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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  

 

ZZaawwsszzee  rroozzmmyyśśllaajjcciiee  oo  aattmmiiee    
 

Nie ma pokuty porównywalnej do spokoju.  

Nie ma większego bogactwa niż zadowolenie.  

Nie ma innej choroby niż pragnienie.  

Nie ma większej dharmy niż współczucie.  

 

PODSTAWĄ WSZYSTKICH RELIGII JEST WSPÓŁCZUCIE  

 

 Ucieleśnienia boskości! 

 Każdy na tym świecie walczy od świtu do zmroku o pokój. Jakie ćwiczenia duchowe 

są potrzebne w tym celu? Do osiągnięcia spokoju nie są konieczne żadne duchowe 

ćwiczenia. Pokój jest w was. Kiedy znacie atmę, doznajecie pokoju. Pokój tkwi w 

waszym pierwiastku atmy. Pokój nie ma własnego kształtu. Podstawą pokoju jest 

atma. Żeby spokój wyłonił się z waszego serca, nie potrzeba żadnej pokuty ni 

obrzędów. Do osiągnięcia spokoju nie potrzeba żadnych duchowych ćwiczeń. 

Wszystkie te praktyki są związane z płaszczyzną fizyczną i doczesną.  

Przyczyną wielu chorób są niekończące się pragnienia  

Człowiek zdobywa wiele rzeczy dla wygód cielesnych i myśli, że to jest szczęście. 

Zakłada, iż spanie na drogim materacu w klimatyzowanym pokoju da mu szczęście. 

Jednak bez spokoju nie ma żadnego szczęścia. Czym jest szczęście? Prawdziwe szczęście 

wyłania się z boskich wibracji, wypływających z serca. Doczesne szczęście jest 

nietrwałe, bo trwa jedynie parę godzin czy dni. Żeby czerpać wiecznotrwałe szczęście, 

kontemplujcie atmę. Nie ma większego szczęścia niż zadowolenie. Szczęście to niebo, 

smutek jest piekłem.   

Człowiek związany jest wieloma pragnieniami. Pragnienia te są przyczyną wielu 

chorób. Niektóre z tych chorób nie są związane z ciałem. Za wiele chorób są 

odpowiedzialne wynaturzenia umysłu. Wiele chorób zostanie wytępionych, kiedy 

ukrócimy swoje pragnienia. Człowiek jest otumaniony przez swe niekończące się 

pragnienia, które go czynią ofiarą wielu chorób. Szczęście, pokój i zdrowie zależą od 
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naszych myśli. Nie ma większej dharmy niż współczucie. Współczucie jest podstawą 

wszystkich religii. Zaprawdę, współczuciem jest dobroć wypływająca z naszego serca. 

Każdy jest posłańcem Boga 

Jezus oświadczył, że jest posłańcem Boga. Nie tylko Jezus, ale każdy jest posłańcem 

Boga. Kto to jest posłaniec? Posłańcem jest zaiste ten, kto szerzy nauki Pana i daje też 

natchnienie innym, żeby czynili to samo. Każdy rodzi się do tego, żeby szerzyć 

ewangelię Pana, a nie po to, żeby oddawać się samolubnym dążeniom. Ponieważ 

człowiek nie uświadamia sobie z powodu samolubstwa tej prawdy, niszczy sobie życie. 

Ważnym obowiązkiem człowieka jest szerzenie przesłania Boga w każdym zakątku 

świata. Zapominając o tym, człowiek szerzy sprzeczne wzajemnie pojęcia, które 

wywołują niepokój i niewygodę oraz rodzą przygnębienie, pomieszanie i wątpliwości.  

Cztery puruszarty 

Według kultury indyjskiej są cztery puruszarty (cele) życia człowieka, mianowicie 

dharma, artha, kama i moksza (prawość, bogactwo, pragnienie i wyzwolenie). Nie 

tylko w Indiach, owe cele życia są powszechne również w innych krajach. Te cztery 

puruszarty są związane z puruszą. Niektórzy mówią, że puruszarty te przeznaczone są 

jedynie dla mężczyzn, nie dla kobiet. Co oznacza purusza? Purusza to nie mężczyzna. 

Odnosi się do Atmy i świadomości. Świadomość nie rozróżnia między mężczyznami a 

kobietami. Prawdziwym puruszą jest atma, która jest taka sama we wszystkich.  

Ogólnie uważa się, że dharma odnosi się do dobroczynności. Ale nie jest to 

poprawne. Czyny, które pomagają człowiekowi osiągnąć boskość, należą do dharmy. 

Działania wywołujące błogość w sercu, przejawiające niedwoistość i orędujące za 

jednością tworzą dharmę. Najskrytsze uczucia odzwierciedlające boskość związane są z 

dharmą. Każdy musi praktykować dharmę. Ludzkie życie w rzeczy samej ma taki 

właśnie cel. Człowiek powinien uświadomić sobie prawdę, iż rodzi się po to, aby 

przejawiać boskość. Dharma nie odnosi się do etapów życia, np. grihasthy (okresu życia 

małżeńskiego) czy sannjasy (okresu wyrzeczenia). Te okresy życia są związane ze 

światem, a nie z atmą. Człowiek zapomina o swoim wrodzonym człowieczeństwie i 

daje porwać się w doczesne i ziemskie problemy w codziennym życiu. Na skutek tego 

jego życie nie kieruje się w stronę Najwyższej Zasady.  

Artha (bogactwo) jako cel życia związana jest z zasadą atmiczną. Powszechnie myśli 

się, że artha odnosi się do bogactwa, ziemskich dóbr i własności. Prawdziwą arthą jest 

świadomość Boga. Świadomość ta oznacza bogactwo wiedzy, a nie pieniędzy czyli 

banknotów. Doświadczanie boskości jest samo w sobie arthą. To właśnie powinniśmy 

osiągać i szerzyć.   

Wbrew popularnemu wierzeniu, kama odnosi się do pragnienia zdobycia 

wyzwolenia, nie zaś doczesnych obiektów, mających tymczasową naturę. Jednak my 

nie próbujemy dowiedzieć się rzeczywistego znaczenia tych słów. Ludzie nie rozumieją 

prawdziwego znaczenia kamy i wiążą ją z doczesnymi przyjemnościami i ziemskimi 
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pragnieniami. Powinni pojąć rzeczywiste znaczenie tych słów, rozpoznać prawdziwy 

cel życia i szerzyć tę wiedzę.  

Moksza to stan, w którym nie ma wejścia i wyjścia, narodzin i śmierci. Adi Śankara 

rzekł: „Istnieje niekończący się cykl narodzin i śmierci, a człowiek musi wciąż wracać do 

łona matki. Ów ocean światowości jest trudny do przepłynięcia. O współczujący Panie, 

ochraniaj mnie swoją bezgraniczną łaską”. Pewnemu uczonemu poradził: „O, głupi 

człowieku! Oddawaj cześć Gowindzie; gdy skinie na ciebie bóg śmierci, twa wiedza o 

gramatyce nie pomoże ci w żaden sposób”. Jaka jest droga do wyzwolenia? Zawsze 

pamiętaj o Bogu i medytuj o Nim. Krocz świętą ścieżką i osiągnij najwyższy, boski 

stan, gdzie nie ma żadnych narodzin i śmierci. My przypisujemy tym słowom ziemskie 

znaczenie i wchodzimy na złą ścieżkę. Bóg jest doskonały. Wykonujcie doskonałe 

czyny, które współgrają z Bogiem. 

Człowiek powinien starać się doskonały jak Bóg  

We Włoszech żył bardzo sławny twórca skrzypiec o imieniu Anthony. Robił 

skrzypce lepsze od wszystkich innych, a wykonanie jednych skrzypiec zajmowało mu 

rok. Przyjaciele wyśmiewali się zeń, mówiąc: „Zrobienie jednych skrzypiec zajmuje ci 

rok. Jak masz zamiar troszczyć się o rodzinę? Doprawdy, jesteś głupcem”. Anthony 

odpowiadał:  

„Cokolwiek robię, robię to doskonale. Bóg jest doskonały. Nawet jeżeli jedna struna 

jest niedoskonała, równa się to zdradzaniu Pana. A zatem nie czynię tak. Tworzę 

skrzypce doskonałe pod każdym względem, po to żeby zdobyć łaskę Boga”. 

Jakiekolwiek mamy zadanie, małe czy wielkie, powinno być wykonane doskonale. 

Jezus rzekł: „Pan w niebie jest doskonały. Ja też jestem doskonały jak On. Inaczej nie 

będę odpowiednim synem Pana”.  

Bóg to ucieleśnienie współczucia, dobroci i miłości. Powinniśmy przejawiać na tym 

świecie podobną doskonałość. Aby osiągnąć doskonałość na tym świecie, powinniśmy 

być dla wszystkich dobrzy. Ludzie o duchowych dążeniach wierzyli w tamtych czasach, 

że Bóg jest doskonały, a więc oni także powinni osiągnąć doskonałość.  

Darwin osiągnął doskonałość w podobny sposób. Był sławnym naukowcem, 

inteligentnym i mądrym. Jakie podjął ćwiczenia, aby się takim stać? Czyjej pomocy 

szukał? Gdy był studentem, miał nauczyciela nazwiskiem Henslow, za którego 

nakazami zawsze podążał bez zastrzeżeń. Zawsze pogrążony w myślach o nauczycielu 

szedł jego śladami. Raz nauczyciel zaprosił go na spotkanie. Darwin i Henslow stali 

obok siebie i wyglądali jednakowo. Jak to możliwe? Przyczyną było to, że Darwin 

doskonale podążał za swoim nauczycielem. Gdy węgiel wchodzi w styczność z ogniem, 

przemienia się w ogień. Nauczyciel jest ogniem, a uczeń węglem. Jednak w kalijudze 

ludzie nie próbują uświadomić sobie tej prawdy. Gdy pamiętamy o Bogu, powinniśmy 

również iść za Jego nakazami. Możecie wysłuchiwać dowolnej liczby dyskursów, ale 

jeśli to, co słyszycie, nie przenika waszego serca, jest to zwykła strata czasu. 
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Kiedyś pewien rzeźbiarz przyniósł na dwór króla Bhodży trzy lalki. Wszystkie trzy 

wyglądały jednakowo i pięknie. Król wezwał premiera i poprosił go o rozstrzygnięcie, 

która z nich jest najlepsza. Premier przyniósł żelazny drut i włożył go w ucho jednej z 

lalek. Drut wyszedł drugim uchem. Wówczas poczynił uwagę: „To najgorsza lalka”. 

Gdy włożył drut w ucho drugiej lalki, ten wyszedł przez usta. Powiedział: „Tej lalce 

można dać drugą nagrodę”. Kiedy włożył drut w ucho trzeciej lalki, wszedł on do 

środka i nie wyszedł. Wtedy premier oznajmił: „Ta zasługuje na pierwszą nagrodę”. Co 

to znaczy? Znaczy to, iż najlepsza jest osoba, która przyswaja to, co słyszy.  

Co z tego wynika? Jeżeli to, co słyszy się jednym uchem, wychodzi drugim uchem, 

jest to zwykłe marnotrawstwo (jak pierwsza lalka). Poziom średni - dzielimy się na 

zewnątrz wszystkim, co słyszymy. Jednak najlepiej jest, gdy rozmyśla się o tym, co się 

usłyszy i przetrawia się to. Owe trzy lalki oznaczają trzy rodzaje ludzi. Niektórzy 

przekazują innym to, co usłyszą. Niektórzy dumają nad tym, co usłyszą. Jednak 

zadowolenie i charakter przynosi zarówno słuchanie, rozmyślanie, jak i praktykowanie. 

Należy za tym iść, jeżeli chce się prowadzić najlepsze życie. Oto sedno dyskursów 

Swamiego.  

Przyroda jest przejawieniem boskości 

Bóg jest również rzeźbiarzem, a wszystko w tym wszechświecie jest Jego wytworem. 

Ale żadne dwie rzeczy w Jego stworzeniu nie są jednakowe. Żyje na tym świecie ponad 

5 miliardów ludzi, jednak żaden z nich nie jest taki jak drugi. Nawet w przypadku 

bliźniąt istnieją pewne różnice. To prawda, iż człowiek wytwarza identyczne produkty. 

Ale w przypadku przyrody tak nie jest. Na drzewie są tysiące liści, które wydają się 

jednakowe. Ale jednakowe nie są.  

Opowieści o Panu są zadziwiające, 

oczyszczają życie ludzi we wszystkich trzech światach, 

są niczym sierp, co ścina pnącza doczesnej niewoli, 

są jak dobry przyjaciel, który pomaga w potrzebie, 

są niczym schronienie dla mędrców i jasnowidzów, czyniących pokutę w lesie. 

Moc Boga możemy poznać poprzez patrzenie na Jego stworzenie. Jednak my 

widzimy stworzenie, a nie Stwórcę. Człowiek dziwi się na widok stworzenia, ale nie 

próbuje szukać radości u Stwórcy. Czymże jest stworzenie bez Stwórcy? Powinniśmy 

starać się zobaczyć Stwórcę.  

Osiągnij bliskość z Bogiem 

Aby zobaczyć Boga, nie trzeba nigdzie iść. Nie musicie iść do lasu ani prowadzić 

medytacji, czy pościć. Możecie zobaczyć Boga, gdy skierujecie umysł do swojego 

wnętrza. Jeżeli wasze myśli będą uciekały na zewnątrz, będziecie widzieli tylko 

zewnętrzne, ziemskie rzeczy. A zatem skupiajcie myśli na swojej wewnętrznej istocie. 

Dziś patrzy wyłącznie na zewnątrz. Jednak Bóg jest wewnątrz. Ty sam jesteś Bogiem. 
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Wszystkie istoty są nieskończonymi formami Boga. Wszystkie nasze narządy, 

mianowicie głowa, oczy, nogi itd. działają dzięki boskiej mocy. Bez Jego woli nie 

będziesz w stanie mówić. Dźwięk także jest od Niego zależny. Wewnętrzny głos 

płynący z serca jest przekształcany Jego wolą w mowę. Boska moc jest w nas i wokół 

nas. Jednak nie jesteście jej świadomi.  

Oto mały przykład. Czy widzimy powietrze, które obecne jest wszędzie wokół nas? Czy 

możemy dotknąć go rękoma? Nie. Czy to oznacza, że powietrze nie istnieje? Bez 

powietrza nie możemy przetrwać. Choć nie możemy go zobaczyć ani dotknąć, jest 

źródłem naszego życia. Żyjemy jedynie dzięki powietrzu. Możemy je jednak odczuwać. 

Żeby doświadczyć boskości, musimy dociekać i rozwijać inteligencję wraz z mądrością. 

Czym jest mądrość? Mądrością jest widzenie wszędzie niedwoistości. Jest tylko Jedyny, 

który przybrał wiele postaci. Ten Jedyny jest bohaterem, a świat jest zerem. Jeżeli 

stawiamy zero obok jedynki, staje się dziesiątką, setką, tysiącem, dziesięcioma 

tysiącami i tak dalej. Słońce, księżyc, ziemia są wszystkie kształtu kolistego. Innymi 

słowy, przyroda to zwykłe zero, jedynym bohaterem jest Bóg. Jeśli patrzysz na 

przyrodę, a zapominasz o Bogu, stajesz się zerem.  

Ucieleśnienia Miłości! 

Wszystko jest w was. Na zewnątrz nie ma nic. Na zewnątrz jest tylko reakcja, odbicie 

i oddźwięk waszej wewnętrznej istoty. Każdy powinien sobie tę prawdę uświadomić i 

ją szerzyć jako przesłanie Boga. Wtedy każdy stanie się prawdziwym posłańcem Boga.  

 Jezus najpierw rzekł: „Jestem posłańcem Boga”. Potem powiedział: „Jestem synem 

Boga”. Jako posłaniec Boga, szerzył Boga wśród innych. Czuł wszakże, że nie ma 

wielkiej bliskości z Bogiem; jest od Niego odległy. Kiedy szerzysz przesłanie Boga, 

osiągasz bliskość z Bogiem. Wtedy możesz być nazywany synem Boga. W tym 

charakterze Bóg jest podmiotem, a syn Jego odbiciem (wizerunkiem). Wówczas już 

wiesz, że jesteś kimś starożytnym, a wszędzie i w każdym obecna jest ta sama atma.  

Święty Purandaradasa zaśpiewał: „O Panie! Cierpiałem, gdyż zapomniałem o Tobie. 

Jesteś dla mnie wszystkim i wszystko uzyskałem od Ciebie. Jesteś moim Ojcem i 

klejnotem w skrzynce tego ciała. O Panie! Nie jestem sierotą ani żebrakiem, gdyż Ty 

jesteś jako mój Najwyższy Pan. Zapewniasz mi naukę i poradę. Jesteś moim Panem i 

Zbawicielem. Jak długo jestem od Ciebie zależny, nie jestem ani biedny, ani bez 

środków do życia. O Panie! Ty jesteś samą słodyczą. Zapewniasz mi wszystko. Jestem 

marionetką w Twoich rękach”. Kiedy Jezus rzekł „Jestem synem Boga”, był świadom 

tego wszystkiego.  

 

Kto dał cudowne barwy piórom pawia?  

Kto dał zielonej papudze czerwony dziób?  

Kto zasadził na szczycie góry drzewo i je podlewał?  

Kto zapewnia pożywienie kijance w szczelinach skały?  
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Podstawą wszelkiego stworzenia jest Bóg. 

Ludzie światowi są ślepi na wszystkie te cuda. Nieświadomość spowodowana 

przez ego powoduje ich ruinę. Wszystko jest Bogiem. Bóg jest wszechobecny. Gdy 

rozwiniecie tego rodzaju świadomość, będziecie żyli w błogości i spokoju.  

Obecnie na świecie brakuje miłości i współczucia. Człowiek jest pozbawiony miłości, 

spokoju i poświęcenia. Jedynie przemiana umysłu może wywołać zmianę w 

pojedynczym człowieku i na świecie. Tylko umysł jest kierownicą. Poprzez skuteczne 

panowanie nad nim możecie osiągnąć swój cel. Żeby zadowolić Boga, będącego 

ucieleśnieniem doskonałości, także powinniście stać się doskonali.  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem Madhura Madhura Murali Ghanaśjama).  

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 1 maja 1997 roku. 

 

 
 

Bhagawan pisze dla Sanathana Sarathi  

  

 Kiedy w lutym 1958 roku Bhagawan Śri Sathya Sai Baba zapoczątkował Sanathana 

Sarathi, zaczął także pisać co miesiąc jakiś artykuł, począwszy już od pierwszego 

numeru i pisał bez przerwy, do października 1984. Wszystkie artykuły napisane zostały 

wydane w postaci książek, które nazwano serią Wahini. Dla zaznajomienia 

Czytelników z tym, jak pisał je Bhagawan, zamieszczamy tu ręcznie pisane przez Niego 

artykuły - razem z ich tłumaczeniem - które utworzyły szesnastą, a zarazem ostatnią 

książkę z serii „Wahini”, nazwaną Lila Kajwalja Wahini (Strumień kosmicznej, boskiej 

świadomości). 

Artykuł przedstawiony w tym numerze objaśnia w postaci pytań i odpowiedzi 

głęboką wiedzę Wed. Następne numery „Sanathana Sarathi” przyniosą dalsze artykuły 

z książki Lila Kajwalja Wahini w postaci pytań i odpowiedzi. Ponieważ Bhagawan Śri 

Sathya Sai Baba jest Weda Puruszą i Wedy wyłoniły się z niego, nie może być 

większego autorytetu do przedstawiania wiecznych wartości i bezcennych nauk Wed. 

Poszukiwacze duchowi, którzy chcą pojąć prawdziwe znaczenie duchowych prawd 

zawartych w tych najbardziej starożytnych pismach świętych, powinni wielokrotnie 

czytać te artykuły.  
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Lila Kaiwalja Wahini 

Sai rozmawia z sadhaką 

 

Sadhaka: Kto dokonał podziału Wed? 

Sai: Wjasa, który był częściową 

manifestacją samego Narajany, 

uosobienia Wisznu. Był on synem 

mędrca Paraśary 1 , znawcą świętych 

pism i duchowych traktatów. Był nie 

tylko wielkim mędrcem, ale i 

wspaniałym organizatorem. Dla dobra 

ludzkości podzielił Wedy na cztery 

części, czym ułatwił ludziom dostęp do 

wiedzy o prawości. Wjasa opracował 

pięć tzw. samhit.  

Sadhaka: Cztery Wedy to inaczej cztery 

samhity. Skąd wzięła się piąta? 

Sai: Jadźurweda została podzielona na 

dwie: Kriszna-Jadźurwedę i Śukla-Jadźurwedę. Ostatecznie więc mamy ich pięć. Ten 

proces podziału trwał nadal. Na podstawie pięciu samhit powstały trzy dodatkowe 

teksty uzupełniające, niosące światło ludziom na różnych poziomach świadomości, by 

każdy mógł skorzystać z duchowej wiedzy i bezpiecznie przepłynąć morze cierpienia. 

W swej istocie te wszystkie teksty są ze sobą zgodne.  

Sadhaka: Jak nazywają się trzy uzupełniające zbiory tekstów? 

Sai: Brahmany, aranjaki i upaniszady. 

Sadhaka: Czym są brahmany? 

Sai: Są to objaśnienia rytualnych formuł, czyli mantr. Ponadto brahmany opisują 

sposoby wykonywania rytuałów ofiarnych oraz warunki, jakie muszą być 

przestrzegane podczas ich prowadzenia. Wśród nich są takie teksty jak Ajtareja 

Brahmana, Tajthirija Brahmana, Sathapatha Brahmana i Gopatha Brahmana. 

Sadhaka: Czym są aranjaki? 

Sai: Są to teksty pisane wierszem i prozą, a ich głównym celem jest prowadzenie tych, 

którzy po przejściu przez okres wstrzemięźliwości i pobierania duchowych nauk, zwany 

brahmaćarja, oraz czas życia rodzinnego, zwany grihasta, weszli w kolejny etap, 
                                                           
1
 Paraśara – mędrzec z epoki wedyjskiej. 
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określany słowem wanaprasta, polegający na wycofaniu się w odosobnienie. Słowo 

aranja znaczy las, można więc powiedzieć, że są to teksty służące jako przedmiot 

medytacji w ciszy leśnej pustelni. Dotyczą obowiązków i powinności właściwych 

końcowemu okresowi aktywnego życia, zwanemu karma kandą, poprzedzającemu 

czysto duchowy etap – brahma kandę.   

 

 

 

Życie z boskością to prawdziwa nauka  
Rani Dżawa 

 

Dokończenie artykułu z poprzedniego numeru.  

 

Czy chcesz mokszy? 

 Swami poszedł następnie do swojego pokoju i wezwał na rozmowę tatę i mnie. 

Spytał: „Dżawa, czy chcesz mokszy?”. Ojciec rzekł: „Swami, nie jestem w stu procentach 

gotów, nie jestem pewien”. Swami rzekł: „Ok”. Miałam wtedy zaledwie 17 lat, a Swami 

spytał mnie: 

„Pakoda, chcesz mokszy?”. Jeszcze niedawno nie wiedziałam, czym jest moksza, ale po 

wzięciu udziału w Letnim Kursie dowiedziałam się. Powiedziałam więc: „Swami, 

cokolwiek powiesz, jest to wspaniałe, jestem gotowa na to”. Ale Swami rzekł: „Będziesz 

miała dużo problemów w życiu, muszę uprzątnąć całe twoje przeszłe życie”. 

Powiedziałam: „Swami, jesteś ze mną, oboje więc będziemy to dzielić i będziemy iść 

przez życie”. Wziął moją dłoń w swoją i rzekł: „Nie martw się, jestem z tobą. Zawsze 

będę z tobą i poprowadzę cię przez życie. Będziesz musiała przejść przez wiele 

problemów, jednak zawsze będę z tobą”. I rzekł: „Dżawa, spójrz, ona ma tylko 17 lat i 

przyjęła mokszę, a ty nie chcesz jej”. Jestem bardzo szczęśliwa, że przyjęłam mokszę od 

Swamiego. On oczyszcza całe moje przeszłe życie, cokolwiek zrobiłam, dobrego czy 

złego.  

Zdobywanie wyższego wykształcenia  

Jak wspomniałam, Swami od dzieciństwa mnie prowadził. Kiedy wstąpiłam na 

wyższą uczelnię i studiowałam handel, powiedział, że jest bardzo szczęśliwy. Potem 

rzekł: „Teraz możesz studiować dalej”. Powiedziałam: „Ok, Swami, ale co ja będę robić z 

tym wykształceniem?”. Powiedział: „Studiuj dalej, nie ma problemu”. Na zdobywaniu 

wykształcenia spędziłam lata. Swami poprosił mnie, abym studiowała zarządzanie. 

Zatem, po zrobieniu magisterium z handlu, ukończyłam studia z zarządzania. Później 
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dołączyłam do Instytutu Zarządzania Arthura D. Little w Bostonie, afiliowanym przy 

Uniwersytecie Harwarda. Jednak w ciągu zaledwie trzech miesięcy stwierdziłam, że 

trudno żyć bez Swamiego. Powróciłam do Indii.  

Potem Swami rzekł: „Wracaj do Mumbaju i studiuj komputery na Uniwersytecie 

Mumbajskim”. Powiedziałam: „Swami, komputery! jestem córką producenta lodów, 

już dołączyłam do tej branży. Co mam robić z komputerami?”. Powiedział: „Nie, nie. 

Musisz zrobić studia komputerowe”. A zatem ukończyłam studia komputerowe. Byłam 

jedną z pierwszych kobiet w Indiach, które podjęły takie studia w 1984 roku. Miałam 

wielkie szczęście, gdyż będąc tą pierwszą kobietą zyskałam wiele szacunku i uznania. 

Zrobiłam to tylko dlatego, że Swami poprosił mnie o to. W tamtym czasie nie 

uświadamiałam sobie, jak pomocny stanie się dla mnie komputer, gdyż dziś moje życie 

jest związane z gadżetami. Jestem otwarta na świat dzięki tym urządzeniom. Potem 

dołączyłam do ojca w biurze. Skomputeryzowałam oba jego biura i byłam bardzo 

szczęśliwa, prowadząc biznes.  

Na ścieżce służby – od 1981 do 1991 roku 

Następnie zaczęłam wykonywać służbę; byłam bardzo dobrą sewaczką. Przez długi 

czas prowadziłam sewę w Mumbaju - odwiedzając szpitale, starców, nauczając 

niewidomych i chodząc do slumsów i ucząc o zdrowiu i higienie. Bardzo lubiłam 

wszystkie te rzeczy i zrobiłam kurs udzielania pierwszej pomocy, opieki domowej i 

obrony cywilnej, odwiedzałam wioski i robiłam grama-sewę. Najbardziej pamiętnym 

działaniem było poradnictwo zawodowe, doradzanie uczniom klas IX-X oraz 

absolwentom.  

Potem, w 1991 roku, Swami rzekł: „Pakoda, przestań prowadzić służbę. Wykonałaś 

dla mnie dużo pracy. Wolałbym, abyś teraz służyła swoim rodzicom; troszcz się o 

rodziców”. Powiedziałam: „Ok”. Po raz pierwszy zatem spędzałam czas z rodzicami, 

gdyż rzadko przebywałam z nimi. Byłam częściej ze Swamim niż z rodzicami. W 1991 

roku lekarze w Mumbaju oświadczyli, że ojciec wkrótce umrze. Natychmiast 

przybyłam więc do Bengaluru i powiedziałam bratu, że zabieram tatę do Puttaparthi. 

Przywiozłam tatę do Swamiego i powiedziałam Swamiemu: „Oto, co oświadczyli 

lekarze: nie został mu nawet miesiąc”. Swami rzekł: „Ok. Nie martw się”. 

 I z łaski Bhagawana ojciec żył jeszcze 13 lat. Nie rok czy miesiąc, ale trzynaście lat i 

umarł w listopadzie 2003 roku. A więc, z błogosławieństwami Swamiego, potrafiłam 

opiekować się ojcem bardzo dobrze. Ojciec był bardzo szczęśliwy, widząc, że zrobiłam 

tak wielki postęp. Mawiał: „Rani, dotarcie na wyższy poziom zajęło mi lata i jestem 

dumny z ciebie, że go osiągasz tak szybko”. Powiedziałam: „To wszystko mahima (cud) 

Swamiego”.  

Nagle, w 1994 roku, Swami rzekł: „Zamknij wytwórnię lodów w Mumbaju i przyjedź 

do Bengaluru”. Tak zrobiliśmy i przybyliśmy do Bengaluru. Spytałam Swamiego: „Co 

mam robić?”. Swami rzekł: „Zrób jedną rzecz; przestań pracować w wytwórni lodów i 

zacznij transkrypcję medyczną”. Był Dzień Kobiet. Nigdy nie zapomnę tego dnia w 
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moim życiu: 19 listopada 1998 roku, gdy Swami przyszedł do mnie i powiedział: 

„Zacznij transkrypcję medyczną”. Rzekłam: „Swami, transkrypcję medyczną?! Nie ma 

mowy, to mnie nie interesuje. Ja nawet nie robię zastrzyku. Jak oczekujesz ode mnie 

robienia transkrypcji medycznej?”. Rzekł: „Nie musisz robić zastrzyku, musisz tylko 

robić transkrypcję”. Powiedziałam: „Swami, ale to mi się nie podoba”. Powiedział: 

„Musisz to robić”. Rzekłam: „Nie mam pieniędzy”. Powiedział: „Nie martw się, 

zatroszczę się o to. Masz zbyt wiele wątpliwości przed zgromadzeniem w hali 

Kulwant”. Krzyknął: „Weź namaskar i jedź do Bengaluru”. Powiedziałam „Ok” i po 

Dniu Kobiet pojechałam do Bengaluru.  

Zobaczcie mahimę Swamiego. Nasz główny księgowy powiedział mojemu ojcu, że 

korporacja stanu Karnataka proponuje pożyczki dla kobiet. Zwróciłam się o tę pożyczkę 

i natychmiast ją zatwierdzono. 22 listopada wieczorem przyjechałam do Parthi z 

dokumentami pożyczkowymi w ręku. Swami powiedział: „Widzisz, powiedziałem ci, że 

dostaniesz pożyczkę”. Tak oto dostałam pożyczkę i otworzyłam firmę.  

 W ciągu trzech lat firma bardzo się rozwinęła. Miałam swoje cele. Chciałam zrobić 

wiele dla społeczeństwa. A zatem chciałam też dużo zarabiać. Natychmiast po śmierci 

ojca dowiedziałam się, że matka straciła wzrok. Zamknęłam więc firmę i poniosłam 

wielkie straty finansowe. Ale jestem rada, że ojciec widział mnie szczęśliwą. 

Człowiekowi trudno zrozumieć szok kogoś, kto stracił cały majątek. Nie straciłam małej 

kwoty; straciłam około 30 milionów rupii [ok. 400 tys. $]. Jak na dziewczynę działającą 

w pojedynkę było to zbyt wiele, jednak źle się nie czułam, bo jest Swami i rozumiałam, 

iż te pieniądze są niczym. Jest Swami, On się o mnie zatroszczy.  

Podróże ze Swamim 

W 2000 roku Swami zaplanował moją podróż zagraniczną. Była to 90-dniowa 

wycieczka do Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady. 

Była to moja pierwsza podróż i zupełnie w pojedynkę. Wezwał mnie w hali 

Purnaćandra. Przekazał mi trzy paczuszki wibhuti i rzekł: „Nie martw się, jestem z tobą, 

jedź”. Gdy dotarłam do Paryża, nie było mojego bagażu. A zatem nie będę przez 90 dni 

mieć bagażu. Cóż ja pocznę? Żadnej odzieży, nic. Jedynie laptop, płaszcz i jedna torba na 

kółeczkach w ręku. Byłam zmartwiona.  

Tak naprawdę był to plan Swamiego. Z tak wielkim bagażem nie byłabym w stanie 

dotrzeć na stację w Paryżu. Musiałam bowiem dwa razy zmieniać pociąg. A zatem 

Swami zatrzymał tę torbę z tyłu ruchomej taśmy na lotnisku. Zgłosiłam, że mój bagaż 

zaginął. Zapytali mnie o adres. Podałam im adres swego gospodarza, Śri Premdźi. Był 

on najważniejszym Hndusem w Szwajcarii. Znali go dobrze i następnego dnia 

dostarczyli tam bagaż.  

Gdy dotarłam na stację główną, na moich oczach odjechał mój pociąg. Po prostu 

odjechał, drzwi były zamknięte. Nie wiedziałam, co robić. Zaczęłam mówić „Sai Ram 

Sai Ram Sai Ram”, bo byłam wstrząśnięta, że zdołałam dotrzeć na stację, a pociąg 

odjechał. Nagle przyszedł do mnie jakiś ciemny, młody mężczyzna o kręconych 
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włosach, w złotożółtym płaszczu i kapeluszu złotej barwy. Rzekł: „Wygląda pani na 

zagubioną”. Powiedziałam: „Tak, jestem zagubiona. Odjechał mój pociąg. Muszę jechać 

do Szwajcarii”. Powiedział: „Niech się pani nie martwi”. 

 Przyprowadził wózek i włożył do niego moją torbę, płaszcz i laptop. Spytał: „Ma 

pani numer do gospodarza?”. Rzekłam: „Tak, mam”. Zadzwonił do niego i powiedział 

mu, że spóźniłam się na pociąg. Gospodarz rzekł: „Musi spędzić noc w Paryżu. Nie 

mogę nic w tej sprawie zrobić”. Powiedziałam: „Nie mogę zostać sama w Paryżu. To 

niemożliwe”. Byłam zatem bardzo zmartwiona. Wtedy mi rzekł: „Wymieńmy dolary 

amerykańskie, jakie mam”. Wymienił je na franki i przyniósł mi trochę francuskich 

franków.  

Potem zobaczył, że jest jakiś pociąg do Genewy. Rzekł: „To tylko dwie godziny jazdy 

od domu pani gospodarza”. Zadzwonił więc do gospodarza i rzekł: „Umieszczę ją w tym 

pociągu, proszę ją odebrać”. W międzyczasie wtrąciła się jego żona: „Ona jest gościem 

Swamiego i jedzie sama jedna aż z Indii. Jak mogłeś rozmawiać z nią w ten sposób? 

Pojedziemy do Genewy i odbierzemy ją”.  

I tak postanowili. W pociągu mój wybawca powiedział konduktorowi: „Ona nie ma 

biletu na ten pociąg. Spóźniła się na właściwy pociąg, a jeżeli pójdę kupić jej bilet na 

ten pociąg, pociąg odjedzie”. Konduktor odpowiedział: „Ok”. Potem usadowił mnie na 

siedzeniu w tym pociągu. Powiedziałam: „Proszę, niech pan weźmie te franki; wydał 

pan tak dużo pieniędzy biorąc wózek dla mnie i na wszystko”. Rzekł: „Nie, nie. Niech 

pani to zatrzyma”. Odpowiedziałam: „Nie, mój guru powiedział mi, że to moje ostatnie 

narodziny i nie mogę mieć żadnych długów wobec nikogo. Proszę więc wziąć te 

pieniądze”. Ale on zaśmiał się i odszedł.  

Potem Swami uświadomił sobie, że jeszcze go nie rozpoznałam. Wrócił więc i rzekł 

mi: „Nic nie jadłaś od Delhi. Sprawiłem, że usiadłaś tuż koło spiżarni. Idź tam i weź 

sałatkę na której jest napisane „czysto wegetariańska” i weź słodką bułeczkę z 

rodzynkami i colę. Wszystko inne nie jest w pełni wegetariańskie”. Powiedziałam: 

„Ok”. Zaśmiał się i odszedł.  

Gdy dotarłam do gospodarzy, powiedzieli mi: „Rani, kto by miał dla ciebie dwie 

godziny czasu w Paryżu? To był nikt inny tylko Swami”. Natychmiast więc 

zadzwoniłam do ojca i powiadomiłam go: „Tato, powiedz, proszę, Swamiemu, że jest 

mi bardzo przykro. Z tym światłem w podziemnym tunelu jest zawsze problem, bo 

bywa przyćmione i za późno uświadomiłam sobie, że to był On”. Gdy tata pojechał do 

Brindawanu i powtórzył moje słowa, Swami zaczął się śmiać. Powiedział: „Dżawa, co 

robić? Ona zna tylko jedno słowo: ‘Sai Ram, Sai Ram’. Ciągle mówiła Sai Ram, Sai 

Ram. Nie było więc innego wyjścia, jak udać się na ratunek”. 

Potem było drugie przeżycie, kiedy chciałam jechać na Górę Kajlaś. Powiedziałam: 

„Swami, mam pragnienie udania się na Kajlaś, gdyż jestem żarliwą wielbicielką Pana 

Śiwy”. Swami zapytał: „Dlaczego chcesz tam jechać?”. Powiedziałam: „Swami, chcę”. 

Ale On był bardzo niechętny. W 1995 roku, kiedy leciał z Mumbaju do Bengaluru, moi 
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rodzice ponownie spytali. Swami pomyślał chwilę i rzekł: „Ok, niech jedzie, ale 

powiedzcie jej, żeby nie robiła parikramy (okrążania) góry Kajlaś”. Powiedziałam: „To 

jest do przyjęcia; nie będę robić parikramy”. Natychmiast udzielił mi pozwolenia. Rząd 

chiński odmówił mi dwa lata temu wizy z powodu mojego problemu z nadwagą. 

Rzekłam więc: „Teraz, skoro Swami dał mi pozwolenie, muszę stracić na wadze”. 

Zastosowałam ajurwedę i straciłam 15 kilogramów, a urzędnik chiński powiedział: 

„Zobaczmy, jak ta dziewczyna od lodów sporządzi lody ze śniegu!”. Dostałam więc wizę 

i pojechałam.  

Podczas powrotu z Kailaśi nastąpiło obsunięcie się stoku górskiego. Moje nogi 

niestety nie potrafią chodzić po nierównej ziemi. Potrzebuję równej nawierzchni, żeby 

iść. Poprosiłam więc kolegów, aby szli naprzód, a mnie zostawili z tyłu i dodałam: „Tak 

czy owak, powiedziałam rodzicom alwida (tj. żegnajcie). Jeśli powrócę, to wspaniale, 

jeśli nie, to nie”. Wiedzieli, że mogę nie wrócić. Grupa odpowiedziała: „Nie, nie, 

musimy cię zabrać, nie ma mowy, abyśmy cię zostawili”. Skorzystałam więc z pomocy 

pewnego szerpy. Z drugiej strony podtrzymywał mnie inny kolega. Miał rodzinę, a ja 

widziałam, jak z góry tej toczą się kamienie. Pomyślałam: „Swami, jeśli odejdę, zabiorę 

tego człowieka ze sobą. Ma żonę, dzieci i wszystko. Po co mi zatem ten grzech?”. 

Natychmiast przyszedł inny szerpa o kręconych włosach, wziął mnie mocno za rękę i 

rzekł: „Stawiaj stopy na moje ślady i chodź ze mną. Skup się, nie patrz w prawo i nie 

patrz w lewo. Po prostu się skup”.  

Skupiałam się na każdym śladzie szerpy, który był nikim innym jak Swamim; 

kroczyłam po jego śladach i przeszłam przez ścieżkę tego osuwiska. Wsadził mnie do 

autobusu, jakaś kobieta przyszła z gorącą herbatą imbirową. Wypiłam tę herbatę, ale 

drżałam, bo było to dla mnie za dużo do zniesienia. Zatem po wypiciu herbaty poszłam 

zapłacić tej kobiecie. Powiedziała: „Nie, pieniądze zostały zapłacone”. Rzekłam: „Gdzie 

jest ten szerpa?”. Powiedziała: „Odszedł”. Szukałam Swamiego, ale nie znalazłam go.  

Gdy dotarliśmy do Nepalu, zadzwoniłam do ojca i rzekłam: „Znowu jest mi przykro, 

że musiałam sprawić kłopot Swamiemu i Swami przyszedł mi z pomocą, ale światło 

znowu było przyćmione”. Powiedział zatem: „Przekażę twoją wiadomość Swamiemu”. 

W Brindawanie, kiedy tylko tata tam pojechał, Sai powiedział: „Dżawa, przyjechałeś z 

opowieścią o górze Kajlaś. Z tego właśnie powodu powstrzymywałem ją przed 

pojechaniem. Tak czy siak, sprawiłem, że przeszła górę Kajlaś bezpiecznie i 

sprowadziłem ją do was”. Zanim tata mógł cokolwiek rzec, Swami przedstawił tę 

opowieść o Kailaśi. To było drugi raz, gdy Swami przyszedł osobiście. Podobnie 

przychodził zresztą wiele razy.  

Swami znaczy w mym życiu tak wiele! Ludzie mówią teraz: „Po co przychodzić do 

tego samadhi (grobowca)”? A dla mnie jest to bardzo ważne. Mówię wszystkim: 

„Przybywajcie do samadhi. Samadhi ma mnóstwo mocy. Mogę wam powiedzieć, to 

jest magnes”. Dziś w samadhi ześrodkowana jest pełna moc. Kładziesz głowę na 

samadhi i modlisz się – a wkrótce zostanie to spełnione. Módlcie się z pełnym 
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poddaniem się i wiarą, bezwarunkową wiarą. Swami jest tutaj, czekając aby obdarzać 

obficie swoją miłością i błogosławieństwami.  

Dzisiaj rozpowszechniam przesłanie Swamiego, jego nauki, opowiadam o swoich 

osobistych przeżyciach i proszę innych, aby zaznawali jego boskiej miłości, czuli jego 

wszechobecność i osiągnęli spokój. Swami jest tutaj, tak jak w Śirdi. Czuje się tu 

Swamiego. Magnetyzm tego samadhi przyciąga atmę do Paramatmy i jest bardzo 

potężny.  

Bycie ze Swamim sprawia, że kocham wszystkich i we wszystkich widzę Swamiego. 

Nawet jeśli ktoś mnie rani, mogę czuć się przez chwilę zraniona, potem jednak 

zastanawiam się nad wolą Swamiego i przebaczam. Nauczyłam się żyć w pokoju. Nie 

martwię się już, gdyż mam wiarę, że Swami nade mną czuwa i ten etap życia odejdzie. 

W każdej sekundzie życia rozmyślam o Swamim i dziękuję mu. Gdzież byłabym dziś, 

gdyby nie jego błogosławieństwa? Całkowicie poddałam się Swamiemu i idę za jego 

słowami: Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź.  

– Autorka, doradczyni ds. zarządzania, jest wieloletnią wielbicielką Bhagawana.  

 

 

 

 

Poniechajcie samolubstwa  

i starajcie się o świadomość jaźni  

Przesłanie Bhagawana na święto Dasara 

 

 „Myślicie, że dyskursy Swamiego są bardzo proste. Jednak jest w nich zawarta cała 

esencja Wed. W słowach Swamiego znajdziecie esencję wszystkich śastr.  

Dlaczego chwalicie się wykształceniem? Jakkolwiek wysokie stopnie naukowe 

miałby człowiek, istota ludzka zawsze musi zachowywać się z pokorą i posłuszeństwem. 

Zasadą przewodnią jest wykształcenie połączone z pokorą” - rzekł Bhagawan w orędziu 

na święto Dasara 27 września 2006 roku.  

ROZMYŚLAJCIE CIĄGLE O ATMIE 

Ucieleśnienia Miłości!  

 Bóg jest jedyny, teraz i na zawsze. Nie uświadamiając sobie tej prawdy, marnujecie 

swój cenny czas myśląc, iż wszystko, co widzicie na tym świecie przedmiotowym, jest 

prawdziwe. Nie! Żaden z tych obiektów nie jest prawdziwy. Prawda jest wieczna, 
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ponad trzema okresami czasu - przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. To jest 

boskość. Jakże głupie jest myślenie, że materialistyczne myślenie o świecie, które wciąż 

podlega zmianom, jest prawdziwe!  

Jedyną niezmienną zasadą jest Bóg 

Dziś jesteś studentem. Jutro staniesz się urzędnikiem w jakiejś organizacji, zaś po 

latach będziesz emerytowanym urzędnikiem. A więc która z tych ról jest prawdziwa? 

Życie jako studenta, urzędnika, czy też urzędnika na emeryturze? Jest chłopak i 

dziewczyna, pragnący się pobrać. Przed ślubem kto jest mężem, a kto żoną? Gdy są 

małżeństwem, mówi się o nich o nich „mąż i żona”. Ale jak długo trwa ich związek? 

Jest tylko czasowy. Tak oto wszystko, co widzimy na tym przedmiotowym świecie i 

wszystkie związki pomiędzy ludźmi są jedynie czasowe. Nie są nigdy rzeczywiste i 

trwałe. 

 Z Boskością tak nie jest. Boskość jest tym co jest - wczoraj, dzisiaj i jutro. Jest 

zawsze Boskością! Nie pokładając wiary w takim prawdziwym i wiecznym Bogu, 

myślicie złudzeni, że prawdziwe jest to, co widzicie na tym przedmiotowym świecie. 

Stąd też próbujcie przede wszystkim rozpoznać wieczną prawdę. Jedynie kiedy 

rozpoznacie tę prawdę, rozpoznacie wszystko inne. Cały wszechświat podlega 

zmianom. Jest czasowy i nierzeczywisty. Dzisiejsza góra może zostać jutro 

pomniejszona do zwykłego pagórka. Dzisiejszy strumyczek może się jutro przemienić w 

potężną rzekę. Kraj Bharat opisano kiedyś pięknie jako: „wysokie góry, wielkie rzeki, 

potężne drzewa o wielu gałęziach, które czynią go pięknym krajem”. 

Ludzie dziś pokładają wiarę w tym krótkotrwałym i nierzeczywistym świecie, a 

zapominają o Bogu, będącym ucieleśnieniem prawdy. Oto główna przyczyna 

wszystkich smutków i trudności, z jakimi mierzy się ludzkość. Mówicie, że napotykacie 

trudności. Skąd one przyszły? Trudności są skutkami przeszłych czynów i myśli 

człowieka. Wszystko na tym świecie jest podatne na zmianę. Wydaje się on 

niezmienny, jednak nie jest to prawdą. Jedyną niezmienną zasadą jest Bóg. Dlatego 

tak niezmiennego i wiecznego Boga powinniśmy umieścić na ołtarzu swego serca i 

ofiarowywać Mu miłość. Skutkiem tego możemy doświadczać błogości. Jest to 

najważniejszy obowiązek istoty ludzkiej. Czym ostatecznie jest ludzkie życie? Czy jest 

tylko jedzeniem, piciem, spaniem i w końcu umieraniem? Jeśli się tak czyni, jak można 

określić życie ludzkie świętym?  

Człowiek w czasie narodzin jest bardzo czysty i święty. Gdy wzrasta, traci stopniowo 

swoją czystość. Nie jest to właściwe. Istota ludzka musi zawsze zachowywać swą 

czystość. Weźcie na przykład mnie. Zostałem narodzony, wzrosłem, aby być chłopcem, 

młodzieńcem i starcem. Jednak zawsze jest we mnie dziecięca prostota i czystość. 

Zawsze jestem jak dziecko. Wraz z wiekiem mogą być różne zmiany w ciele fizycznym. 

Wszystkie są na poziomie fizycznym. Tylko z powodu złudzenia jesteśmy wystawieni 

na ariszadwargi (sześć wewnętrznych wrogów człowieka, mianowicie pragnienie, 

gniew, chciwość, przywiązanie, pychę i zazdrość). Wskutek tego niezdolni jesteśmy 
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uświadomić sobie atmę (jaźń).  

Powiedziane jest: Dźantunam nara dźanma durlabham (ze wszystkich istot żywych, 

najrzadsze są narodziny ludzkie). Zdobywszy tak rzadkie narodziny jako istota ludzka, 

musimy starać się o uświadomienie sobie jaźni. Nie powinniśmy marnować swej 

energii w doczesnych dążeniach. Ten kto jest urzeczywistnioną duszą, jest osobą 

wyzwoloną w prawdziwym znaczeniu. Taka osoba ciągle kontempluje atmę. 

Natomiast ten, kto ciągle zajmuje się dążeniem do wygód materialnych, ma wzrok 

utkwiony w panća-bhutach (pięć żywiołów: ziemię, wodę, ogień, powietrze i 

przestrzeń), panća-koszach (pięć powłok życiowych) i pańćendrijach (pięć zmysłów). 

Ten, kto uświadomił sobie prawdę, iż ciało fizyczne jest krótkotrwałe, a umysł jest jak 

szalona małpa, rozwinie wgląd w wewnętrzną jaźń. Ciało fizyczne jest jak bańka 

wodna. Ludzie wiedzą o tym, a mimo to wiodą życie, pokładając wiarę w takim 

fizycznym ciele. Dopóki ma się przywiązanie do ciała fizycznego, musi się zaznawać 

smutków i trudności oraz grzechów i zasług.  

Prawdziwą sadhaną jest ciągłe rozmyślanie o Bogu  

Jaką sadhanę ma podejmować istota ludzka? Sadhana nie oznacza zwykłego, 

fizycznego ćwiczenia. Jest ona dociekaniem prawdy na poziomie umysłu i rozumu. 

Czym jest prawda? Czy jest nią ciało, czy umysł, czy rozum? Nie, żadne z tych. Umysł 

jest niczym szalona małpa. Jest niestały z natury. Jeśli idziesz za tak niestałym 

umysłem, nie możesz dotrzeć do miejsca swego przeznaczenia. Kiedyś trzeba go 

odrzucić. Jednak jedzenie i rekreacja są niezbędne w pewnym stopniu, dla ochrony 

ciała. Ale to jedzenie musi być czyste i sattwiczne. Jeśli wykonujesz swe działania w 

ten sposób i prowadzisz święte życie, jakiej jeszcze sadhany potrzebujesz? Jakiekolwiek 

działania byś podejmował, ciągle musisz kontemplować mantrę Soham, która przy 

każdym wdechu i wydechu przypomina ci o twojej wrodzonej boskości. Ta sama 

zasada została wyjaśniona w mahawakji Aham Brahmasmi (Jestem Brahmanem) w 

Wedach.  

Od wstania z łóżka aż do pójścia spać musisz przypominać sobie ciągle, że zaprawdę 

jesteś Brahmanem, a nie po prostu ludzką istotą złożoną z pięciu żywiołów. Musisz w 

sobie rozwinąć wiarę, że Bóg jest twoją matką, ojcem i wszystkim i że tylko On jest 

tym, który cię podtrzymuje i twoim schronieniem. Ostatecznie, kto dał ci matkę? Czyż 

nie Bóg? Wszystko na tym świecie jest tylko dzięki łasce Boga. Jeżeli zapominasz o 

Bogu, a skupiasz się na innych myślach, stracisz w życiu wszystko. Jeśli ciągle 

kontemplujesz Boga, opuszczą cię wszystkie doczesne myśli. Stąd też pielęgnuj z 

miłością pobożne myśli. Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram… (z sercem 

pełnym miłości wypowiadaj imię Rama). Miłość jest Bogiem. Bóg to miłość.  

Bez tej miłości nie ma matki, ojca, brata, żony. Wszystko jest pełne miłości. 

Doczesne związki rozwijamy jedynie dla swojej wygody, dla swojej przyjemności i dla 

swoich własnych, samolubnych celów. Dlatego poniechaj samolubstwa i staraj się o 

uświadomienie sobie jaźni. Musisz badać siebie: „Kim ja jestem? Ciałem, umysłem, 
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intelektem, ćittą czy ahamkarą?”. Nie jesteś żadnym z tych. Jesteś sobą. „Ja jestem ja”. 

Rozpoznajcie tę prawdę.  

Wszyscy dążycie do zdobycia wykształcenia i tytułów naukowych, takich jak 

licencjat nauk podstawowych, licencjat nauk ekonomicznych, magister zarządzania 

biznesem itd. Jakże wielu jest ludzi z takimi stopniami! Jaką służbę wykonują na rzecz 

społeczeństwa? Interesuje ich tylko własna kariera i zarabianie. Nie pomagają w ogóle 

innym. Całe to ziemskie wykształcenie jest dla zarabiania na życie. Nie jest to celem 

wykształcenia człowieka. Musimy wykonywać bezinteresowną służbę. Owoc 

wszelkiego działania trzeba poświęcać. Tylko taka osoba zasługuje na miano jogina.  

Joginem nie jest ktoś, kto siedzi po prostu pod drzewem i medytuje, zamykając oczy. 

Prawdziwe poświęcenie pociąga za sobą porzucenie pragnień. Człowiek musi rozszerzać 

serce. Nie powinno się być osobą ciasnego umysłu. Jeśli jesteś dotknięty ciasnotą 

umysłu, całe twe życie stanie się ciasne. Rozwijaj szerokie spojrzenie. Miej szerokie 

serce. ‘Serce’ nie odnosi się tu do serca fizycznego. Jeśli powiększone jest fizyczne serce, 

trzeba je operować. Serce odnosi się tutaj do hridaji (serca duchowego). Rozwijajcie 

miłość. Tylko wtedy można was nazywać prawdziwą istotą ludzką.  

Zawsze bądźcie w dobrym towarzystwie  

Drodzy Studenci!   

Myślicie, że orędzia Swamiego są bardzo proste. Jednak jest w nich zawarte całe 

sedno Wed. W słowach Swamiego znajduje się esencja wszystkich śastr.  

Dlaczego mielibyście być zarozumiali z powodu swego wykształcenia? Jakkolwiek 

wysokie stopnie naukowe ma człowiek, zawsze musi zachowywać się z pokorą i 

posłuszeństwem. Zasadą przewodnią jest wykształcenie połączone z pokorą. Na 

poziomie umysłowym człowiek musi być bez pragnień. Tylko wtedy można go 

nazywać istotą ludzką. Nadmierne pragnienia prowadzą do niebezpieczeństw. Nie 

powinniśmy oddawać się zbytecznym pragnieniom. Doprowadzi to do marnowania 

czasu. Marnowanie czasu to marnowanie życia! Czas jest Bogiem, nie marnujcie czasu.  

Nawet niedużo czasu, jakim rozporządzacie, musi być spędzany na kontemplacji 

mantry Soham. Tylko wtedy wasze narodziny jako istoty ludzkiej zostaną uświęcone. 

Jeśli będziecie marnować czas na czytaniu gazet, wszystko, co zdobędziecie, będzie 

wyłącznie bezużyteczne. Dziś gazety zdegenerowały się i stały się dokuczliwe. W 

gazetach znajdziecie wiele niepotrzebnych rzeczy. Mogliście widzieć w gazetach 

codziennie różne ogłoszenia z obscenicznymi zdjęciami. Jakiego rodzaju to zdjęcia? 

Wstyd! Nie czytajmy takich gazet w ogóle! Nie są to rzeczy, które musimy czytać.  

Musimy uzmysłowić sobie Boga, będącego ponad imieniem i kształtem. Imię Boga 

jest słodsze niż słodycz bananów i daktyli. Po co obchodzi się te wszystkie święta? 

Każde święto jest przeznaczone do tego, aby przypominać nam o Bogu. Święta 

obchodzą wszystkie religie.  

Obchodzone dzisiaj święto jest po to, by dodać wam odwagi. To dziesięciodniowe 
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święto Dasara służy temu, żebyście zapanowali nad swymi dziesięcioma zmysłami. 

Legenda mówi, że bogini Ćamundi zabiła podczas tego święta Dasara demona 

Mahiszę. Jakie jest wewnętrzne znaczenie tej opowieści? Nie powinniśmy w żadnych 

okolicznościach przyłączać się do demonów. Jesteś istotą ludzką, a nie demonem. Czyż 

może być przyjaźń pomiędzy istotą ludzką a demonem? Istota ludzka powinna mieć 

związek jedynie z inną istotą ludzką.  

Zawsze bądźcie w dobrym towarzystwie. Jeśli przyłączycie się do złego towarzystwa, 

również staniecie się źli. Stąd też nigdy nie powinniście przyjaźnić się ze złą osobą. Gdy 

napotykacie takich ludzi, po prostu mówcie 'do widzenia' i idźcie dalej. Nie powinniście 

ich nienawidzić. Na kogokolwiek się natkniecie, uważajcie go za ucieleśnienie Boskości 

i pozdrówcie go. Nawet gdy napotykacie ludzi, którzy was nienawidzą, ofiarowujcie im 

pranamy (pozdrowienia). Pytajcie: „Jak się masz, bracie?”. Wówczas oni też 

odpowiedzą: „Jak się masz, bracie?”. Istotą ludzką jest istota z wartościami ludzkimi. 

Jakie to wartości ludzkie? Sathya, dharma, śanthi, prema i ahimsa. Wszystkie one są 

powiązane ze sobą. Mów zawsze prawdę, przestrzegaj dharmy. Bądź pokojowy. Bądź 

szczęśliwy i błogi.  

Ucieleśnienia miłości!  

Zawsze zwracam się do was: ucieleśnienia miłości. Powodem jest to, że ja jestem 

pełen miłości. Miłość jest moim mieniem. Wy wszyscy jesteście spadkobiercami tego 

mienia. Będę rozdawał tę miłość wszystkim. W ogóle nie ma we mnie samolubstwa! 

Moja miłość jest bezinteresowna.  

– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego podczas święto Dasara 27 września 2006 roku.  

 

 

 

Iskra miłości w tobie musi być popierana i podsycana, tak aby mogła 
dotrzeć do Boga. Wówczas każda istota będzie Bogiem, każdy czyn 

będzie boski, każda reakcja, jaką otrzymujesz z zewnętrznego świata 
będzie naładowana premą i osłodzona tym nektarem. Ty kochasz 

Boga we wszystkich istotach, a Bóg we wszystkich istotach 
odpowiada miłością. Kochaj Boga, choć twoją dolą mogą być 

cierpienia, kochaj Go, choć jesteś odrzucany i ganiony; ponieważ 
jedynie w tyglu wielkich trudów metal jest oczyszczany i usuwane są 

zanieczyszczenia. 

– Baba 
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PIĘĆ WARTOŚCI LUDZKICH 

O. Sumati Dewi 

 

 W dzisiejszym świecie panuje wielki niepokój między ludźmi z powodu rozpadu 

wartości moralnych, zarówno w życiu publicznym, jak i osobistym. W tych 

okolicznościach Bhagawan Śri Sathya Sai Baba wprowadził w 1969 roku program Bal 

Wikas, który ma na celu całościowy rozwój osobowości ludzkiej wraz z pięcioma 

zasadniczymi wartościami ludzkimi, mianowicie satją, dharmą, śanti, premą i ahimsą. 

Jest to uniwersalny program nauczania opartego na wartościach przeznaczony dla 

dzieci wszystkich kultur i wiar.  

Te wartości ludzkie są wieczne i są one obecne w każdym. Obecny system 

oświatowy uznaje tylko osiągnięcia akademickie, nie przywiązuje zaś wagi do wartości 

ludzkich. Swami mówi: „Edukacja oparta na wartościach jest dla życia, podczas gdy 

edukacja doczesna jest dla zarobku. Tak samo jak dla ptaka, aby wzbił się wysoko w 

niebo, niezbędne są dwa skrzydła, człowiekowi są potrzebne te dwa rodzaje 

wykształcenia, żeby osiągnął cel życia”. 

Choć rzeczywista odpowiedzialność za szkolenie dzieci złożona została w ręce guru, 

to Bhagawan jest boskim mistrzem. My jesteśmy jedynie instrumentami w jego 

boskiej misji pomocy w wydobywaniu z miłością boskiego potencjału z wnętrza 

każdego dziecka. Podejmowanie tego świętego zadania, wyznaczonego przez 

Bhagawana, daje mi niezmierną przyjemność, ponieważ zyskuję taką inspirację, iż 

jestem teraz zdolna porzucić niektórych swoich wewnętrznych wrogów, takich jak 

żądza, złość, nienawiść, zazdrość itd. Modlę się pokornie do Bhagawana, aby nas 

prowadził i oświecał każdego z nas, tak byśmy byli mogli rozumieć te pięć wartości 

ludzkich, wrodzonych wszystkim ludziom, by ustanowić pokój w społeczeństwie.  

Dziś instytucje oświatowe kładą nacisk na osiągnięcia akademickie i umiejętności 

fizyczne, z wyłączeniem ludzkich wartości czy szlachetnego charakteru. Prowadzi to do 

społeczeństwa bez wartości. Dlatego dla lepszego rozwoju naszego narodu, naszych 

szkół i naszych dzieci, potrzebujemy tych pięciu wartości ludzkich. Wartości te nazywa 

się podstawowymi, gdyż dążą do nich ludzie wszystkich kultur i religii, i są one 

wieczne.  

Wartości te pochodzą z uniwersalnego porządku podtrzymującego społeczeństwo. 

Życie zgodnie z tymi wartościami czyni nas prawdziwymi ludźmi, wartości te bowiem 

są utajone w każdym z nas i powinny być nie tyle nauczane, co przejawiane.  

Bhagawan Baba w swojej trosce o dobro całej ludzkości i ponowne ustanowienie 

sanathana dharmy, przybrał ludzką postać. W 1947 roku Bhagawan oświadczył, że 

sanathana dharma spoczywa na czterech kolumnach, to jest satji, dharmie, śanti i 

premie. Prawdziwa oświata musi wpajać szacunek dla tych wartości ludzkich. Dziś 
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wszyscy chcą pokoju, dlatego najbardziej potrzebujemy wartości ludzkich.  

Edukacja ma dwa aspekty. Pierwszy jest związany z wiedzą zewnętrzną i doczesną, 

co wiąże się z nabywaniem wiedzy książkowej. We współczesnym świecie znajdujemy 

wielu biegłych i wysoko wykwalifikowanych ludzi. Drugi aspekt, znany jako 

„educare”, jest związany z wartościami ludzkimi, wrodzonymi wszystkim ludzkim 

istotom. Te wartości ludzkie, mianowicie prawda, prawość, pokój, miłość i 

niekrzywdzenie są utajone w każdej istocie ludzkiej. Nie można ich zdobyć z zewnątrz; 

muszą być wydobyte z wnętrza. My jednak zapomnieliśmy o naszych wrodzonych 

wartościach ludzkich i jesteśmy niezdolni, by je przejawiać.  

Educare oznacza wydobywanie wartości ludzkich. „Wydobywać” oznacza przekładać 

je na czyn. Ale dzisiejsza edukacja daje uczniom i studentom tylko wiedzę o świecie 

zewnętrznym. Jest pozbawiona educare i jest jak podrobiona moneta. Zatem dla 

zadowolenia każdego musimy rozwijać oświatę opartą na wartościach. Wartości te 

uzyskiwane są ze świętego serca. Te pięć ludzkich wartości to różne strony 

człowieczeństwa. Wzrastają razem, są wzajemnie zależne i nierozdzielne. Swami mówi: 

Miłość jako myśl jest prawdą. 

Miłość jako czyn jest prawym postępowaniem. 

Miłość jako zrozumienie jest pokojem. 

Miłość jako uczucie jest niekrzywdzeniem. 

 

Te pięć wartości są powiązane z sobą i wrodzone ludziom, podnosząc ich z poziomu 

zwierzęcego na ludzki. „Wartości są utajone; są nie do nauczania, ale do przejawiania” - 

powiedział Swami. 

Prawda  

Prawda to zasada życia człowieka.  

Prawda jest wszystkim i jest podstawą dla wszystkiego innego.  

Bez fundamentu prawdy na świecie nic nie przetrwa.  

Prawda to zgodność myśli, słów i czynów.  

Prawda jest tutaj, tam i wszędzie. 

Prawda jest zawsze z tobą i ochrania cię. 

Prawda jest Bogiem. Jest wieczna i niezmienna.  

Prawda to bezpośrednie przejawienie Boga w każdej istocie ludzkiej.  

Prawda jest jedna i ta sama we wszystkich i jest to Bóg.  

Prawda i tylko prawda jest przyjacielem i krewnym człowieka. Prawda to Bóg.  

Swami mówi: „Mocno trzymając się prawdy musisz prawość, pokój, miłość i 

niekrzywdzenie uczynić drogowskazami swojego życia”. 
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Istnieje wiele podwartości prawdy, wśród których są:  

Rozróżnianie: należy pomagać dzieciom rozwijać zmysł rozróżniania, który zapewni, że 

zawsze będą podejmowały prawe działanie. Rozróżnianie niezbędne jest dla 

wszystkich dzieci w ich niedojrzałych latach. Muszą uczyć się używać umiejętności 

rozróżniania.  

Uczciwość: warto zrozumieć, że najlepszą polityką jest uczciwość. Uczciwość uważana 

jest za kręgosłup udanej współpracy, jest narzędziem prestiżowego życia, 

podarowanego ludzkości przez Boga.  

Zadaniem guru Bal Wikas jest sprawić, aby dzieci uświadomiły sobie własną, 

prawdziwą naturę. W tym celu dzieci uczy się wypowiadania mantr i modlitw oraz 

siedzenia w ciszy jako środków rozwijania ich wewnętrznego postrzegania. Można to 

rozwijać poprzez medytację światła.  

 Prawość 

Czym jest dharma (właściwe postępowanie, prawość)? Prawość jest działaniem 

opartym na prawdzie. Gdy zna się i rozumie prawdę, i człowiek praktykuje ją, czyli 

działa w oparciu o nią, jest to dobre działanie.  

Wszystkie istoty ludzkie prowadzą się prawdopodobnie zgodnie z własnym 

kodeksem. Dobre działanie wynika z czystości. Czystość powinna być wewnętrzna i 

zewnętrzna. Czystość fizyczna odnosi się do ciała. Obejmuje kąpanie się, noszenie 

czystych ubrań, jedzenie czystego jedzenia itp.. Jednak zwykła czystość zewnętrzna bez 

czystości wewnętrznej jest bezwartościowa. Dziś każdego, od uczonego po zwykłego 

człowieka, interesuje jedynie czystość zewnętrzna, a nie czystość serca. Swami mówi: 

Kiedy w sercu jest prawość, 

jest piękno w charakterze. 

Kiedy jest piękno w charakterze, 

jest harmonia w domu. 

Kiedy jest harmonia w domu, 

jest porządek w narodzie. 

Kiedy jest porządek w narodzie, 

jest pokój na świecie. 

Dzieci powinny zrozumieć wartość dyscypliny i wdzięczności. Należy uczyć dzieci, że 

najlepszym sposobem na sprawienie przyjemności Bogu jest szanowanie rodziców i 

nauczycieli. Jeśli chodzi o ludzkie ciało, matka, ojciec i nauczyciel muszą być uważani za 

boskich.  

Żeby zrobić na uczniach wrażenie dobrym postępowaniem, możemy sprawić, że 

pojmą znaczenie dyscypliny i będą prowadzić zdyscyplinowane życie. Dyscyplina 

prowadzi do boskości. Wartości dobrego postępowania uczy się poprzez sprawianie, iż 

dzieci rozwijają podstawowe umiejętności: pomagania samemu sobie, społeczne i 

etyczne.  
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Pokój 

Prawe postępowanie prowadzi do pokoju. Pragnienia niszczą pokój. Niepotrzebne 

pragnienia są złe. Naruszają wewnętrzny spokój umysłowy i równowagę człowieka. 

Wielu ludzi przychodzi do Swamiego i mówi: „Chcę pokoju”. Swami mówi: „Usuń ‘ja’ 

(ego) i ‘chcę’ (pragnienia), a pokój przyjdzie automatycznie”. Jest wiele podwartości 

związanych z pokojem, mianowicie: spokój, skupienie, cierpliwość, szczęście, pokora, 

pewność siebie, wewnętrzna cisza, zadowolenie, panowanie nad sobą, akceptowanie 

samego siebie, optymizm, spokój umysłu, równość i samodyscyplina.  

Jak dziecko doświadcza pokoju? Prawda i prawe postępowanie rozwijają w 

dzieciach szacunek dla rodziców, starszych, nauczycieli, braterstwo, pokorę, uczciwość i 

postawę uczciwej gry [ang. fair play], których rozwój skutkuje usunięciem złych 

skłonności i instynktownych popędów, takich jak ambicja, chciwość, pycha, zazdrość i 

złość czy gniew. To pomaga dziecku doświadczać spokoju umysłu.  

Miłość 

Czwartą i najważniejszą wartością jest miłość. Wypływa ona z zasady miłości 

atmicznej. Miłość jest energią, którą każdy człowiek daje i przyjmuje w każdej chwili. 

Miłość to przejawienie prawdy. Miłość rozwija boską moc. Miłość to najpotężniejsza 

broń, która może pozyskać każdego. Nie ma nic, czego miłość nie może na tym świecie 

zdobyć. Jest czysta, stała, promienna, wolna od cech, wolna od kształtu, starożytna, 

wieczna, nieśmiertelna i słodka. Oto dziewięć cech miłości. Miłość nikogo nie 

nienawidzi, wszystkich jednoczy. Swami mówi: 

Miłość jest Bogiem, żyjcie w miłości. 

Rozpoczynajcie dzień miłością. 

Spędzajcie dzień z miłością. 

Kończcie dzień miłością. 

Zawsze pozostawajcie zanurzeni w miłości. 

Gdzie jest wiara, tam jest miłość. 

Gdzie jest miłość, tam jest pokój. 

Gdzie jest pokój, tam jest prawda. 

Gdzie jest prawda, tam jest Bóg. 

 Niektóre wartości związane z miłością to przebaczenie, cierpliwość, dobroć, 

bezinteresowność, szczodrość, tolerancja, przyjaźń, rozwaga, współodczuwanie, 

dzielenie się, ufność i akceptacja. Jest wiele sposobów rozwijania miłości wśród dzieci, 

takich jak opowieści o awatarach, prorokach i świętych, słuchanie eposów, 

uczestnictwo w zbiorowym śpiewie nabożnym oraz odwiedzanie świętych miejsc, 

szpitali itd. Podwartościami miłości są przyjaźń, poświęcenie, dobroć dla zwierząt, 

pomaganie innym, współczucie i akceptacja.  

Niekrzywdzenie 

Niekrzywdzenie (ahimsa) jest fundamentem pozostałych czterech wartości, 
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mianowicie prawdy, prawości, miłości i pokoju. Miłość jako zrozumienie jest 

niekrzywdzeniem. Nie rób innym tego, czego nie chcesz, aby inni robili tobie. Nigdy 

nie rań, zawsze pomagaj. Prawdziwą przyczyną przemocy są pragnienia. Ograniczanie 

pragnień to niekrzywdzeniem, które rozszerza miłość na całe stworzenie. Obejmuje 

oszczędzanie wody, energii, czasu, a nawet mowy. Uboczne wartości związane z 

niekrzywdzeniem to współczucie, świadomość narodowa, lojalność, współpraca, 

braterstwo, szacunek dla innych kultur i religii, troska o innych, braterstwo, moralność, 

równość, dobre maniery, sprawiedliwość społeczna, przebaczanie, troska o środowisko, 

rozwaga i uniwersalna miłość.  

Niekrzywdzenie według Bhagawana oznacza rozszerzenie miłości na całe stworzenie 

i obejmuje subtelne sprawy, jak oszczędzanie wody, energii, czasu i mowy. Prawdziwą 

przyczyną przemocy jest mnożenie pragnień. Jedyną drogą praktykowania 

niekrzywdzenia jest zmniejszanie pragnień do minimum. Dzieci zachęca się, aby z 

miłością i pokorą dokonywały małych czynów służby, nie zważając na wszelkie 

różnice społeczne i ekonomiczne.  

Pięć wartości ludzkich to zaprawdę pięć tchnień życiowych człowieka. Tylko ten, kto 

uważa wartości ludzkie za swoje tchnienie, jest prawdziwą istotą ludzką. Pięć wartości 

to podstawowa moc, ale człowiek bardziej polega na mocy doczesnej. Nasi przodkowie 

zdawali sobie sprawę z tego, że pięć wartości jest przeznaczonych dla pokoju i 

dobrobytu całego świata. Bez rozumienia znaczenia tych wartości człowiek nie potrafi 

pojąć człowieczeństwa.  

– Autorka jest członkinią zarządu Śri Sathya Sai Trust w Manipur.  
 

 

Ćinna katha (przypowieść)  

 

 Pewnego dnia Kriszna udał się w towarzystwie Rukmini do wioski nieopodal 

Dwaraki. Mieszkańcy z wielką radością i oddaniem zgotowali im wspaniałe przyjęcie, 

połączone z muzyką, tańcami i pieśniami. Rukmini zauważyła, iż Kriszna patrzy w 

jednym kierunku i spostrzegła kobietę wpatrującą się z żarliwą miłością i upojną 

radością w Krisznę. Patrząc na Rukmini, Kriszna rzekł: 

- Rukmini! To Radha, Moja wielka wielbicielka.  

 Rukmini zsiadła od razy z rydwanu, podeszła do Radhy i z wielką miłością z nią 

rozmawiała. Poprosiła Radhę, by przyszła następnego dnia do jej domu, żeby mogły 
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spędzić trochę czasu razem, rozmawiając o boskiej chwale Kriszny.  

Szanując zaproszenie Rukmini, Radha poszła do jej pałacu. Rukmini wyszła po nią 

do bramy wejściowej i z głęboką miłością i uczuciem wprowadziła Radhę do pałacu. 

Po chwili rozmawowy, Rukmini przyniosła gorące mleko w złotym kubku. Mówiąc 

„Krisznarpanam” (ofiarowane Krisznie), Radha to gorące mleko wypiła. Wkrótce potem 

powróciła do swego domu.  

Tamtego wieczora, zbliżając się do izby Rukmini, Kriszna rzekł: 

- Rukmini! Czuję się dzisiaj bardzo zmęczony. Bolą mnie nogi.  

Rukmini zaczęła mu masować stopy, usiłując uśmierzyć ból Kriszny. Ku swojemu 

zaskoczeniu, na stopach Kriszny zauważyła czyraki. Zmartwiona zapytała:  

- Swami! Co to takiego? 

Kriszna wyjaśnił: 

- To z twojego powodu, Rukmini. Dziś rano ofiarowałaś Radzie bardzo gorące mleko, 

gdy przyszła do twojej izby, prawda? Ona wypiła to mleko, mówiąc Kriszna, Kriszna. 

Wskutek tego moje stopy nabawiły się czyraków.  

Stopy Boga są zawsze w sercu wielbiciela.  

 

 

 

Sprawozdanie  

Uroczystości w Prasanthi Nilajam  
 

Pielgrzymka wyznawców z Orissy   

 Wielbiciele z Orissy zorganizowali Parthi Jatrę (pielgrzymkę do Puttaparthi), 

urządzoną przez Organizację Sewy Śri Sathya Sai z owego stanu. 26-27 sierpnia 

bieżącego roku Organizacja ta przedstawiła znakomity program muzyczno-kulturalny.  

Występy 26 sierpnia zainicjował Siwa Tandawa (kosmiczny taniec Pana Siwy), 

który wykonali uczniowie Widja Mandiru Śri Sathya Sai z Bhawanipatny. 

Przedstawiając rytmicznymi ruchami i wyrazistymi gestami moc i piękno Siwy, 

uczniowie tańczyli do melodii potężnego utworu „Siwa Tandawa Mantra”.  

W drugim występie dzieci Bal Wikas z Orissy złożyły nabożną ofiarę muzyczną. 

Wśród pieśni znalazły się „Dźagannatha kićći magu nahi tote” (O, Panie Dźagannatho, 

niczego od Ciebie nie żądam), „Dźiwan tumne dija hai sambhaloge tumi” (Ty dałeś 
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życie i ty je ochronisz), „Prema dźjoti dźale re” (Jasno świeci lampa miłości). Występ 

zakończyła znakomita składanka bhadźanów. Potem młodzież z Zespołu Symfonii Sai z 

Orissy poprowadziła bhadzany; na ich zakończenie wykonano arati.  

Występ 27 sierpnia rozpoczął się od Sambalpuri - lubianego tańca ludowego z Orissy 

w wykonaniu uczniów Widja Mandiru Sathya Sai z Bhawanipatny. Poświęcony 

Matce Sambaleśwari, bóstwu przewodniemu Sambalpur, taniec przedstawił uroczyste 

wyjście Matki Sambaleśwari ze świątyni, z rytmicznymi krokami, przy biciu bębnów 

oraz innych muzycznych instrumentów.  

Potem odbyło się bardzo wzruszające przedstawienie teatralne o nazwie „Bandhu 

Mohanty”, ukazujące jak ubogi bhakta mocną wiarą i wytrwałym oddaniem zdobył 

bezgraniczną łaskę Pana Dźagannathy. Oparta na legendarnej opowieści o Bandhu 

Mohanty'm sztuka, wykonana przez młodzież z Orissy, przedstawiła klasyczny 

przykład miłości Pana Dźagannathy do prawdziwego bhakty, który miał silną wiarę w 

to, że Pan jest jego bandhu (przyjacielem). Naturalna gra aktorska głównego bohatera, 

wspaniała reżyseria i szlachetny temat uczyniły ze sztuki tej wartościowy występ. 

Potem nastąpiły bhadźany, prowadzone przez młodzież Zespołu Symfonii Sai z Orissy, 

zakończone wykonaniem arati. 

Pielgrzymka z Wisakhapatnam 

Ponad 2 tysiące wielbicieli przyjechało z okręgu Wisakhapatnam w stanie Andhra 

Pradesz na trzydniową pielgrzymkę do Prasanthi Nilajam, 1-3 września 2018. W wigilię 

święta Śri Kriszna Dźanmasztami Młodzież Sai z tego okręgu wykonała 2 września 

piękne, muzyczne przedstawienie teatralne „Swara sagaram”, ukazujące życie świętego 

poety Surdasa, wielkiego bhakty Pana Kriszny. Upiększone żywymi tańcami dzieci z 

Bal Wikas oraz słynnymi utworami Surdasa, przedstawienie zawarło główne 

wydarzenia z życia tego sławnego poety, który celował w odmalowywaniu dziecięcych 

psot Kriszny - w swój wyjątkowy sposób. Po przedstawieniu nastąpiły bhadźany, 

które także poprowadzili wielbiciele z okręgu Wisakhapatnam.  

Śri Kriszna Dżanmasztami  

18 września 2018 r. obchodzono w Prasanthi Nilajam święto Śri Kriszna 

Dżanmasztami. Uroczystości poranne rozpoczęły się o godz. 8 śpiewaniem Wed, po 

którym nastąpiła pełna uczucia ofiara muzyczna studentów instytucji oświatowych 

Bhagawana. Studenci śpiewaniem stotr i pieśni nabożnych oraz odgrywaniem lil 

Kriszny, w pięknych tańcach opisali boską chwałę Pana Kriszny. Około godz. 9 do Sai 

Kulwant wprowadzono uroczyście krowy ze Śri Sathya Sai Gokulam, prowdzone przez 

studentów śpiewających Wedy i bhadźany. Gdy krowy ustawiono w dwóch rzędach, 

nakarmiono je owocami, po czym kapłan mandiru ofiarował krowom arati. W 

międzyczasie odbywały się bhadźany, zakończone wykonaniem arati o godz. 10.  

Uroczystość wieczorna rozpoczęła się wnikliwym przemówieniem o życiu Pana 

Kriszny, jakie wygłosił dr Sai Giridhar, rezydent-wykładowca Ośrodka Wartości 
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Ludzkich Śri Sathya Sai. Opisując Pana Krisznę jako uosobioną miłość, uczony mówca 

przytaczał śloki z Gity, aby podkreślić, że Pan dał zapewnienie, że będzie troszczył się w 

pełni o bhaktę, który podda Mu się z pełną wiarą.  

Po mowie tej nastąpiło orędzie Bhagawana. Opisał On, jak Kriszna ukarał 

złoczyńców, żeby na mocnej podstawie ustanowić dharmę. Człowiek powinien uczynić 

swoje serce czystym - rzekł Bhagawan - gdyż Pan lubi sadowić się w czystych sercach, 

takich jak serca gopik i Radhy.  

Potem odbyły się bhadźany. Zakończyło je arati.  

Święto Ganesz Ćaturthi 

Obchody Ganesz Ćaturthi w Prasanthi Nilajam, 13 września 2018 r. zaznaczyły się 

pobożnością i uroczystym duchem. W ten dzień rozpoczęło się, trwające również 

podczas następnego, uroczyste oddawanie czci posągom ustawionym w obrębie szkół, 

wyższych uczelni, szpitali i sekcji aszramowych.  

Uroczystości w hali Sai Kulwant zapoczątkowało o ósmej rano śpiewanie Wed, po 

którym nastąpił nabożny występ muzyczny studentów Bhagawana. Najpierw 

popłynęły pomyślne nuty studenckiej grupy pańćawadjam. Potem były pełne uczucia 

stotry (wersety) i pieśni nabożne, poświęcone Panu Ganeszy. Częścią tego 

uwznioślającego występu były stotry „Ganasztakam” i „Ganapati stotram”, karnatyjska 

pieśń „Bhadźa manasa Wighneśwaram aniszam”, pieśń w języku marathi „Pratham 

tula wandito kripala” oraz pieśń w hindi „Dźai Ganapati wandan gananajak”.  

Śpiewane następnie bhadźany były poświęcone również Panu Ganeszy.  

Uroczystości wieczorne 13 września otworzyło wnikliwe przemówienie dr. Ameja 

Deszpande, rezydenta-wykładowcy Ośrodka Wartości Ludzkich Śri Sathya Sai, który 

opowiedział parę wydarzeń dla ukazania wszechwiedzy Bhagawana i wyjaśnił 

znaczenie chodzenia wokół posągu Ganeszy - oznacza ono, iż ośrodkiem swojego życia 

człowiek powinien zawsze czynić Boga. Po tym nastąpiło boskie orędzie Bhagawana, 

w którym wyjaśnił On znaczenie wielbienia Ganeszy, który daje wielbicielom rozum, 

zdrowie, pokój i dobrobyt. Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem „Satjam dźnianam 

anantam Brahma”.  

Następnie odbyły się bhadźany, zakończone wykonaniem arati.  

15 września miała miejsce uroczystość zanurzenia poświęconych posągów Pana 

Ganeszy. Było to wspaniałe widowisko - patrzeć na ozdobione posągi Ganeszy, 

umieszczone na artystycznie zaprojektowanych 21 rydwanach i pojazdach różnego 

kształtu i wzoru, ustawionych w rzędy w Sai Kulwant. Kiedy posągi Ganeszy 

umiejscowiono na sali, uczniowie szkoły podstawowej Śri Sathya Sai i wyższej szkoły 

średniej Śri Sathya Sai wykonali trzy piękne tańce. Grupy studentów, które przyniosły 

te posągi, przeszły potem dokoła sali bhadźanowej, śpiewając pochwalne pieśni 

wedyjskie i ofiarowując pokłon Bhagawanowi. Po ofiarowaniu arati tym posągom 

przez kapłana mandiru, ustawiono je przed samadhi Bhagawana i zabrano w celu 
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zanurzenia, po otrzymaniu błogosławieństw Bhagawana.  

Pielgrzymka ze Srikakulam  

16-17 września przebywała w Prasanthi Nilajam ponad 2-tysięczna pielgrzymka 

wielbicieli przybyłych z okręgu Srikakulam w stanie Andhra Pradesz. W jej ramach 

uczniowie Widja Wihar Śri Sathya Sai z Ramakrisznapuram w okręgu Srikakulam 

pokazali 16 września taneczny występ muzyczny pt. „Zwieńczeniem wykształcenia jest 

charakter”. Pięknie zobrazowane kilkoma wydarzeniami z Mahabharaty, owo teatralne 

przedstawienie pokazało, jak Pandawowie szli za naukami Pana Kriszny i rozwijali 

cnoty satji i dharmy, podczas gdy Kaurawowie brali wskazówki od Śakuniego i 

wzmacniali w sobie zazdrość, nienawiść i zakłamanie, które doprowadziły do ich 

zagłady. Znakomita charakteryzacja i stroje, dialogi o potężnym wydźwięku oraz 

piękne tańce dzieci sprawiły, że występ robił duże wrażenie.  

 

 
Blask boskiej chwały  

 

BBOOSSKKII  ZZBBAAWWIICCIIEELL  

Karunamba Ramamurthy  

 

 Trwała budowa pawilonu w Prasanthi Nilajam. Wszyscy obecni tam wyznawcy albo 

wyładowywali piasek i cegły z ciężarówek, albo przenosili z zapałem glinę i inne rzeczy. 

Przyłączyły się do nich również nasze dzieci.  

Po pracy mój syn Śankara stał za ciężarówką, otrzepując kurz z rąk i ubrania. Gdy 

kierowca ruszył ciężarówką wstecz nie patrząc do tyłu, Śankara upadł, a tylne koło 

przejechało mu po lewej nodze. Podniósł się na prawej nodze i patrząc w górę na pokój 

Swamiego w mandirze, krzyknął: 

- Swami, już po mojej nodze!  

Obficie krwawił. Swami stał w tym czasie na portyku, patrząc na to zamieszanie. Widząc 

położenie Śankary, mój najstarszy syn Murali pobiegł do Swamiego i powiedział mu co 

zaszło. Swami rzekł: 

- Opona nie przejechała po jego nodze. Spójrz tutaj. 

Swami podciągnął rękawy swojej szaty i pokazał Muralemu ślady tej opony na swoim 

ramieniu!  

Swami poprosił, aby chłopca zabrano do szpitala. Stróż Ćakala Subbanna owinął ranę 
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na nodze chłopca własnym zabrudzonym ręcznikiem, który nosił na głowie. Zaniósł 

chłopca na barkach do szpitala w miasteczku uniwersyteckim, jak polecił Swami. Ponieważ 

my byliśmy w Starym Mandirze, nie zdawaliśmy sobie sprawy z wypadku, a gdy 

przybiegliśmy do Nowego Mandiru, rana była już zabandażowana i Śankara siedział na 

werandzie domu. Swami przybył tam, żeby zobaczyć chłopca. Zbliżając się do mnie, rzekł: 

- Dlaczego om musiał iść w tamten róg? 

Powiedziałam: 

- Swami, taką ma naturę. Działa w pośpiechu.  

Swami rzekł: 

- To samo i ja mówię. Są inne osoby, które mogły wykonać tę pracę. Dlaczego ten 

chłopiec tam poszedł? 

Powiedziałam: 

- Swami, Twoja łaska go uratowała, inaczej, co by się stało....  

Swami spojrzał na mnie i zachował ciszę.  

Duży palec u nogi chłopca był oddzielony od innych, a rana była bardzo głęboka. 

Widząc to, Swami rzekł: 

- W twojej tradycji podczas ślubu pan młody musi stać z jedną nogą w koszu. Jeśli 

krewni panny młodej spytają ‘Dlaczego jego noga jest taka?’, co powiesz? Och, to prawa 

noga musi być wstawiona w kosz, a jego rana jest na lewej stopie. A więc nie przejmuj się. 

Mimo to, jeśli spytają, zaświadczę, że jest moim wyznawcą i że został ranny, gdy przybył 

tu, a poprzez zawiązanie bandażu wokół palca u jego stopy w tym szpitalu, ten został 

oddzielony od pozostałych palców. 

Powiedziałam: 

- Swami, jesteś tym, który ratuje nas od wszystkich kłopotów. 

Swami rzekł: 

- Ammaji, ja jestem tym, który daje kłopoty, Tym, który ochrania i Tym, który karze.  

Za parę dni jego stan poprawił się i zaczął kuśtykać. Swami rzucał wielbicielom 

codziennie z portyku mandiru owoce mango. Śankara codziennie tam chodził. Widząc go, 

Swami mówił: 

- O! Przyszła kulawa kaczka. 

I najpierw jemu rzucał mango. Po dwóch tygodniach noga stała się zupełnie normalna, 

tylko przy pomocy wibhuti Swamiego.   

– Wybrane ze „Śri Sathya Sai Anandadaji” pióra Karunamby Ramamurthy’ego.  

 

PPoozznnaajjcciiee  zznnaacczzeenniiee  śśppiieewwaanniiaa  OOmm  
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 Om jest początkiem stworzenia. Jest jego źródłem, podtrzymaniem i siłą. Jest życiem 

każdej istoty. Tak jak wtłaczane w piszczałki harmonium powietrze wytwarza siedem 

nut muzycznych - sa, re, ga, ma, pa, dha, ni - Om jest podstawą wszystkich dźwięków 

we wszystkich światach.  

Poznajcie jego znaczenie i oddawajcie się wypowiadaniu go. W Bhagawadgicie Pan 

zapewnił, iż osoba, która umiera z pranawą wypełniającą jej ostatnie tchnienie, będzie 

na pewno wyzwolona. Oczywiście, zwykłe przywoływanie go z pamięci jest bez 

pożytku. Dźwięk Om nie pomoże, gdy umysł skacze z jednego pragnienia na drugie, czy 

też płacze nad bliskim odejściem człowieka z tego świata. O chwale Om trzeba pamiętać 

przez całe życie, jeżeli ma ono pojawić się w umyśle w czasie odejścia z tego świata. 

 Niektórzy odmawiają kobietom prawa do wypowiadania pranawy. To zwykłe 

uprzedzenie; nie jest to ustanowione w śastrach (tj. pismach świętych). Skoro kobiety 

uprawnione są do Brahma Widji, jak ktoś może trzymać z dala od nich pranawę? 

Pranawa jest Brahmanem i jest obecna w różnorodności tego, co stworzone. Przerasta 

wszelkie różnice kasty i płci; stara się o postęp i wyzwolenie wszystkich ludzi, kobiet, 

zwierząt i wszelkiego stworzenia ożywionego i nieożywionego. Pranawa upasana 

(oddawanie czci Om), kontemplacja Om, to królewska droga do duchowego 

zwycięstwa.  

– Baba 

 

 

Nowiny z ośrodków Sai 
 

Stany Zjednoczone 

 Ośrodek Adopcji Zwierzęcych Ulubieńców Hrabstwa St. Louis w Olivette (stan 

Missouri) poprosił Międzynarodową Organizację Sathya Sai [MOSS] o pomoc w 

zaspokajaniu ciągle rosnącej potrzeby dostaw, potrzebnych do opieki nad ponad 75 

zwierzętami w jego schronisku. Członkowie MOSS w środkowym regionie USA, ze 

stanów Illinois, Kansas, Kentucky, Missouri, Mississippi i Tennessee, urządzili zbiórkę 

dostaw dla schroniska dla zwierząt, aby wyrazić swoją miłość i wsparcie dla zwierząt 

na Dorocznym Zjeździe MOSS w Camp Wyman (Eureka, Missouri) w dniach 25-27 

maja 2018. Dzieci z Wychowania Sathya Sai z czystą miłością i radością zrobiły 

zabawki i plakaty dla kotów i psów. Ochotnicy przywieźli jedzenie dla zwierzaków, 

koce, łóżka, barwne smycze, obroże i zabawki dla kotów i psów. W wieczór 
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poświęcony wartości rodziny dorośli i dzieci zapoczątkowali wspólnie ‘Przechadzkę na 

Rzecz Zwierząt i Planety’, niosąc plakaty, chorągwie i mając na sobie koszulki z logo, 

niektórzy zaś - zwierzęce maski. Koordynator i dozorcy w Ośrodku Adopcji Zwierząt 

Hrabstwa St. Louis wyrazili niezmierną wdzięczność za ten czyn miłości i dobroci dla 

zwierząt.  

Salwador 

 Niedawne postanowienie sądu w San Salwador skutkowało usunięciem 75 rodzin z 

gospodarstwa, w którym większość z nich przez całe życie mieszkała. Z początkiem pory 

deszczowej wysiedleńcy byli w niebezpieczeństwie i 19 czerwca bieżącego roku MOSS z 

Salwadoru podarowała tym pozbawionym środków do życia rodzinom 60 arkuszy 

blachy na schronienie przed deszczami. Blacha ta może zostać też ponownie położona 

na ich nowym domu, gdy zostanie on zbudowany. Wdzięczne rodziny błogosławiły 

ochotników MOSS za ich dobroć i współczucie.  

Tajlandia 

10 czerwca obecnego roku 25 ochotników MOSS przeprowadziło cykliczne działania 

służebne w Domu Sióstr Dobrego Pasterza, zaspokajającym potrzeby około 

70 zagrożonych młodych dziewcząt. Wieczór rozpoczął się śpiewem nabożnym, po 

którym nastąpił tajski program taneczny mieszkanek domu. Mieszkankom, 

zakonnicom, pracownikom i ochotnikom podano pyszny obiad.  

Japonia 

Od ponad dwóch dziesięcioleci ochotnicy MOSS służą potrzebującym w Tokio 

świeżymi, gorącymi posiłkami. Służba ta rozpoczęła się w 1994 roku, gdy Ośrodek 

Sathya Sai w Tokio zaczął dwa razy w tygodniu rozdawać 30 posiłków na obszarze 

tokijskiego Szinjuku. Na przestrzeni lat ta skromna służba rozrosła się do postaci 

dostarczania żywności około 400 potrzebującym ludziom nieopodal Głównego Parku 

Szinjuku oraz w Parku Jojogi w Tokio. Ochotnicy z miłością przygotowują i rozdają 

warzywne curry, ryż i marynaty wraz z zimną herbatą. Na szczególne okoliczności jest 

podawany czerwony ryż, uważany za potrawę przynoszącą pomyślność.  

Hongkong 

12 maja 2018 MOSS z Hongkongu urządził Ekologiczny Jarmark Rozrywkowy 

„Żyjmy zgodnie z przyrodą” [ang. Let's Green It Up] w Parku Kowloon, publicznym 

parku w sercu tego miasta. W tym radosnym wydarzeniu wzięło udział ok. 150 

ubogich dzieci i rodziców. Ochotnicy MOSS, w tym młodzi dorośli oraz dzieci i 

nauczyciele Wychowania Sathya Sai, postawili siedem stoisk dostarczających wiedzy o 

tym, jak przechowywać wodę i elekryczność oraz zmniejszać używanie plastiku. Każdy 

uczestnik otrzymał ulotkę z użytecznymi wskazówkami o tym, jak ochraniać planetę; 

otrzyzmali też przyjazną środowisku torbę z logo MOSS „Żyj Zgodnie z Przyrodą”.  
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Izrael 

Ponad 50 osób uczestniczyło w VIII seminarium Wychowania w Wartościach 

Ludzkich Sathya Sai, przeprowadzonym przez południowoeuropejski Instytut 

Wychowania Sathya Sai 2 czerwca 2018 r. w Tel Awiwie. Uroczystość rozpoczęła się 

prezentacją o życiu i naukach Bhagawana Baby, po której nastąpiło przemówienie Śri 

George'a Bebedelisa „Jedność w różnorodności”. Dr Ewgenia Lyras z greckiej MOSS 

podzieliła się wzruszającą opowieścią o doświadczaniu miłości jako stanu 

świadomości, gdy wykonuje się bezinteresowną służbę. Seminarium zakończyło się 

radosnym śpiewem pieśni nabożnych po angielsku, w języku hebrajskim i hindi.  

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  

BHARAT  

Himaczal Pradesz: Ciężka ulewa podczas tej pory deszczowej zwolniła tempo życia 

w całym stanie. Spowodowała również obsunięcia się ziemi i straty w uprawach. 

Organizacja Sewy Śri Sathya Sai przyszła na wszelki możliwy sposób z pomocą nisko 

opłacanym robotnikom i mieszkańcom dzielnic nędzy. 300 robotników pracujących 

przy budowie wielopoziomowego parkingu na krańcach miasta Śimla dostało nowe 

parasole od Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z okręgu Śimla oraz zestawy zawierające 

rzeczy codziennego użytku. Przeprowadzono dla nich wielką Narajana Sewę. 

Bhadźany, po których odtworzone zostało orędzie Bhagawana, sprawiły, że wszyscy 

byli szczęśliwi i wdzięczni. W uroczystości tej uczestniczyły wszystkie osoby funkcyjne 

z tego stanu.  

W całym stanie przeprowadzono sadzenie drzew, zwłaszcza w obejściu objętych 

opieką Organizacji Sai szkół Widja Dźjoti i świątyń.  

W Nagrota Bagwan urządzono obóz honorowego krwiodawstwa, gdzie bhaktowie 

podarowali 75 jednostek krwi. Było to początkiem przedsięwzięcia oddawania krwi, 

jakie zostało przeprowadzone we wrześniu w całym stanie.  

Kerala: Stan Kerala i jego mieszkańcy byli świadkami najgorszych i niszczycielskich 

powodzi, które wstrząsnęły ich życiem. Wielu utraciło domy, pojazdy i wszystko, co w 

życiu zbudowali i zaoszczędzili. Niestety, powodzie odebrały też życie ponad 300 

ludziom, a ponad 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych.  

Keralska Organizacja Sewy Śri Sri Sathya Sai stanęła na wysokości zadania i 

świadczyła sewę [bezinteresowną służbę] tysiącom ludzi wzdłuż i wszerz Kerali. 

Ratowano ponad 1600 osób, z pomocą około 1700 ochotników Sewa Dal. Pracowali 

oni codziennie i świadczyli służbę około 56 tysiącom osób. Oprócz tego rozdano 

materiały pomocowe i leki o wartości ponad 20 milionów rupii.  

Nasze działania sewy zostały podzielone na trzy fazy - ratowanie, pomoc i 

rehabilitacja. Nasz zespół pomocy w klęskach żywiołowych rzucił się do działania na 

dotkniętych powodzią obszarach. Bardzo szybko dotarł na te obszary podobny zespół 
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ze stanu Tamilnadu i przyłączył się do nas. Przy nieskończonej łasce Swamiego 

zdołaliśmy uratować 1600 pozbawionych pomocy osób. W wielu okręgach nasz zespół 

współpracował z drużynami ratowniczymi z Indyjskiej Marynarki Wojennej i Wojska 

Indyjskiego.  

 

 

 

Moją prawdziwą postacią jest miłość 

 

Ludzkie życie jest święte. Nie czyńcie z niego niewłaściwego użytku. 
Kocham wszystkich. Miłość jest moją prawdziwą postacią. Wy wszyscy 
jesteście iskrami mojej boskości. Dzielcie się więc miłością z bliźnimi, tak 
samo jak ja dzielę się miłością z wami wszystkimi. Wówczas wy także 

staniecie się boscy. Kiedy wszyscy będą szli świętą ścieżką, świat 
niewątpliwie osiągnie pokój i dobrobyt. 

 

– Baba 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, red. Bogusław Posmyk  
 


