kriszno, twoje oczy są czarujące), suficka qawwali „Sai ke 
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rang rang dini odhini” (Zabarwiłem swoją odzież barwą Sai) i pieśń pendżabska.  

Później zaśpiewano bhadżany, które prowadziła młodzież Sai (dziewczęta) ze 

stanu Harjana i Ćandigarh.   

72. rocznica niepodległości Indii  

15 sierpnia 2018 roku odrodził się duch walki o wolność, gdy w 72. rocznicę 

niepodległości Indii studenci studiów podyplomowych Instytutu Wyższej Wiedzy 

Śri Sathya Sai z miasteczka uniwersyteckiego w Prasanthi Nilajam, wystawili 

patriotyczne przedstawienie teatralne „Tiranga: pieśń niedocenionych bohaterów”. 

W przedstawieniu można było zobaczyć wiele wydarzeń z walki o wolność. 

Przedstawienie ukazało siłę kultury i wartości Indii, które zjednoczyły wszystkich 

Hindusów, bez podziału na kasty, wyznania i religie, dla osiągnięcia celu – 

odzyskania niepodległości w dniu 15 sierpnia 1947 roku. W krótkiej prezentacji 

wideo, którą wyświetlono po przedstawieniu, pokazano różne sceny z walki o 

wolność Indii, co wzmocniło wymowę przedstawienia.  

Solidarność z dotkniętymi powodzią mieszkańcami Kerali  

24 sierpnia 2018 roku z okazji święta Onam w hali Sai Kulwant zorganizowano 

uroczystość, solidaryzując się z mieszkańcami Kerali, którzy ucierpieli wskutek 

niesłychanych powodzi. Wywołały one wielkie spustoszenie w całym stanie. W 

pierwszej części uroczystości przemówienie wygłosił były redaktor naczelny 

„Sanathana Sarathi” (w języku telugu) i emerytowany profesor honorowy Instytutu 

Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, prof. Mudigonda Wirabhadraiaha. Mówiąc na temat  

znaczenia Onam, uczony zauważył, że wśród wszystkich świąt Onam jest wyjątkowe, 

gdyż wskazuje człowiekowi drogę do wyzwolenia przez poddanie swojego ego Bogu.   

Później przemawiał Śri G. S. R. C. W. Prasada Rao. Zwrócił uwagę słuchaczy na 

ogromne szkody, jakie wyrządziły powodzie w Kerali, i zauważył, że uroczystość, 

która się tu teraz odbywa, to nie jest jakieś wielkie wydarzenie, lecz w istocie 

spotkanie modlitewne. Śri Prasada Rao poprosił Bhagawana, aby złagodził cierpienia 

mieszkańców Kerali. Podał szczegółowy plan działań ratunkowych i pomocowych, 

które prowadzili wolontariusze Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. Opowiedział 

również jak Trust Centralny Śri Sathya Sai nadzoruje dostawy jedzenia, ubrań i 

innych niezbędnych rzeczy dla poszkodowanych i zapewnia wszelką pomoc 

Organizacji Sai z Kerali, aby poradziła sobie z tą trudną sytuacją.   

W ostatniej części uroczystości wyświetlono filmu wideo z dyskursem, który 

Bhagawan wygłosił w czasie święta Onam. Swami wielokrotnie mówił w nim o 

znaczeniu poświęcenia i dobroczynności oraz pokazał, jak Bali Ćakrawarthy zdobył 

się na największe poświęcenie - ofiarował siebie Bogu, który przyszedł do niego w 

postaci Wamany.  

Następnie zaśpiewano bhadżany, po których ofiarowano arati.    
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Ćinna katha /przypowieść/ 

Boska gra   

 

Niektórzy z panujących w Indiach władców mogolskich traktowali hinduistów z 

wielkim szacunkiem. Sprzyjali dobrym stosunkom między różnymi wiarami i nigdy nie 

przeszkadzali w praktykach religijnych. Do tej kategorii należał pewien sułtan, który 

kiedyś rządził regionem Brindawan i Mathura. Setki tysięcy wyznawców odwiedzało, 

położone na brzegu rzeki Jamuny Brindawan, i czerpało wielkie szczęście, oddając cześć 

Radzie i Krisznie.   

Pewnego dnia król Widżajanagar odwiedził mandir Śri Kriszny w Brindawan i z 

wielkim oddaniem wielbił Radę i Krisznę. Gdy sułtan dowiedział się o jego wizycie, 

pomyślał: „Wielu wielbicieli odwiedza tę świątynię. Nawet przybył tu król 

Widżajanagar. Z tą świątynią musi być związana jakaś wielka siła”. 

Pewnej nocy sułtan potajemnie, w przebraniu odwiedził świątynię Radhy i Kriszny. 

Widząc, że drzwi świątyni są zamknięte, krzyknął: „Czy jest ktoś w środku?”. 

Natychmiast z wnętrza świątyni dobiegł nieziemski głos: „Maharadża Gowinda i 

Radha Rani”. Sułtan wysnuł przypuszczenie: „Och, w środku musi przebywać jakiś 

wielki król wraz ze swą królową. Para królewska musi być potężniejsza niż królowie 

Widźajanagar”. Tak bardzo pragnął zobaczyć króla i królową, że został tam na trzy noce, 

nie bacząc na osobiste niewygody, aby ich zobaczyć, gdy wyjdą na dwór!    

Czwartej nocy Maharadża Gowinda i Radha Rani wyszli z wielkim przepychem. 

Sułtanowi, który na nich czekał, dali znak, aby poszedł z nimi. Sułtana zdziwił ich blask, 

strój, a przede wszystkim pełne miłości oczy i oszołomiony poszedł za nimi.  

Radha i Kriszna dotarli do brzegu rzeki Jamuny. Stało tam wiele gopalów i gopik 

(pasterzy i pasterek), aby przywitać Radhę i Krisznę. Wszyscy śpiewali melodyjne 

pieśni, tańcząc w uniesieniu. Sułtan widział to wszystko wyraźnie, jakby była to 

księżycowa noc. Około czwartej nad ranem Radha i Kriszna z powrotem poszli do 

świątyni, choć drzwi pozostawały zamknięte. Tuż przed wejściem do środka dali 

sułtanowi parę złotych bransolet i poprosili go, aby je zatrzymał. Zniknęli, zanim sułtan 

zdążył cokolwiek powiedzieć.  

O piątej rano jak zwykle przybyła grupa kapłanów, aby usłużyć bóstwom. Sułtan 

stał zdumiony, jak niemy posąg. Patrząc na błyszczące bransolety, które trzymał w ręce, 

kapłani zrobili się podejrzliwi i krzyknęli: „Hej, kim jesteś? Co trzymasz w ręku?”. Sułtan 

odrzekł: „Panowie! W tej chwili do świątyni weszli Radha Rani i Maharadża Gowinda. 
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Byłem z nimi przez całą noc. Przed wejściem do środka dali mi te bransolety; nie wiem 

dlaczego!”. 

Kapłani nie mogli zrozumieć tego, co mówił, bo drzwi były zamknięte, a kłódka – 

nienaruszona. Otworzyli drzwi, weszli do świątyni i znaleźli posąg Kriszny pozbawiony 

bransolet! Spojrzeli na sułtana, który stał tam z zamkniętymi oczyma, trzymając w ręku 

bransolety. Kapłani pomyśleli: jeśli rzeczywiście byłby złodziejem, czy pozostałby na 

miejscu? Biorąc pod uwagę okoliczności, kapłani doszli wniosku, że człowiek ten musi 

być jakimś wielkim wielbicielem. Zwrócili się do niego z wielkim szacunkiem: „Proszę 

wybaczyć nam naszą nieuprzejmość. Przykro nam, że podejrzewaliśmy pana bez 

przyczyny. Musi być pan wielkim wielbicielem. Musiał pan przejść w życiu przez 

wielką pokutę. Inaczej, jak mógłby pan otrzymać ten dar z rąk Pana Kriszny?”. 

Ten, kto ma wielką determinację, by poznać Boga i z pełną wiarą stara się Go 

zobaczyć, na pewno zdobędzie błogość Jego łaski.  

 

 

 

Panuj nad swoimi zmysłami i pragnieniami 

 

Uświęcaj życie przez rozwijanie panowania nad zmysłami. W 

społeczeństwie jest tyle niepokoju tylko dlatego, że ludzie nie 

panują nad zmysłami, a ich pragnienia są nieograniczone. Ludzie 

ci zachowują się w społeczeństwie jak zwierzęta. Nie 

powinniście stawać się zwierzętami. Jeśli tylko pojawiają się u 

ciebie jakieś złe myśli, musisz przypominać sobie, że jesteś 

istotą ludzką, a nie zwierzęciem. 

– Baba 

 

 

  

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk  

 


