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AWATAR  WANI  

 

 

Prawdziwa wolność to spokój umysłu 
 

Język może pomóc człowiekowi zdobyć łaskę Lakszmi,  

może pomóc zdobyć przyjaciół i krewnych; 

ten sam język oddaje człowieka w niewolę,  

a nawet może prowadzić do pewnej śmierci.   

 

Ucieleśnienia miłości!  

Każdy człowiek zabiega o wyższy standard życia nie wiedząc, że warunkiem 

osiągnięcia bogactwa i szczęścia jest czystość mowy. Dzięki naszej mowie zdobywamy 

przyjaciół i bliskich, ale jest ona również główną przyczyną naszego zniewolenia. 

Dlatego powinna być pełna słodyczy, prawdy oraz pozbawiona emocji.  

Bhagawadgita mówi: Anudwegakaram wakjam satjam prijahitam czjat – powinno 

się mówić jedynie z dobrą intencją prawdomówne i miłe słowa, które są korzystne dla 

innych.   

Człowiek chce dziś nieograniczonej wolności. Czym dokładnie jest wolność?  

Wolność jest uwieńczeniem mądrości. 

Kultura jest uwieńczeniem doskonałości. 

Wiedza jest uwieńczeniem miłości. 

Uwieńczeniem wykształcenia jest charakter. 

Praktyka jest lepsza od nauki 

Ludzkie życie podupada, gdyż dzień za dniem człowiek traci wszystkie te cztery 

cechy. Lepiej jest czytać książki niż pozostawać ignorantem, ale ważniejsze od samego 

czytania jest zrozumienie tego, co się studiuje. Znacznie ważniejsze od zrozumienia jest 

przyswajanie sobie. Jednak najważniejsze jest wcielanie w życie tego, co się 

przyswoiło. W każdej chwili czasu na całym świecie dzieją się niezliczone wydarzenia. 

W bibliotekach trzyma się setki tysięcy książek. Przypuśćmy, że zadacie bibliotece 

jakieś pytanie, czy odpowie? W bibliotece jest tak wiele książek, ale jaki jest z tego 

pożytek? Tak samo jest dziś z głową człowieka, która zamieniła się w potężną 

bibliotekę, gdzie zgromadzono wiedzę z niezliczonych tematów. Jaki jest jednak 
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pożytek z tych wszystkich informacji?  

Czym jest wolność? 

Są trzy rodzaje wolności: sweććha, pareććha i aneććha. Czym jest sweććha? To wola 

indywidualna. Lecz człowiek powinien przyjmować zwycięstwo i klęskę, sukces i 

porażkę ze spokojem ducha. Sweććha nie jest dążeniem do sukcesu ani 

nienawidzeniem porażek. Prawdziwa wolność tkwi w takim samym podejściu do 

szczęścia i smutku. Tę samą prawdę przedstawiono w Bhagawadgicie: Sukhadukhe 

samekruthwa labhalabhau dżajadżajau – należy zachowywać spokój umysłu w 

szczęściu i smutku, w zysku i stracie, w zwycięstwie i klęsce. Przypuśćmy, że 

zaprosiliście do siebie przyjaciela. Czy możecie pozwolić wejść jedynie jego twarzy, a 

zażądać, by stopy wyszły na dwór? Człowieczeństwo polega na takim samym 

traktowaniu twarzy i stóp. Witajcie ze spokojem ducha zarówno dobro jak i zło, sukces 

i niepowodzenie, sławę i hańbę. Oto właściwy sposób doświadczania sweććhy.    

Drugi rodzaj wolności pareććha. Pareććha polega na podejmowaniu działania za 

namową innych. Gdy odniesiesz powodzenie, utrzymujesz, że to twoje osiągnięcie. 

Jednak gdy działanie zakończy się niepowodzeniem, winisz osobę, która cię do niego 

namówiła. To nazywa się pareććha. Powinieneś posługiwać się własną zdolnością 

rozróżniania, nie ulegać namowom innych. Gdy zaangażujesz się w jakieś działanie po 

odpowiednim rozeznaniu, nie powinieneś martwić się niepowodzeniem czy sukcesem.   

Trzeci rodzaj wolności to aneććha. Aneććha jest tym, co osiągasz boskim zrządzeniem 

czy łaską. Nie jest to spowodowane twoim własnym wysiłkiem ani namową innych. 

Powinieneś być zawsze gotów przyjąć wszystko, co przychodzi z boskiej łaski. Nie 

zawsze możliwe jest osiągnięcie skutków w taki sposób, w jaki sobie życzysz. Ludzie 

wpadają w zachwyt, gdy spełniają się ich pragnienia, natomiast popadają w 

przygnębienie, gdy ich pragnienia nie zostają spełnione. Człowiek powinien tak 

ukierunkować swój umysł, aby zachowywać spokój wobec różnych rezultatów. W 

człowieczeństwie jest tylko jedność, nie ma żadnego podziału. Oto przykład. Weda 

głosi: Czandrama manaso dżataha czakszo Surjo adżajata – księżyc narodził się z 

umysłu, a słońce z oczu Najwyższej Istoty. Umysł jest związany z księżycem, oczy – ze 

słońcem, a zmysły – z Indrą. Indra nie istnieje w jakimś oddzielnym świecie. Ten, kto 

panuje nad swoimi indrijami (zmysłami), jest Indrą. Musisz stać się panem umysłu i 

zmysłów. Jest jeszcze jeden aspekt ponad sferą umysłu i zmysłów, jest to Rudra.   

Co znaczy Rudra?    

Rudra to zasada błogości, która łączy antahkaranę (instrument wewnętrzny) ze 

zmysłami i umysłem. Rudra to połączenie pięciu zmysłów działania, pięciu zmysłów 

poznania i umysłu. Jedenasta zasada, czyli umysł, jest znana jako Ekadaśa Rudra. 

Wedy, śastry (święte pisma) i purany (teksty mitologiczne) przedstawiają wiele 

ideałów życia. Jednak ich podstawową zasadą jest jedność w pozornej różnorodności. 

Ekam sat wiprah bahudha wadanti – prawda jest jedna, ale mędrcy nazywają ją 

różnymi nazwami. Ta zjednoczona zasada, czyli atma, jest obecna w całym naszym 
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ciele, od stóp do głowy. Oto mały przykład. Przypuśćmy, że zapaloną świeczkę 

nakrywasz dzbanem z dziesięcioma otworami. Z powodu tych dziesięciu otworów 

jeden i ten sam płomień jawi się jako dziesięć różnych płomieni. Nakryj dzban grubą 

tkaniną, a nie zobaczysz żadnego płomienia. Możesz pomyśleć, że płomienia nie ma, 

ale to błąd. Nie dostrzegasz światła atmy, zawsze obecnego w twoim ciele. Zapomina 

się o param dżjoti (płomieniu najwyższego światła), dlatego człowiek stawia czoła 

problemom i cierpieniom. Param dżjoti jest dla was niewidzialny mimo swej płonącej 

obecności, gdyż nakryliście go grubą tkaniną tamoguny (cechy gnuśności). Gdy ją 

zabierzecie, zobaczycie dziesięć płomieni. Gdy stłucze się dzban radżoguny (cechy 

namiętności), pozostanie jeden i ten sam płomień, który jest wszechobecny.   

Aby uświadomić sobie swoją prawdziwą jaźń, człowiek musi wyjść poza guny. Gdy 

przyjeżdżasz do górskiej miejscowości, takiej jak Kodaikanal, masz na sobie płaszcz, pod 

którym nosisz koszulę i podkoszulek. Gdy pragniesz spojrzeć na swą pierś, musisz 

najpierw zdjąć płaszcz, później koszulę, a na końcu podkoszulek. Płaszcz oznacza tu 

tamogunę, koszula – radżogunę, a podkoszulek – sattwagunę. Dopóki nie pozbędziesz 

się tych cech, nie urzeczywistnisz własnej jaźni.   

Jeśli ktoś pyta cię, kim jesteś, mówisz, że jesteś lekarzem. Ale to twój zawód, nie 

twoje imię. Zapytany po raz drugi, mówisz, że jesteś Hindusem, Japończykiem czy 

Rosjaninem. Nazwy te wskazują na twój kraj, a nie na ciebie. Ty nie jesteś tym krajem. 

Podobnie, gdy mówisz: „To jest mój umysł, to jest moje ciało, a to jest moja 

chusteczka”, nie jesteś ani tym ciałem, ani umysłem, ani chusteczką. Kim więc jesteś? 

Jeśli ciągle będziesz analizował – neti, neti (nie to, nie to) – uświadomisz sobie, że ciało, 

umysł lub zmysły, są niczym innym jak wytworem złudzenia. Jesteś od nich 

wszystkich oddzielny.   

Mówisz w telugu ‘Na dehamu’ (moje ciało). ‘Na’ znaczy ‘nie’, ‘dehamu’ znaczy ‘ciało’. 

Wyrażenie to samo w sobie oznacza, że nie jesteś ciałem. To poczucie ‘ja’ i ‘moje’ jest 

jedynie mają. Zatem prawidłowy porządek pierwszeństwa powinien być taki: najpierw 

Bóg, potem świat, a ja na końcu. Oto istota kultury Bharatu. Chrześcijanie mówią 

Jehowa, muzułmanie mówią ‘Allahu Akbar’, co znaczy ‘Bóg jest wielki’. Chrześcijanie 

mówią o radości [ang. Joy]. Co znaczy ‘Joy’? Słowo to znaczy: najpierw Jezus [ang. 

Jesus first], potem inni [ang. Others next], a na końcu ty [ang. You last].  

Pandawowie sumiennie przestrzegali w życiu tej zasady. We wszystkich staraniach 

na pierwszym miejscu stawiali Krisznę. Byli ucieleśnieniami satji i dharmy (prawdy i 

prawości). Uważali, że najpierw jest Bóg, potem świat, a oni są na końcu. Dlatego 

osiągali same sukcesy. Kaurawowie najpierw przydawali ważność sobie, potem światu, 

a na końcu Bogu. Dlatego ponosili same porażki. Jest to ciągła walka między dharmą i 

adharmą, między satją i asatją. Czego symbolem jest wojna między Ramą i Rawaną? 

Rama oznacza prawdę, a Rawana symbolizuje nieprawdę czyli kłamstwo. Rama 

oznacza dharmę, a Rawana – adharmę. 

Maja znika, gdy trzymasz się boskich stóp   
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Dokądkolwiek idziesz, twój cień podąża za tobą. Jaki jest związek między tobą a 

cieniem? Czy cień związany jest z twoją głową, z twoimi rękami i nogami? Nie. Cień 

leży pod twoimi stopami. Maja jest niczym cień. Leży u stóp. Gdy mocno trzymasz się 

stóp Boga, maja znika. Dlatego przyjmuj schronienie u stóp Boga.  

Pewnego dnia Kriszna zakradł się do domu jednej z gopik, ukradł mleko i masło, 

rozlał je na swoje stopy i na podłogę, i uciekł. Gdy przyszły gopiki i stwierdziły co 

zrobił Kriszna, postanowiły go znaleźć i złapać. Na mokrej podłodze zauważyły ślady 

stóp Kriszny. Ślady te doprowadziły je do Kriszny. Zatem gdzie powinniście zacząć, aby 

znaleźć Boga? Musicie najpierw szukać Jego stóp. Przyjmijcie schronienie w Bogu, we 

wszystkich staraniach trzymajcie Go na pierwszym miejscu i sprawcie, aby wasze życie 

stało się wartościowe.   

Ciało składa się z pięciu żywiołów przyrody. W swej istocie jest negatywne. Jest 

tymczasowe jak bańka wodna. Nie wiecie, kiedy jest, a kiedy go nie ma! Ciało jest 

niczym bańka wodna, a umysł jest jak szalona małpa. Jaki jest sens podążać za ciałem i 

umysłem? Nie idź za ciałem, nie idź za umysłem, idź za sumieniem. Ścieżka sumienia to 

prosta ścieżka do prawdy. Jednak dzisiaj człowiek idzie za ciałem i umysłem, i marnuje 

życie.    (ciąg dalszy w kolejnym numerze)  

– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 8 maja 1997 roku. 

 

 

Umieść w sercu zasadę Ramy 
 

„Nie ma na świecie miejsca, w którym nie byłoby Boga. Może nie potraficie tego 

dostrzec, ale boskość przenika cały wszechświat. Wszystko, co widzicie, mówicie i 

czynicie jest wolą Boga. Nikt nie jest w stanie opisać boskiej zasady. Dzisiaj świętujecie 

urodziny Śri Ramy. Jednak obchodzenie urodzin szlachetnych osób nie przyniesie 

żadnego pożytku, dopóki nie będziecie wcielać w życie ich nauk” – powiedział 

Bhagawan w orędziu wygłoszonym 12 kwietnia 2000 roku w Brindawanie (Bangalore) 

z okazji święta Rama Nawami.   
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Osiągnijcie Ramę przez poświęcenie 

 

Ucieleśnienia miłości! 

W tym świętym kraju Bharatu nie ma takiej osoby, która nie zna Ramajany – 

opowieści o bohaterskich czynach. Ramajana wskazuje ideały jednostce, rodzinie i 

całemu społeczeństwu. Od czasów starożytnych tysiące ludzi wysłuchało opowieści o 

Ramie. Ale niewielu próbowało wcielić w życie jego nauki. Człowiek rodzi się jako 

istota ludzka, ale nie podejmuje żadnego wysiłku, aby zrozumieć człowieczeństwo. 

Dokonuje postępu w rozmaitych dziedzinach, ale jego umysł nie przechodzi 

transformacji. Jaki jest pożytek z ludzkiego życia, jeśli umysł się nie zmienia? Człowiek 

zmienia ubrania, ale nie zmienia umysłu. Zrobiłby dobrze, gdyby zmieniał swój umysł, 

zamiast zmieniać ubrania. Wszystkie praktyki duchowe, takie jak medytacja czy asceza, 

okażą się bezwartościowe, jeśli umysł nie przejdzie transformacji. Mano mulam idam 

dżagat – umysł jest podstawą całego świata. Człowiek nie podejmuje żadnego wysiłku 

w kierunku zrozumienia, co jest najważniejsze na ścieżce duchowej. 

Trzy długi człowieka   

Człowiek przychodzi na świat potrójnie zadłużony – u Boga, u mędrców i u 

rodziców. Bóg jest w każdej komórce ludzkiego ciała w postaci angirasy (boskości 

obecnej w każdej części ciała jako esencja) i to On ochrania i podtrzymuje życie ludzkie. 

Dlatego człowiek jest bardzo zobowiązany Bogu, który wibruje w każdej części jego 

ciała w postaci boskiej energii. Jedyny sposób, w jaki człowiek może spłacić dług u 

Boga, to podejmować święte czyny i pracę dla dobra bliźnich. Dlatego wskazano mu 

ścieżkę służby, aby spłacił dług u Boga. Człowiek powinien służyć nie z poczuciem, że 

wyświadcza przysługę innym, ale ze świadomością, że spłaca swój dług u Boga. Każdy, 

nawet mały akt służby, zmniejsza twój dług u Boga. Nie powinieneś pragnąć 

stanowisk u władzy. Powinieneś uświadomić sobie, że ciało zostało ci dane, abyś 

służył innym. Prawdziwy sługa to prawdziwy lider. Musisz uświęcać życie przez 

wstąpienie na ścieżkę służby i spłacanie długu zaciągniętego u Boga.   

Drugi długi, jaki musi spłacić człowiek, to dług u świętych i mędrców. Starożytni 

mędrcy i prorocy znali przeszłość, teraźniejszość i przyszłość człowieka. Znali sekrety 

dharmy. Dlatego zalecali człowiekowi różne sposoby postępowania i praktyki 

duchowe, aby mógł on odnaleźć spełnienie w tym i w tamtym życiu. Człowiek może 

spłacić swój dług wobec mędrców i proroków przez podążanie za ich naukami, zgodnie 

z ich literą i duchem oraz przez wcielanie ich w życie.   

Trzeci dług został zaciągnięty u rodziców. Rodzice zadają sobie wiele trudu, aby 

wychować i wykształcić dzieci. Matka jest pierwszym nauczycielem człowieka. Wedy 

głoszą: Matru dewo bhawa, pitru dewo bhawa – czcij matkę i ojca jak Boga. Człowiek 

musi znaleźć sposób, aby spłacić dług u rodziców, by nie narodzić się ponownie.  
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Kiedy człowiek wyłania się z łona matki, 

nie ma na szyi girlandy z kwiatów, klejnotów z pereł, 

ani połyskujących złotych ozdób. 

Nie ma naszyjników wysadzanych drogimi kamieniami,  

takimi jak szmaragdy i diamenty.  

Jednak na jego szyi jest jedna girlanda. 

Brahma nanizuje następstwa jego przeszłych czynów, 

robiąc ciężką girlandę i zawiesza ją na szyi w chwili narodzin. 

Skoro urodziłeś się z girlandą karmy (czynu), musisz żyć w taki sposób, by nie 

narodzić się ponownie. Człowiek rodzi się, aby spłacić trzy długi, a nie po to, by 

gromadzić dobra materialne i marnować życie na doczesnych uciechach. Ludzie we 

współczesnych czasach utrzymują, że są wielbicielami Boga, ale ich czyny zadają kłam 

ich twierdzeniom.  

Wcielaj w życie nauki Ramy, aby do niego dotrzeć  

Nie ma na świecie miejsca, w którym nie byłoby Boga. Może nie potraficie tego 

dostrzec, ale boskość przenika cały wszechświat. Wszystko, co widzicie, mówicie i 

czynicie jest wolą Boga. Nikt nie jest w stanie opisać boskiej zasady. Dzisiaj świętujecie 

urodziny Śri Ramy. Jednak obchodzenie urodzin szlachetnych osób nie przyniesie 

żadnego pożytku, dopóki nie będziecie wcielać w życie ich nauk. Mówi się: Ramo 

wigrahawan dharma – Rama jest ucieleśnieniem dharmy. Jego mowa była 

wypełniona prawdą, a zachowanie promieniało pokojem. Czy może istnieć wyższy 

ideał niż ktoś taki? Wszystkie imiona i formy są jego, on zaś jest ucieleśnieniem 

prawdy, świadomości i błogości.  

Czterej bracia – Rama, Lakszmana, Bharata i Śatrughna – nie są zwykłymi 

śmiertelnikami. Patrząc z doczesnego punktu widzenia, Daśaratha był królem Ajodhji. 

Myślenie, że Ajodhja to miasto, gdzie urodził się Pan Rama, jest błędem. Rama jest 

wszechobecny. Czym jest Ajodhja? Jest to niezdobyte miejsce, gdzie nie może dostać się 

żaden wróg, czyli hridaja (duchowe serce). Daśaratha symbolizuje rydwan ludzkiego 

ciała, wyposażony w dziesięć zmysłów. Ma on trzy żony – Kausalję, Kajkeji i Sumitrę, 

które reprezentują odpowiednio trzy guny – sattwę, radżas i tamas. Te trzy żony mają 

czworo dzieci – Ramę, Lakszmanę, Bharatę i Śatrughnę, którzy reprezentują 

odpowiednio Rigwedę, Jadżurwedę, Samawedę i Atharwawedę. Prawdziwe oddanie i 

poddanie leży u podstaw zrozumieniu wewnętrznego znaczenia Ramajany.  

W opowieści Ramajany musicie zrozumieć zasadę Sity. Przed udaniem się do lasu, 

Rama rozdał swój majątek ubogim. Sita także podążyła za Ramą i rozdała ubrania oraz 

klejnoty. W ten sposób osiągnęła Ramę, porzucając doczesne pragnienia. Jednak w 

lesie zapragnęła mieć złotego jelenia i z tego powodu stała się odległa od Ramy. 

Podobnie dzisiejszy człowiek jest związany pragnieniami. Jeśli porzucisz pragnienia, 

dojdziesz do Boga. Ramę możesz osiągnąć jedynie przez poświęcenie. Z Ramajany 

musisz przyswoić sobie lekcję poświęcenia. Musisz umieścić w swoim sercu zasadę 
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Ramy. Rama przez całe życie praktykował satję i dharmę. Musisz mocno trzymać się 

tych zasad w życiu.   

Najwyższe oddanie Hanumana  

Gdy Daśaratha rozdał słodki budyń, jaki wyłonił się z jadżni, dając go Kausalji, 

Kajkeji i Sumitrze, część Sumitry zabrał orzeł. Zostawił budyń na jakiejś górze i zjadła 

go Andżana Dewi. W rezultacie urodziła Hanumana. Właśnie z tej przyczyny istniał tak 

serdeczny związek między Hanumanem, a czwórką braci – Ramą, Lakszmaną, Bharatą i 

Śatrughną. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę.   

Gdy Sita i Rama wrócili do Ajodhji, radość mieszkańców nie znała granic. W czasie 

koronacji Rama rozdał podarunki wszystkim, którzy mu pomogli w wojnie, z 

wyjątkiem Hanumana. Gdy Sita zapytała o to Ramę, powiedział on, że Hanuman nie 

dba o żaden prezent i że nie ma żadnego godnego prezentu dla Hanumana. Wtedy Sita 

wyjęła swój naszyjnik z pereł i podarowała go Hanumanowi. Ten wyrwał każdą perłę, 

wsadził ją między zęby, przyłożył do ucha i z wyrazem rozczarowania na twarzy 

odrzucał z niechęcią. Zaskoczona jego zachowaniem Sita powiedziała: „Hanumanie, to 

kosztowny naszyjnik, który podarował mi ojciec, a ty rozrzucasz perły, nie 

uświadamiając sobie ich wartości. Mam wrażenie, że nie zaprzestałeś swoich małpich 

sztuczek”. Hanuman odparł: „Matko, sprawdziłem każdą perłę, aby zobaczyć, czy ma w 

sobie święte imię Ramy, ale w żadnej go nie znalazłem. Bez imienia Ramy te perły to 

tylko kamyczki. Imię Ramy wypełnia nawet moje włosy”. Mówiąc to, wyrwał sobie 

włos z dłoni i przybliżył do ucha Sity, która usłyszała dochodzące z niego imię Ramy. 

Można powiedzieć, że gdyby nie Hanuman, Ramajana nie istniałaby. Jest on 

ucieleśnieniem oddania i poddania się Bogu. 

Wszędzie gdzie śpiewa się imię Ramy, tam jest Hanuman. Imię i forma Ramy nie są 

oddzielne. Hanuman doświadczył tej jedności. Jest to zasada niedwoistości. Nazywacie 

siebie wielbicielami Ramy i wielokrotnie czytacie święty tekst Ramajany, ale czy w 

waszym umyśle zachodzi jakaś przemiana? Nie, w ogóle. To nie jest prawdziwe, czyli 

rzeczywiste oddanie, to tylko zewnętrzne pozory oddania. Rama nie pochwala pychy i 

zewnętrznych pozorów. Przydaje ważność jedynie praktyce. Błogość można osiągnąć 

tylko przez praktykę. Postarajcie się właściwie zrozumieć zasadę Ramy.    

– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego 12 kwietnia 2000 roku z okazji święta Rama Nawami 

w Brindawanie (Bangalore).   
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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 od pierwszego numeru 

i pisał bez przerwy, do października 1984 roku. Wszystkie 

napisane artykuły zostały wydane w postaci książek, które 

nazwano serią Wahini. Dla zaznajomienia Czytelników z 

tym, jak pisał je Bhagawan, zamieszczamy tu odręcznie 

pisane1 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 stanowi pierwszą część artykułu 

zamieszczonego w Sanathana Sarathi z lipca 1984 roku. Nie byliśmy w stanie 

opublikować artykułu z czerwcowego wydania Sanathana Sarathi z 1984 roku, gdyż 

nie zdołaliśmy znaleźć jego rękopisu. Następne numery Sanathana Sarathi przyniosą 

dalsze artykuły z książki Lila Kajwalja Wahini, objaśniające głęboką wiedzę Wed. 

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 właściwe i 

prawdziwe znaczenie duchowych prawd zawartych w tych najbardziej starożytnych 

świętych pismach, powinni wielokrotnie czytać te artykuły.    

 

Lila  Kajwalja  Wahini 

Sai rozmawia z sadhaką 

Sadhaka: Swami! Powiedziałeś, że Weda jest znana pod dziewięcioma innymi 

nazwami. Czy ma ich więcej? 

Sai: Ach! Czyż może być nazwana jedynie dziewięcioma nazwami? Ma ich dużo 

więcej. Na przykład jest znana jako Praśna albo Prathamadźa. Różne nazwy wyjawiają 

różne aspekty Wedy, kontekst i charakter tych nauk.   

Sadhaka: Praśna? Co to znaczy? 

Sai: Parameśwara (Wszechmogący) jest praśnagarbhą (tym, w którym zawiera się 

wszelkie zrozumienie i mądrość). Praśna oznacza czystość, klarowność i świętość. Zatem 

                                                 
1
 Odręcznie pisane przez Swamiego artykuły dostępne w wersjach oryginalnych Sanathana Sarathi..  
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słowo to wskazuje, że Wszechmogący ma nieskazitelną inteligencję. Weda stanowi 

słowną konkretyzację boskiej mądrości. Riszi (mędrcy), którzy posiadają czystą 

świadomość i przejrzysty intelekt, zdobywają łaskę wszechprzenikającego brahmana 

(kosmicznej jaźni). Brahman podpowiada im i błogosławi ich, aby uświadomili sobie 

hymny i święte formuły (mantry). Oddając cześć Wszechmogącemu, który uświadomił 

sobie prawdę, oni także rozpoznali i opisali brahmana jako praśnagarbhę.  

Riszi którzy dostąpili objawienia mantr, nie byli związani późniejszymi zwojami 

karmy (działań); łączą się z brahmanem i wyłaniają się z brahmana, gdy cykl 

przejawienia rozpoczyna się ponownie. Wychwala się ich słowem adżah 

(nienarodzeni). Tak mówi o nich Weda. Ich naturą jest nieskazitelna czystość. Dlatego 

określa się ich słowem praśna. Tak żarliwie prosili o łaskę, że w samadhi (stanie 

nadświadomości) brahman ukazał się im z własnej woli i obdarzył ich wizją, która dała 

im wiedzę o brahmajadżni.    

Sadhaka: Co to jest brahmajadżnia? 

Sai: Brahmajadżnia to swadhjaja, czyli dogłębne badanie i przestrzeganie Wed. 

Riszi, nazywami też nienarodzonymi, zostali upoważnieni przez brahmana do 

przekazywania prawdy. Na podstawie wizji, jakich dostąpili, sformułowali zasady 

jadżni, czyli rytuałów ofiarnych, służących pokojowi i pomyślności na świecie. Wedy 

uznają za riszich tylko tych, którzy przechowują w sercach świadomość mantr, 

najwyższej prawdy, znaczenia brahmana (kosmicznej jaźni) i dharmy (zasady 

społecznej harmonii oraz praw i obowiązków jednostki). Rytuały ofiarne 

zaakceptowane i przyjęte przez riszich nazywają się jadżniami.  

Tęsknota za prawdą to tapas, czyli asceza. Skoro brahmana można urzeczywistnić 

praktykując tapas, nazywa się go imieniem Tapodża (osiągalny drogą tapasu). 

Odpowiedź brahmana na tapas określa się jako dewa-wak (słowo Boga) lub  

dewa-wani (głos Boga).   

Tapodża dosłownie znaczy zrodzony z tapasu. Nie oznacza to jednak, że brahman 

(kosmiczna jaźń) nie istniał, zanim nie stworzył go tapas! Brahman istnieje zawsze. Nie 

ma początku. Nie oddziałuje na niego czas. Zrodzony z tapasu znaczy, że brahman 

objawia się osobie która poddała się tapasowi. On zawsze jest. Taka była jego wola. 

Brahman objawił się jako wak – słowo. Słowo stanowi mantrę Wed. Tak więc 

Wszechmogący nazywany jest w Wedach jako Mantrakrit (autorem mantry), Riszikrit 

(stwórcą riszich), a także imionami występującymi w różnych miejsach, takimi jak 

Swajambhu (samoprzejawiający się) czy Tapodża (zrodzony z tapasu).   
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Sposobność służenia w obecności Bhagawana* 
Kuppam Widżajamma  

 

„Angażowanie się w działania sewy samo w sobie jest spełnieniem. Nie potrzeba 

innej praktyki duchowej. Z pojęciem sewy naturalnie wiążą się wszystkie trzy aspekty: 

koncentracja, kontemplacja i medytacja. Tak jak skorupa ostrygi zawiera cenną perłę, 

tak niepozorne z wyglądu wyrażenie ‘Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź’ niesie ze 

sobą wielkie znaczenie. Po prostu podejmijcie sewę. Ja przyjmę odpowiedzialność za 

wasze ocalenie”. 

W czasie świąt trzeba było nakarmić tysiące wielbicieli w obecności Swamiego. 

Doprowadzenie do tego, aby tłum ten siedział w rzędach na sali, było ciężką próbą. Na 

świeżych liściach bananowych, położonych przed wszystkimi osobami w rzędach, 

podawano takie jedzenie jak ryż tamaryndowy, słodki ryż, ryż z twarogiem czy ostry 

sos korzenny. Potem Swami dawał każdej osobie laddu. Po prostu nie potrafię opisać 

sceny przed salą w tamtej chwili! Tłum wielbicieli był tak wielki i bezładny, że 

kierowanie nim zdawało się niezwykle trudne.   

Nie oceniajcie zbyt nisko wartości sewy    

W czasie świąt Swami nie odpoczywał ani przez chwilę. Nadzorował każde 

uroczyste wydarzenie i uczestniczył w nim od samego rana do dziesiątej wieczorem. A 

wszystko to czynił z wielką przyjemnością i bezgraniczną radością. Gdy tak na niego 

patrzyliśmy, nasze serca topniały jak masło. My, armia małp, zawsze niecierpliwie 

czekaliśmy, aby odpowiedzieć na jego najmniejszy rozkaz. Zatem dlaczego miał to 

wszystko robić sam? Nazywa się to miłością matki. Przed każdym świętem Swami 

dawał nam w prezencie nowe szale i odznaki. Przyjmował również nowych 

wolontariuszy do działań służebnych. Nazywał to ‘Spotkaniem Wolontariuszy’. To 

trwające półtorej godziny spotkanie było dla nas wszystkich wielkim świętem.   

„To na pozór proste słowo ‘sewa’ ma doprawdy wielkie znaczenie. Nie wymaga 

żadnego dowodu. Kiedyś żył bogacz, który był skąpcem. Gdy ktoś zwracał się do niego 

o pomoc, uprzejmie pokazywał wskazującym palcem dom po przeciwnej stronie i 

mówił: „Idź do mieszkającego w tamtym domu człowieka, bo jest bardzo łaskawy”. Z 

biegiem czasu, gdy skąpiec zmarł, wysłannicy boga śmierci Jamy, przyszli i wzięli go 

najpierw do nieba. Anioły uhonorowały jego palec wskazujący, nakładając na niego 

pierścień z kwiatów jaśminu. Był zaskoczony i chciał wiedzieć, jaka jest przyczyna tego 

dziwnego zachowania. Odrzekli: „To był palec, który jakże wielu ludziom pokazywał 

właściwą ścieżkę. Pamiętasz?”. Gdy później wysłannicy boga śmierci zabierali go do 

                                                 
*
 Dokończenie artykułu z poprzedniego numeru. Jest to trzecia i ostatnia część artykułu 

Widżajammy…   
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piekła, skąpiec żalił się, że gdyby z całego serca wypełniał służbę, mógłby pozostać w 

niebie na stałe. Później Swami przypomniał wolontariuszom: „Ta złota sposobność 

przyszła do was jako dar z niebios. Nie musicie się wiele trudzić. Nie musicie wydawać 

ani rupii ze swojej kieszeni. Gdy na dworze z niecierpliwością czekają tysiące, ja 

obdarzam was, ludzie, tą szczególną łaską. Zatem musicie uświadomić sobie potrzebę 

służenia z wielką troską i miłością. Możecie nie dostąpić tej szansy wielokrotnie”. 

Słowa Swamiego napełniły nasze serca radością i żalem.   

Dla nas święto Nawaratri było świętem radości. Z jednej strony pełna błogości i 

chwalebna jadżnia, z drugiej strony strumień boskich orędzi Pana miały na stałe 

odcisnąć się w naszych sercach. Było to w istocie wielkie szczęście. Wielbiciel za 

pomocą intelektu musi przyswoić sobie wolę Swamiego oraz zanurzyć ciało i umysł w 

jogę służby. Tak jak nawoływał Pan, to jedyny sposób na uświęcenie czasu. Inaczej 

całe nasze istnienie okazuje się być ciężarem dla ziemi, bezwartościowym zjawiskiem 

obżarstwa, niewłaściwie wykorzystującym życie ludzkie do grzechów.  

W czasie jednego z orędzi Swami rzekł: “Wiecie, co Pan Kriszna powiedział 

Dharmaradży: ‘Judhiszthiro! Proszę, przydziel mi zadanie zbierania zużytych liści po 

zakończonych przez ludzi posiłkach przez cały okres tej radżasuja jadżni’. Dharmaradża 

był oszołomiony. Przyjął tę prośbę ze złożonymi dłońmi, potraktował to jak polecenie 

Kriszny. Patrzcie! Nie oceniajcie zbyt nisko wartości sewy. Jeśli zmarnujecie tę 

sposobność, w przyszłości być może będziecie na próżno żałowali. Gdy dokładnie przed 

wami stoi Bóg i motywuje was w ten sposób, pomyślcie z jakim poświęceniem 

powinniście świadczyć sewę. Czy nie jesteście Mu niezmiernie wdzięczni za to 

błogosławieństwo?”. Nasze odwzajemnienie i zbawienie leży w wykonywaniu 

bezinteresownej sewy, a nie w angażowaniu się w słowną argumentację.  

W czasie rozmowy Swami rzekł: „Niektórzy ludzie mówią: ‘Swami, jesteśmy bardzo 

zainteresowani wykonywaniem sewy, ale nie znajdujemy czasu’. Nie jest to właściwe 

podejście. Jeśli pomodlicie się z całego serca o sposobność służenia, ‘stworzę’ dla was tę 

sposobność. To Prawda! Prawda! Prawda! Gdy jesteś w drodze do biura i zdarzy się, że 

zobaczysz kogoś, kto cierpi katusze, powinieneś pospieszyć i zabrać go do szpitala. Nie 

musisz martwić się, czy dotrzesz na czas do biura czy dostaniesz burę od przełożonego. 

Jeśli będziesz świadczył szczerą służbę, usuwanie wszelkich przeszkód i zarzutów, jakie 

mogą się zdarzyć, będzie moim obowiązkiem. Pewnego dnia stało się tak, że jeden z 

wielbicieli wyświadczył taką służbę i dotarł do biura z opóźnieniem. Ale wiecie, że jego 

przełożony dotarł do biura znacznie później. Jeśli zostawicie mi wszystkie swoje 

problemy i podejmiecie bezinteresowną służbę, moim obowiązkiem jest obdarzanie 

dobrymi skutkami.  

„W przypadku gdy ktoś przyjmie butną postawę - ‘Jestem wolontariuszem. Musisz 

być posłuszny’ – wiedzcie, że kara podąży za wami jak wasz cień. Któregoś dnia pewna 

kobieta gorączkowo, z serca prosiła wolontariuszkę, aby pozwoliła jej przekazać 

Swamiemu list z krótką prośbą, bo znajdowała się w strasznym położeniu. 
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Wolontariuszka popatrzyła na nią z wściekłością i bezlitośnie popchnęła ją, aby 

usiadła. Po chwili wyszedł Swami, podszedł prosto do tej wolontariuszki i usunął jej 

chustę [odznakę wolontariuszki sewy], nie zwracając uwagi na jej pełne skruchy 

błagania. Widzimy, że nawet gorliwi wielbiciele, którzy poznali wszechwiedzę 

Swamiego, skłonni są do twardych postaw.  

Moim pokarmem jest radość wielbicieli 

„Angażowanie się w działania sewy samo w sobie jest spełnieniem. Nie potrzeba 

innej praktyki duchowej. Z pojęciem sewy naturalnie wiążą się wszystkie trzy aspekty: 

koncentracja, kontemplacja i medytacja. Tak jak skorupa ostrygi zawiera cenną perłę, 

tak niepozorne z wyglądu wyrażenie ‘Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź’ niesie ze 

sobą wielkie znaczenie. Po prostu podejmijcie sewę. Ja przyjmę odpowiedzialność za 

wasze ocalenie”. 

Rokrocznie, wraz z rosnącymi tłumami wielbicieli, wzrastała także ilość 

wolontariuszy. Pewnego dnia Swami, patrząc na nas, stojących przed nim, powiedział 

słodko i z miłością: „Jak siłę czujecie teraz w swoich ramionach? Oczywiście, dużo siły 

przychodzi nawet bez wykonywania ćwiczeń”. Czasem Swami wzywał nas na podium 

i błogosławił padanamaskarem, rozdawał wibhuti i banany. Rzeczywiście jest Boską 

Matką wszechświata, pulsem serca wszystkich wielbicieli! Swami rzekł: „Moim 

pokarmem jest radość wielbicieli”. Przez wzgląd na wielbicieli Swami pracuje 

niestrudzenie dzień i noc, z miłością tysiąca matek.  

„Gdy angażujecie się w sewę, uświęcona zostaje każda część waszego ciała” – rzekł 

Swami. „Gdy sewę rzeczywiście wykonuje się z całego serca i z czystym umysłem, 

zwiększa się pewność siebie. Prowadzi to do zadowolenia z siebie, a to z kolei do 

silnego poczucia poświęcania się. Jest to dżiwita paramartham (najwyższe spełnienie 

życia). Spójrzcie, jak jesteście w stanie uświadomić sobie Boga nawet bez żadnych 

trudności! Macie dwa skrzydła – miłość i sewę – tak jak ptaki latają dzięki sile dwóch 

skrzydeł. Podążając tą ścieżką, tak jak ptaki, musicie szybko dotrzeć do Boga! 

Podejmujcie sewę, a Bóg sam przyjdzie, szukając was. Nie musicie tęsknić za Bogiem”. 

Gdy usłyszeliśmy te słowa od Swamiego, nasze serca wypełniła zachwycająca błogość. 

W ten sposób dzięki spotkaniu wolontariuszy, Pan dał nam wiele złotych sposobności. 

Odznaki były zawsze jaskrawe, kolorowe i z pięknymi symbolami. Podkreślał, że 

należy je nosić zawsze na lewej stronie piersi; mówił: „Bądźcie uświęceni przez 

uświadomienie sobie Boga w świątyni swojego serca. Lecz strzeżcie się! Jeśli ten cenny 

diament wyślizgnie się, nie dostaniecie go ponownie”. Swami zwykle sam wręczał 

odznaki wraz z rzadką sposobnością dostąpienia padanamaskaru.  

Nie porzucę was  

Pewnego dnia Swami wezwał nas do środka, spojrzał na nas uważnie i powiedział: 

„Dałem wam wiele przesłań. Wiecie jak na dworze tłoczą się ludzie. Dla wielu z nich to 

miejsce jest nowe. Nie znają naszych norm. Dlatego musicie okazywać im miłość i 

cierpliwość. Nie powinienem słyszeć od was takich słów jak: ‘Swami, oni nie słuchają’. 
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Jeśli sami nie słuchacie właściwie moich poleceń na przestrzeni lat, jak możecie 

oczekiwać, że oni pojmą je w ciągu kilku dni? Wszyscy ci ludzie przyjeżdżają przez 

wzgląd na moją miłość, nie przejmują się różnicami i niewygodami. Zatem waszym 

obowiązkiem jest sprawić im radość na tyle, na ile się da. Chciałbym, aby oni wszyscy 

długo was pamiętali, za okazaną pokorę, cierpliwość i troskę. Tylko o to was proszę”. 

Od tych słów stopniały nam serca.    

„Wykujcie dla siebie dobre imię. Ja będę z wami, w waszym domu i w waszych 

oczach. Nie porzucę was, a wy nie powinniście porzucić mnie. Łączcie się z miłością”. 

Byliśmy przekonani, że będzie to dla nas ostatnie spotkanie. Wszyscy upadliśmy mu do 

stóp i płakaliśmy jak dzieci. Promieniejąc miłością tysiąca matek, Swami dał nam 

wszystkim padanamaskar i wibhuti. Na końcu uniósł w naszą stronę obie dłonie w 

geście abhadżam (zapewnienia ochrony).   

Pewnego razu w 1946 roku Swami siedział na piaszczystym dnie rzeki Czitrawati z 

grupą wielbicieli, gdy nagle nieoczekiwanie oświadczył: „W bliskiej przyszłości w 

Nilajam będą wzniesione wielkie budynki i budowle. Wszyscy będziecie tego 

świadkami”. Potem wykonał na piasku kilka rysunków i pokazał nam, mówiąc: „To 

będzie Wschodnie Prasanthi, to jest Prasanthi Zachodnie, a to Prasanthi Południowe. 

Przyjedzie wielu cudzoziemców i będą tu mieszkać”. Jednak zlekceważyliśmy słowa 

Swamiego, ponieważ uważaliśmy, że gorące i ostre powietrze tego kraju nie 

przyciągnie ludzi, nie mówiąc już o cudzoziemcach. Jakby wyczuwając nasze myśli, 

Swami rzekł: „Oznajmiam, zrobię i sprawię, że będzie to zrobione. Teraz oznajmiłem to 

wam. Wkrótce zdobędę cegły, wapień itd. na te budowle. Wszystko to zrobię sam, a 

potem będę to robił przez was”. Słowo Sai to słowo prawdy. W tamtym czasie nie 

potrafiliśmy ocenić wartości jego słów. Jednak teraz doprawdy jesteśmy w stanie 

widzieć i cieszyć się.   

Z całego serca wszyscy uczestniczmy w działaniach sewy, uszczęśliwiajmy Pana 

przez swą bezinteresowną sewę i osiągnijmy spełnienie w życiu. Bezcelowe jest 

lamentowanie, jeśli poparzyło się ręce (z powodu zaniedbania w teraźniejszości). Zanim 

minie czas i sposobność, zapewnijmy sobie zbawienie, wcielając w życie zalecenia 

Swamiego.  

– Kuppam Widżajamma jest autorką słynnej książki „Anjatha śaranam nasti” [Poza Tobą nie ma 

żadnego schronienia] oraz wielu innych książek o Bhagawanie Babie.  
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Blask boskiej chwały 

Przekazywanie boskości 
Richard Bock 

 

Nowoczesna technologia umożliwiła to, aby głos i podobizna Bhagawana Śri Sathya 

Sai Baby szerzyły się na tej ziemi przez filmy, zdjęcia i kasety magnetofonowe. Dla 

wielu osób z zagranicy jak i w Indiach pierwszym wspomnieniem kontaktu z 

Bhagawanem było zdjęcie albo film. To było także moim doświadczeniem. Ponieważ 

żyjemy jednak w doczesnym świecie, trochę czasu zajmuje nam niekiedy zrozumienie, 

że chociaż może to być nasz pierwszy kontakt z nim, nie jest to jego pierwszy kontakt z 

nami; że technika, nieważne jak bardzo rozwinięta, towarzyszy jedynie zdolności Pana 

docierania do swoich wielbicieli.   

Na początku 1968 roku, po kilku latach praktykowania medytacji i zgłębiania 

filozofii, zacząłem poważnie prosić o pokazanie, kto jest moim prawdziwym guru. Parę 

tygodni później sławny muzyk Rawi Śankar, który nagrywał dla mojej firmy, a był i 

jest moim bliskim przyjacielem, wspomniał mi imię Sathya Sai Baby. Krótko potem 

Matadżi Indra Dewi dała mi posłuchać nagrania na taśmie tego Baby śpiewającego 

bhadżany i pokazała mi film, który przywiozła z Indii. Byłem urzeczony dźwiękiem 

głosu Baby i zapytałem, czy sądzi, że będzie możliwe, abym uzyskał pozwolenie na 

nagranie Baby w Indiach. Kilka tygodni później zobaczyłem się z innym przyjacielem, 

nauczycielem hathajogi, Iwanem Markowem, który poprosił mnie o przeczytanie 

rękopisu, jaki właśnie ukończył. Była to opowieść o życiu Baby, pierwsza napisana na 

Zachodzie, jednak nigdy nie opublikowana.   

W tamtym czasie tylko garstka ludzi w Stanach Zjednoczonych wiedziała o Babie, a 

książki o nim i jego zdjęcia były tam nieznane. Zatem to, że w krótkim czasie po 

zadaniu tamtego pytania usłyszałem jego imię, posłuchałem jego głosu, zobaczyłem 

go na filmie i przeczytałem opowieść o jego życiu, wydawało się nadzwyczajne. 

Teraz pragnąłem zobaczyć Babę osobiście. Gdy otrzymałem pozwolenie na 

przywiezienie sprzętu do nagrywania, w połowie listopada 1968 roku poleciałem do 

Indii, aby nagrać bhadżany Bhagawana na obchodach urodzin. W czasie krótkiej 

przesiadki w Tokio kupiłem kamerę Super-8 i kilka rolek filmu, bez wcześniejszego 

planu i bez żadnej wskazówki o jej późniejszej roli w moim życiu.  

Przybyłem do aszramu i wkrótce stałem obok tłumu czekającego na darszan Baby. 

Baba pojawił się na werandzie mandiru. Wcześniej starannie ułożono dla niego ścieżkę 

z kwiatów, aby nią szedł z mandiru na salę, a po obu jej stronach tłumnie stali 

wielbiciele. Baba spojrzał w moją stronę i dał mi znak, abym wyszedł z tłumu z 
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kamerą. Idąc za jego poleceniem, wkrótce szedłem przed nim tą posypaną kwiatami 

ścieżką, szedłem tyłem i filmowałem, jak idzie przez tłum. Prof. Kasturi trzymał w 

górze uroczysty parasol, a matka Baby podążała tuż z tyłu. Moje widzenie, ograniczone 

wizjerem kamery, wypełniał powiększony wizerunek uśmiechniętej twarzy Baby, gdy 

zwracał się z jednej strony na drugą, pozdrawiając wyciągniętymi dłońmi tłumy, które 

lgnęły do niego. 

Wcześniej tamtego dnia ustawiłem sprzęt nagrywający na scenie sali, gdzie Baba 

miał przemawiać. Gdy przybył, wziął girlandę kwiatów i owinął nią jeden z moich 

mikrofonów, jakby zapewnił mnie, że mam jego pozwolenie i wszystko będzie w 

porządku. Po przemówieniu Baba przez prawie 45 minut śpiewał bhadżany. Tamta 

taśma stała się pierwszą płytą długogrającą z jego bhadżanami, wydaną w Indiach i na 

Zachodzie. Wydaje się teraz, jakby Baba mówił: „Dam ci to, czego chcesz, chcesz film, 

chcesz płytę gramofonową... Dam ci je, pod warunkiem, że przyjmiesz to, co naprawdę 

chcę ci dać... klucz do wyzwolenia”.  

Patrząc wstecz, widzę, jak te chwile z Babą oznaczały dla mnie pewien punkt 

zwrotny, początek zdobywania wiary i rozwijania zdolności rozróżniania, co 

doprowadziło mnie do tego, że za skinieniem dłoni Baby wychodziłem z bezładnego 

świata korporacyjnego biznesu, który wówczas był już przyczyną jednego ataku serca.  

Właściwie pojechałem do niego natychmiast po tamtym ataku serca. Jeszcze przed 

dotarciem do aszramu poczułem się świetnie. Nie mogłem uwierzyć, że byłem 

kiedykolwiek chory. Miałem interview z Babą i stworzył dla mnie odrobinę wibhuti, 

rozpiął mi koszulę i umieścił mi je na piersi. Wcześniej nic mu nie mówiłem, ale 

następnie powiedział mi, że mam nieuszkodzone serce. (We wrześniu miałem atak 

serca, a w Indiach byłem w listopadzie). „Dobre serce, nie martw się. Dlaczego się 

lękasz, skoro jestem tutaj?”. Potem stworzył pierścień i rzekł: „Noś go, będę zawsze z 

tobą”. Była na nim podobizna Baby. Dało mi to połączenie z nim i zaczęło zmieniać 

moje życie. Było to tak naturalne, że nawet nie miałem czasu, aby doznać wstrząsu. 

Słyszałem wcześniej, że on to robi. W rzeczy samej było to coś, co poniekąd mnie 

niepokoiło. Przed wyruszeniem do aszramu powiedziałem do Indry Dewi: „Mogę 

przyjąć wszystko poza tymi cudami”. Cuda te niepokoiły mnie, ponieważ u 

Ramakriszny czytałem, że trzeba strzec się mocy siddhi; sprowadzają one z właściwej 

drogi. Obawiałem się zatem, że popisywanie się tą mocą jest trochę egoistyczne i nie 

na najwyższym poziomie ekspresji. Dlatego miałem wątpliwości co do tego, jakie 

pobudki ma Baba, czyniąc cuda. Jednak gdy się zbliżyłem i zacząłem tego doświadczać, 

uświadomiłem sobie, że jest to dla niego tak naturalne, a stojąca za tym przyczyna jest 

tak dobra, że zdałem sobie sprawę, że przychodzi on z innej przestrzeni. On nie staje się 

czymś; on już tym jest. A więc nie ma nic, co mogłoby go zniszczyć.  

Baba jest tu, aby stopniowo próbować wyciągnąć ludzi z szaleństwa, jakie dla siebie 

stworzyli, do światła. Dla każdego kto wchodzi na jego orbitę, kto chce się z nim 

spotkać w pół drogi, on zrobi wszystko, co może, aby pomóc, bo taka jest jego misja; 
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właśnie dlatego tu jest. W przypadku człowieka Zachodu zwykle potrzeba czegoś, co 

zrobi na nim niezwykłe wrażenie, aby uwolnił się od świata materialnego, w którego 

sidła dał się złapać, a także od wyobrażenia, że wszystko można zrozumieć naukowo. 

Tak więc Baba stwarza coś z czasu, łamiąc to, co wygląda jak naukowe prawa natury i 

tworzy tak zwany cud. Dla tych, którzy są pogrążeni w świecie intelektu, jest to bardzo 

trudny orzech do zgryzienia. Muszą stanąć z tym twarzą w twarz i to zbadać. A jedyną 

odpowiedzią jest Bóg. Przeważnie ludzie, którzy są intelektualistami, nie mogą dotrzeć 

do Boga, bo na nich to nie działa.   

Osoba prostoduszna, osoba mająca wiarę i miłość, potrafi zostać wyznawcą Boga 

bez konieczności rozumienia Boga. Lecz intelektualista musi zrozumieć Boga, zanim Go 

przyjmie. Zrozumienie Boga jest niemożliwe! Miliony ludzi na świecie próbują 

zrozumieć i tracą rozum, gdyż nie potrafią tego zrobić. I jakiś czyn wstrzymania czasu 

zatrzyma tych ludzi i sprawi, że przystaną i pomyślą.   

Tym, co zrobiło na mnie wielkie wrażenie, nie było stworzenie tego pierścienia. 

Chodzi o to, co przydarzyło się Indrze Dewi, gdy zapytała Swamiego, czy mogłaby 

dostać trochę więcej leczniczego popiołu wibhuti, ponieważ rozdała ludziom wszystko 

ze swojego pierwszego zapasu. Baba mówi „Tak” i na moich oczach zatacza dłonią koło, 

a potem układa dłonie wewnętrzną stroną do góry, jakby chciał coś otrzymać. W 

powietrzu pojawia się urna o wysokości około 10 cm i spada mu w ręce. Ja widzę to i 

mówię: „To nie jest kuglarska sztuczka, to nie jest coś, co ma w rękawie, to jest coś 

innego!”. On potem podnosi wieczko i wysypuje cały ten popiół na kawałek papieru. 

Dzieje się to po raz kolejny – sypie się mnóstwo popiołu, łącznie dwa razy tyle, ile 

może pomieścić urna. Potem Baba wsypuje połowę tego popiołu z powrotem do urny, 

a z tego, co zostało, rozdaje odrobinę znajdującym się obok ludziom. Resztę wsypuje do 

torebki zrobionej z chusteczki, którą daje Indrze. Dotyka tego i mówi: „Teraz będzie to 

niewyczerpalny zapas, więc nie zabraknie ci”. Cóż! Indra ma tę urnę od 10 lat i nadal 

sypie się z niej wibhuti. Rozdaje je tysiącom ludzi. Zatem był to dla mnie znacznie 

większy cud niż tamten pierścień. Wcześniej rozważałem pojęcie Boga i zgłębiałem 

religię, jednak nie miałem żadnego doświadczenia Boga. Po tym doświadczeniu z Babą 

w moim umyśle nie ma już pytania, czy Bóg istnieje czy nie.   

Na przestrzeni 12 lat od tej wizyty Baba dał mi wiele możliwości przebywania z nim 

oraz filmowania i nagrywania jego działań, a także bycia instrumentem w dzieleniu się 

wynikami z innymi wielbicielami. Wierzę, że mój związek z technologią i techniką 

upowszechniania jego przesłania spowodował, że Baba pozwolił mi zobaczyć, jakże 

one są nieistotne.   

Baba wielokrotnie mówił, że jego misją jest wychowywanie wielbicieli. W tym 

zadaniu nie potrzebuje nikogo do pomocy, gdyż jego wszechobecna wszechwiedza jest 

podstawą każdej cząsteczki we wszechświecie. Możemy uważać się za 

błogosławionych, jeśli Baba pozwala nam spędzać czas na pracy związanej ze swoją 

misją w ramach sadhany naszego własnego rozwoju duchowego.   
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Na świecie istnieje praktyka wiązania imion i zasług ze skutkami wysiłków 

jednostek, jak gdyby były one stwórcami, jakby to nie Pan przez nie działał. Błędu w 

tej praktyce nigdy nie widać bardziej niż wtedy, gdy kończymy jakieś przedsięwzięcie, 

wiedząc, że natchnienie, energia i rezultaty należą do Niego. Jedyne co trzeba wówczas 

zrobić, to modlić się, aby instrument nie wypaczył melodii i przesłania, jakie On 

pragnie przekazać.  

– Wybrane z artykułu Richarda Bocka w “Golden Age 1980” [Złoty wiek 1980].  

 

 

Sathya Sai – Najwyższy lekarz 

Pidatala Gopi Kriszna  

 

 

Był rok 1981. Miałem 18 lat i właśnie rozpocząłem studia na Uniwersytecie 

Rolnictwa i Techniki Gowind Ballabh Pant w Pantnagar koło Nainital. Mój najstarszy 

25-letni brat pracował w Kalkucie jako kierownik ds. zbytu w General Electric 

Corporation (GEC) na wschodzie kraju. Z błogosławieństwami Swamiego ożenił się 7 

sierpnia 1981 roku. Zaledwie miesiąc po ślubie nagle zachorował.   

W dniu 20 września 1981 roku otrzymaliśmy telefon z biura GEC w Kalkucie z 

informacją, że brat nie czuje się dobrze i że skontaktuje się z nami bezpośrednio. 

Sprawy przedstawiały się następująco: we wrześniu 1981 roku dyrektor zarządzający 

GEC przyjeżdżał z wizytą do biura w Kalkucie, a mojego brata Krisznę wyznaczono, aby 

pojechał na lotnisko i go odebrał. Niestety, w drodze na lotnisko brat zachorował. 

Zaczęło mu puchnąć lewe ramię i pojawił się silny ból. Z lotniska brat zadzwonił do 

swojego kierownika, powiedział w jakim jest stanie i postanowił lecieć natychmiast do 

domu w Hajdarabadzie. Kierownik zrozumiał sytuację i pilnie posłał zastępstwo na 

lotnisko. Brat zadzwonił z lotniska w Kalkucie do rodziców, zawiadamiając o swoim 

stanie i zdołał kupić bilet na odlatujący za pół godziny samolot z Kalkuty do Czennaju.   

Po otrzymaniu tej wiadomości z lotniska od brata, ojciec, Śri P. Sitapati, który był 

starszym urzędnikiem ISA [Indyjskiej Służby Administracyjnej], wyczuł nagłość 

potrzeby i szybko przystąpił do działania. Poprosił lekarzy w poważanym Instytucie 
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Nauk Medycznych Nizam, aby byli dostępni. Brata w pośpiechu od razu przewieziono 

z lotniska Begumpet do tego szpitala. Został przyjęty i powierzony opiece starszego 

lekarza kardiologa, dr. P. S. Rao oraz jego asystenta, dr. Radżagopali Radżu, obecnie 

przewodniczącego Fundacji Opieki Szpitalnej w Hajdarabadzie. Patrząc na spuchnięte 

ręce i twarz brata, lekarze zapytali go, jak długo cierpi na ten obrzęk. Brat wspomniał, 

że występuje on z przerwami od miesiąca, a ten duży obrzęk jest od paru dni...  

Lekarze powiedzieli ojcu, że trzeba wykonać sporo badań, co zajmie przynajmniej dwa 

dni, a gdy sprawdzą wyniki, omówią je, postawią diagnozę, a później rozpoczną 

leczenie. Podejrzewali jakąś bardzo rzadką chorobę serca.  

Swami stwarza medalik dla mojego chorego brata  

Nie wiedząc co i jak czynić, zupełnie zagubiony, ojciec, Śri P. Sitapati, który później 

służył jako główny urzędnik ds. public relations w aszramie w Prasanthi Nilajam, 

szybko postanowił pospieszyć po pomoc do boskiej siedziby Sathya Sai. Pamiętam, że 

ojciec i ja wsiedliśmy do samochodu o ósmej rano i pojechaliśmy prosto do boskiej 

siedziby Prasanthi Nilajam. Około godziny czwartej po południu dotarliśmy do 

głównej bramy Gopuram. U bramy czekał jeden z pracowników Instytutu Sathya Sai. 

Zapytał, czy w samochodzie jest Śri Sitapati. Gdy usłyszał potwierdzenie, 

poinformował nas, że Swami polecił, aby ojca przyprowadzono bezpośrednio do 

mandiru i że Swami czeka, aby go przyjąć. Ojciec pospieszył do mandiru.   

Dokładnie o godzinie 4.30 po południu Swami w swojej nieustraszonej, boskiej 

postaci wyszedł ze swojego pokoju w swoim boskim blasku, a gdy zobaczył mojego 

ojca siedzącego na werandzie, z uśmiechem przewyższającym wszystko, co najlepsze na 

ziemi, poszedł do niego i powiedział w telugu: – Emi Sitaram, Kodukuki health 

Bagaleda?, co znaczy – Co, Sitaram? (Swami nazywał ojca Sitaram), zdrowie syna nie 

jest dobre? Ojciec odpowiedział drżącym głosem: – Naa koduku kadu Swami, mi 

koduku, mire  ćusukowali …kodalini dhirga sumangali bhawa ani aasirwadinczi 

naru… anta mi daja inka, co znaczy – Swami, on nie jest moim synem… on jest twój! 

Musisz zatroszczyć się o niego… Pobłogosławiłeś moją synową długim i szczęśliwym 

życiem małżeńskim i teraz to wszystko twoja łaska. Swami uśmiechnął się w 

odpowiedzi i rzekł: – Ćusta… ćusta – zobaczę, zobaczę, po czym odszedł, aby udzielić 

darszanu wielbicielom.    

Gdy Swami wrócił na werandę, polecił ojcu pójść do pokoju rozmów... mnie nie 

wezwał do środka. A teraz szczęśliwsza część opowieści. W pokoju rozmów, zanim 

ojciec zdołał szczegółowo opowiedzieć Swamiemu, co przydarzyło się mojemu bratu, 

Swami zaczął opowiadać wszystkie te zdarzenia we właściwej kolejności, do chwili 

obecnej, włącznie z tym, co lekarze myślą o przypadku brata. Swami oznajmił ojcu, że 

w czasie częstych podróży jako kierownik ds. zbytu, brat dostał zakażenia z powodu 

jedzenia w różnych miejscach. Lekarze mają potwierdzić jeszcze tę diagnozę, ale Swami 

już w tej chwili oświadczył, że ta rzadka choroba to bakteryjne zapalenie wsierdzia, że 

serce zostało zakażone w prawie 80 procentach i że z całą pewnością stan jest 
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poważny. Wszechprzenikający i wszechwiedzący Sai to odwieczny brahman. Jakiej 

więcej pomocy potrzeba w tej chwili? Ojciec poczuł się zupełnie dobrze z myślą, że Pan 

zna problem i był pewien, że Pan zna również lekarstwo!   

Patrząc na twarz ojca, Swami uśmiechnął się i rzekł: Emi bhajapadutunnava? 

–Lękasz się? Ojciec odpowiedział: – Swami, w sierpniu przeprowadziłeś jego ślub, a na 

ślubie pobłogosławiłeś synową długim i szczęśliwym życiem małżeńskim. Minęło 

zaledwie kilka miesięcy odkąd się pobrali. Jaka jest przyszłość tej dziewczyny? Co 

powiedzą ludzie? Powiedzą, że wiedziałem o problemie zdrowotnym syna, a mimo to 

przeprowadziłem jego ślub, ryzykując przyszłością dziewczyny! Ponadto ludzie 

powiedzą, że nawet po twoim hojnym błogosławieństwie, doszło do czegoś takiego. 

 Swami uśmiechnął się i rzekł: „Tak, pobłogosławiłem ją długim życiem i takie ono 

będzie! Dlaczego się lękasz, skoro jestem tutaj!?” Gdy to powiedział, stworzył medalik 

w kolorze miedzianego złota, na którym widać wizerunek Sita Rama Pattabhiszekam 

(koronacji Matki Sity i Pana Ramy) i dał go ojcu. Powiedział ojcu, aby wracał do 

Hajdarabadu i zawiązał ten medalik na szyi brata tak, aby spoczywał na jego piersi. 

Dodał, że „Będzie zdrów za sześć tygodni” i że zobaczy go znów w Puttaparthi, gdy 

będzie miał się świetnie. Na medaliku za trzy dni w mistyczny sposób utworzyły się 

trzy litery TSS – Tara Sathya Sai, co znaczy: Gwiazdą Niebios jest Śri Sathya Sai!  

Boskie uzdrowienie rzadkiej choroby serca  

Po tym boskim oświadczeniu Swami powiedział, że częścią leczenia brata będzie 

dawanie mu przez sześć następnych tygodni zastrzyków z penicyliny krystalicznej. 

Powiedział, że lekarze właśnie postanowili rozpocząć leczenie. Później powiedział, że 

lekarze mają wątpliwości co do tego, jakie powinno być połączenie zastrzyku z 

penicyliną. Swami, najwyższy boski lekarz, oznajmił: „To musi być gentamecyna”. Z 

boskimi błogosławieństwem Swami dał ojcu znak, aby wyszedł z pokoju, mówiąc: 

„Natychmiast wracaj do Hajdarabadu”. 

Dzięki wielkiej fali miłości i łaski, jaka dotarła do ojca od boskiego najwyższego 

mistrza, był on zupełnie spokojny i z pełnym miłości uczuciem „Dlaczego mam się 

lękać, skoro On tam jest”, pojechaliśmy z powrotem do Hajdarabadu.   

Opowieści część trzecia – część najszczęśliwsza. Następnego ranka niezwłocznie 

udaliśmy się do szpitala, gdzie brata badał dr Radżagopala Radżu i jego zespół. Moja 

starsza siostra, dr Dżjoti, która była lekarzem ogólnym, również przebywała na sali. Po 

poważnych rozmowach toczących się w gronie lekarzy ojca powiadomiono, że choroba 

nazywa się bakteryjne zapalenie wsierdzia i że mocno zakażone jest serce. Lekarze 

zakończyli konsultacje, oznajmiając ojcu i innym osobom na sali, że leczenie będzie 

trwało około sześć tygodni, z sześcioma zastrzykami z krystalicznej penicyliny dziennie 

(co cztery godziny). Każdy zastrzyk będzie miał około 140 tysięcy jednostek. Lekarze 

powiedzieli, że zastrzyki będą bardzo bolesne i gdy będą podawane pacjentowi, trzeba 

zapewnić mu odpowiednią opiekę, bo na skutek bólu może on reagować gwałtownie i 

ostro. W tej chwili rozmawiali też o innym dodatkowym zastrzyku do zastrzyku z 
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krystalicznej penicyliny, a ojciec odruchowo podpowiedział: „Dlaczego nie pomyśleć o 

gentamecynie!”. Lekarze spojrzeli na niego zaskoczeni, a dr Radżu uśmiechnął się i 

rzekł: „Tak, powinniśmy dodać gentamecynę, bo to antybiotyk o szerokim 

zastosowaniu, dobrze działający w połączeniu z krystaliczną penicyliną”. Uznano, że 

pacjent musi znajdować się pod stałą obserwacją. Co zaskakujące, ani lekarz ani nikt z 

obecnych nie zapytał ojca, skąd wie o gentamecynie. Pomyśleli, że jako urzędnik 

Indyjskiej Służby Administracyjnej przeczytał gdzieś o tej dolegliwości i podpowiedział 

to. Nie wiedzieli, że ten przypadek przeanalizował bezpośrednio Najwyższy Lekarz 

imieniem Bhagawan Śri Sathya Sai! A prawda była taka, że brat miał też uczulenie na 

penicylinę! W święto Widżaja Daśami w 1981 roku Swami powiedział mi w rozmowie, 

że tamte zastrzyki brał on, a nie mój brat... i ponownie oświadczył: „Dlaczego się lękasz, 

skoro jestem tutaj!”. 

Wkrótce po odejściu lekarzy, nasza rodzina usiadła wokół łóżka brata i ojciec 

szczegółowo opowiedział bratu, co powiedział Swami. Potem przyszedł czas na 

przyjęcie pierwszego zastrzyku z krystalicznej penicyliny i pielęgniarka Śanti (niech ją 

Bóg błogosławi, gdziekolwiek jest), inny doskonały przykład czystej miłości i służby w 

tej opowieści, przygotowała zastrzyk. Wtedy ojciec wyjął medalik Sita Rama 

Pattabhiszekam, który dał mu Swami i zawiązał go na szyi brata tak, że spoczywał na 

jego sercu. Wtedy ciało brata zaczęło się trząść i zaczął on płakać, mówiąc w telugu: 

Szok Kotutondi – co znaczy, że czuje, iż doznał elektrowstrząsu. Jako młodszy brat i 

silny mężczyzna na tej sali, użyłem wobec niego siły przy wsparciu pielęgniarki, 

próbując przytwierdzić go do łóżka. Gdy to się działo, ku miłemu zaskoczeniu mojej 

siostry - lekarki i mojego ojca, wyraźnie zobaczyli oni iskry wydobywające się z 

medalika Swamiego; przechodziły przez pierś brata! Po kilku sekundach brat uspokoił 

się i dostał zastrzyk.   

To, co stało się później, zgodne jest z Jego opowieścią, która jest częścią historii Śri 

Sathya Sai [gra słów w jęz. ang. His story - Jego opowieść, history - historia].  

Zadziwiające było to, że gdy około godziny 9.00 wieczorem na sali brata wyłączano 

światła, moja bratowa przez sześć tygodni, co wieczór, o tej samej porze widziała 

światło wydobywające się z medalika i rozprzestrzeniające się po całym ciele brata! 

Wszyscy o tym wiedzieliśmy i jestem pewien, że Czytelnicy musieli teraz zdać sobie 

sprawę z boskiego przedstawienia Swamiego! Leczenie zastrzykami było częścią 

boskiego przedstawienia... W rzeczywistości leczenie musiało się chyba skończyć w 

chwili, gdy na szyi brata zawieszono medalik albo gdy Swami powiedział: „Dlaczego 

się lękasz, skoro jestem tutaj”. Te pierwsze iskry i późniejsze codzienne światło zupełnie 

zniszczyły bakterie w sercu. Taka jest miłość pełnego miłości awatara – Pana 

wszechświata, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Tak, możemy urodzić się ze z góry 

określonym przeznaczeniem. Lecz zgodnie z wolą Pana przeznaczenie się zmienia, a 

przypadek mojego brata jest trwałym przykładem boskiej miłości Baby do wielbicieli.   

Wkrótce po 6-tygodniowym leczeniu brat był zdrów, jedynym problemem było 
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niskie ciśnienie krwi. Odczuwał tak silne pragnienie dostąpienia fizycznego darszanu 

Swamiego, że mimo rady lekarzy, aby nie podróżował co najmniej przez pół roku, 

pojechał do Prasanthi Nilajam okazać wdzięczność Swamiemu… Posadzono go blisko 

łuku, gdzie wcześniej stał posąg Ganeszy. Udzielając darszanu, Swami podszedł do 

niego i rzekł: – Eppudi wastiwi – kiedy przyjechałeś? Brat upadł do boskich, 

lotosowych stóp Swamiego ze łzami najwyższej wdzięczności.  

Zdjęcie dla mojej bratowej  

Swami szczodrze pobłogosławił mojego brata, ruszył na werandę i powiedział 

mojemu ojcu, że widział mojego brata Krisznę, że jego problem z sercem jest teraz 

usunięty – bądź szczęśliwy! Po tych słowach Swami wezwał rodzinę do środka na 

spotkanie. W pokoju rozmów rodzina ofiarowała Panu wszechświata pełną miłości 

wdzięczność. Błogosławiąc ponownie moją bratową, Śridewi Pidatalę, Swami 

podarował jej swoje zdjęcie, zapytał ją, czy chce trzymać je u siebie! Podskoczyła z 

radości! Powiedziała: „Tak, Swami! Jestem pobłogosławiona!”. Swami nie dał zdjęcia 

od razu. Dalej rozmawiał z rodziną. Ale bratowa chwyciła stopy Swamiego, błagając go 

i nie dając mu spokoju, aby przekazał jej obiecane zdjęcie! Prosiła go ciągle i 

przypominała mu, że musi jej dać to zdjęcie. Swami w końcu powiedział, że je wyśle! 

Na trzeci dzień po tym spotkaniu ze Swamim do drzwi pokoju, w którym 

zatrzymaliśmy się w aszramie, zapukała jakaś osoba i zapytała, która kobieta to 

Śridewi. I, o dziwo, wręczyła jej zdjęcie, z wiadomością – „Oto zdjęcie, które Swami 

obiecał Śridewi”. Polecenie Bhagawana brzmiało: „Poproś Śridewi, aby wzięła to 

zdjęcie i dziś wieczorem wyjechała z Puttaparthi. Ciągle prosiła o nie Swamiego”.  

 Swami pobłogosławił mojego brata i poradził mu, aby przyjął nową pracę, która 

nadejdzie, a rozpoczął ją 23 listopada... Ku miłemu zaskoczeniu brata, była to praca w 

Banku Światowym. Objął tę posadę 23 listopada, tak jak zarządził Swami. Obecnie 

pracuje w Banku Światowym w Waszyngtonie jako koordynator Przywódczego 

Programu Partnerskiego Południe-Południe obejmującego Afrykę i Azję, pomaga w 

sektorze zdrowia i oświaty ludziom żyjącym na marginesie społeczeństwa. To jest 

boskość, a Panem jest nasz Bhagawan Śri Sathya Sai Baba!   

Samasta loka sukhino bhawantu – niech wszystkie światy będą szczęśliwe!   

– Autor jest obecnie członkiem krajowego zespołu zajmującego się programami i projektami w 

biurze przewodniczącego Ogólnoindyjskiej Organizacji Śri Sathya Sai Sewa.    
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Ćinna Katha /Przypowieść/ 

Guru wszystkich guru 

 

Kiedyś pewien uczeń ofiarował swemu guru kilka owoców. Guru powiedział mu, 

aby pokroił te owoce na kawałki i rozdał wszystkim. Powstał jednak problem, komu 

ofiarować te owoce w pierwszej kolejności. Wówczas guru powiedział uczniowi: „Mój 

drogi! Najpierw daj owoce temu, kto jest ci najdroższy”. Uczeń od razu włożył kilka 

kawałków owoców do swoich ust.   

Inni uczniowie gwałtownie skrytykowali tego ucznia, uważając, że okazał brak 

szacunku guru, ponieważ nie ofiarował owoców najpierw jemu. Jednak guru rzekł: 

„Drodzy uczniowie, to, co zrobił, jest słuszne. Jego zachowanie pokazuje pewność siebie 

i oddanie dla swej prawdziwej jaźni. Kim jest Bóg? Bóg to nikt inny jak jaźń, która jest 

w waszym wnętrzu. Ta jaźń jest Guru wszystkich guru”. Oto nauka, jaką guru przekazał 

swoim uczniom.   

 

Sprawozdanie 

Uroczystości w Prasanthi Nilajam 
 

PIELGRZYMKA WIELBICIELI Z ADILABADU  

Ponad 3000 wielbicieli z połączonego okręgu Adilabad w stanie Telangana 

przyjechało na trzydniową pielgrzymkę do Prasanthi Nilajam. W dniach 23 i 24 lutego 

2019 roku dali oni występy muzyczno-kulturalne. Pierwszego dnia dzieci Bal Wikas z 

tego okręgu pięknie zaśpiewały Wedy i pieśni nabożne, wygłosiły krótkie 

przemówienia, zaprezentowały śloki z Gity i tańce, co stanowiło budującą, duchową 

całość. W dniu 24 lutego młodzież Sai wystawiła przedstawienie o nazwie „Wibhiszana 

Śaranagati” (Poddanie się Wibhiszany). Oparte na ponadczasowej opowieści o 

bohaterach – Ramajanie – pięknie ukazało jak Wibhiszana, brat króla demonów 

Rawany, zdobył łaskę Pana Ramy, poddając się w pełni tak bardzo, że dla sprawy 

zwycięstwa Ramy nad Rawaną poświęcił własnego syna. Znakomita gra aktorska, 
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mocne dialogi, dobra charakteryzacja i stroje oraz właściwe wsparcie multimedialne 

sprawiły, że przedstawienie było żywe i zrobiło wrażenie.   

PIELGRZYMKA WIELBICIELI Z CUDDALORE  

W dniach 2-3 marca 2019 roku grupa wielbicieli z okręgu Cuddalore w stanie 

Tamilnadu przybyła na pielgrzymkę do Prasanthi Nilajam i zachwycała się boskim 

duchem tej siedziby najwyższego spokoju. Pierwszego dnia dzieci Bal Wikas dały 

koncert muzyki nabożnej, obejmujący najpiękniejsze pieśni z mandiru Prasanthi. Dla 

wspomnienia choćby kilku z nich, były to: „Madhura Mohana Ghanaszjama Sundara 

Sai” (Ukochany Sai, który jest najpiękniejszy), „Tu Pjar Ka Sagar Hai” (Ty jesteś 

oceanem miłości), „Hum Ko Tum Se Pjar Kitna” (Jak bardzo cię kochamy). W czasie 

pielgrzymki wielbiciele z okręgu Cuddalore regularnie śpiewali Wedy i bhadżany.   

ŚWIĘTO ŚIWARATRI  

W dniu 4 marca 2019 roku w Prasanthi Nilajam obchodzono święto Śiwaratri, w 

którym uczestniczyło wielu wielbicieli.  

Przedstawienie baletowe Kszir Sagar Manthan  

W przeddzień święta Śiwaratri 3 marca 2019 roku uczniowie i studenci instytucji 

Bhagawana dali występ taneczny, który rozpoczął się o godzinie piątej po południu 

żywym tańcem do melodii pieśni „Hej Śiwa Śankara Nataradża”. Wykonali go 

uczniowie Szkoły Podstawowej Śri Sathya Sai. Potem zespół taneczny z Prasanthi 

zaprezentował program do melodii pieśni „Bho Śambho Śiwa Śambho Swajambho” 

(Samonarodzony Pan Siwa). Następnie można było podziwiać przedstawienie 

baletowe o nazwie „Kszir Sagar Manthan” (Ubijanie oceanu mleka), ukazujące 

mitologiczną opowieść o ubijaniu boskiego oceanu przez bogów i demony, którzy 

wytworzyli śmiertelną truciznę (halahalę), jak również ambrozję (amritę) i różne inne 

wspaniałości. Na zakończenie tańca Pan Śiwa wypił śmiertelną truciznę halahalę, 

dzięki czemu uratował wszechświat przed zagładą. Taniec Śiwy zobrazował 

mitologiczną opowieść i zachwycił widzów. 

Akhanda Bhadżan Śiwaratri  

Uroczystości Śiwaratri rozpoczęły się rankiem 4 marca 2019 roku od pomyślnych 

dźwięków nadaswaram i pańczawadjam w wykonaniu grup studenckich Nadaswaram 

i Pańczawadjam. Po pomyślnym koncercie muzyki instrumentalnej studenci i 

uczniowie z instytucji oświatowych Bhagawana, pełni ducha zaśpiewali stotry 

„Bilwastotram” i „Lingasztakam” oraz pieśni nabożne „Śiwa Śiwa Śiwa Śiwa 

Annarada” (Dlaczego nie śpiewać imienia Śiwa), „Śambho Mahadewa Dewa” i „Dżej 

Dżej Baba Tawa Śaranam”. Potem zaśpiewano bhadżany poświęcone Panu Śiwie, a 

uroczystości poranne zakończono ofiarowaniem arati.   

Wydarzenia wieczorne rozpoczęły się o godzinie 4.20, gdy z bhadżan mandiru w 

wielkim uroczystym pochodzie, wśród śpiewów Wed i świętych dźwięków zespołów 

Nadaswaram i Pańczawadjam, przyniesiono święty lingam Saiśwara. Postawiono go 



Sanathana Sarathi   Kwiecień  2019  
 

© Organizacja Sathya Sai       27 
 

na zdobionym podwyższeniu w tej części sali Sai Kulwant, gdzie odbywają się 

występy, po czym kapłani rozpoczęli doń nabożeństwo. Później odbyło się uroczyste 

abhiszekam lingamu przy użyciu osiemnastu różnych artykułów, takich jak mleko, 

twaróg, miód, cukier, kurkuma, wibhuti, rudraksza, owoce, suche owoce czy kwiaty. W 

tym czasie kapłani śpiewali Śri Rudram. Po ceremonii abhiszekam lingam ozdobiono i 

złożono na nim ofiarę z kwiatów, wypowiadając Śri Sathya Sai Asztottara Śata 

Namawali (108 imion Śri Sathya Sai). Na zakończenie uroczystości lingamowi 

ofiarowano arati. 

Następnie z urządzeń nagłaśniających odtworzono boskie orędzie Bhagawana. 

Podkreślając znaczenie oddawania czci posągom, Bhagawan powiedział, że posąg 

kieruje człowieka ku Bogu. Jak oznajmił Bhagawan, linga reprezentuje mieszkającą we 

wszystkich boską zasadę. Bhagawan zakończył orędzie bhadżanem „Hari bhadżan bina 

śukha śanti nahin”. 

Bhadżanem Bhagawana rozpoczął się o godzinie 6.00 wieczorem Bhadżan Śiwaratri, 

który prowadzili studenci. Gdy się odbywał, kapłani i studenci pokropili wielbicieli w 

całej Sai Kulwant świętą wodą z ceremonii abhiszekam. Akhanda Bhadżan Śiwaratri 

trwał przez całą noc, prowadziła go grupa studentów, pracowników aszramu i szpitala 

oraz grono wielbicieli z Indii i z zagranicy, za którymi z wielkim oddaniem chórem 

śpiewało wielu wielbicieli. Trwający całą noc Akhanda Bhadżan zakończył się 5 marca 

o godzinie 6.00 rano bhadżanem „Śiwaja Parameśwaraja, Ćandraśekharaja Namah 

Om”; zaśpiewał go złotym głosem Bhagawan. Po Bhadżanie Śiwaratri wszystkim 

wielbicielom rozdano prasadam z ryżu tamaryndowego i ryżu słodkiego.   

 

 

Sprawozdanie 

Nowiny z ośrodków Sai 
 

K A Z A C H S T A N 

Na początku stycznia 2019 roku ponad 30 młodych dorosłych Sathya Sai z czterech 

miast zebrało się koło Ałmaty na IX Zjeździe Młodzieży Sai w Kazachstanie. Myślą 

przewodnią zjazdu było hasło: „Podstawą wszystkiego jest miłość”. Zjazd Młodzieży 
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zbiegł się w tym roku z prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia. Wyświetlono 

dwa krótkie filmy o międzynarodowym obozie wolontariuszy w Kazachstanie. Starsi 

członkowie organizacji Sai opowiadali młodym dorosłym o tym, jakie znaczenie ma 

praca zespołowa. Aby pokazać jak bardzo jest ona ważna zorganizowano dwie ciekawe 

gry – „Nieszczęście na pustyni” i „Biuro projektowe”. Młodzi dorośli dali wesoły i 

interesujący koncert, składający się z pieśni w języku kazachskim i rosyjskim. Zjazd 

zakończyło pięć konkurencji sportowych, które były częścią Olimpiady Sai.    

I Z R A E L 

Restauracja Lasova – niezwykły pomysł kuchni wydającej zupę w pobliżu głównej 

zajezdni autobusowej w Tel Awiwie – służy prawie 300 wykluczonym społecznie 

osobom, łącznie z uchodźcami, bezdomnymi i starszymi. Założona przez Organizację 

Sathya Sai w 1990 roku restauracja Lasova jest w pełni zależna od dobrej woli 

wolontariuszy o dobrym sercu. W dniu 1 lutego 2019 roku wolontariusze z MOSS w 

Izraelu, w tym młodzi dorośli, mieli sposobność służyć w tej restauracji. Posprzątali ją, 

przygotowali i podawali jedzenie, a później pozmywali naczynia. W czasie tej służby 

wolontariusze poczuli się szczęśliwi, wspominając piękną naukę Sathya Sai Baby, która 

mówi, że „Służba człowiekowi jest służbą Bogu”. Pracownicy restauracji podziękowali 

wolontariuszom MOSS za zaangażowanie, współpracę, wesołe nastawienie i za 

pozytywną energię. To uwznioślające doświadczenie zainspirowało wolontariuszy do 

podjęcia postanowienia, że zrobią więcej dla wykluczonych społecznie mieszkańców 

Tel Awiwu.   

F I L I P I N Y 

San Manuel to małe miasto z ograniczonym zapleczem medycznym, położone 200 

km na północ od Manili, w prowincji Pangasinan. Od 10 lat wolontariusze MOSS, w 

tym młodzi dorośli, co miesiąc jeżdżą tam, aby zapewniać potrzebującym opiekę 

medyczną, dentystyczną i okulistyczną. 20 stycznia 2019 roku grupa złożona z 10 

wolontariuszy – 2 lekarzy, 1 okulisty i 4 dentystów – świadczyła służbę dla 346 osób. 

Lekarze z miłością i troską zapewniali usługi medyczne, dentystyczne i okulistyczne, a 

pacjenci dostali szczoteczki do zębów i zalecenia odnośnie pielęgnacji zębów. 

Dodatkowo uczniowie otrzymali przybory do pisania w szkole i w domu.   

I N D O N E Z J A 

W zimny i deszczowy dzień 30 grudnia 2018 roku zespół 28 wolontariuszy – 

młodych dorosłych MOSS w Dżakarcie zorganizował objazdową kuchnię wydającą 

zupę, dostarczając jedzenie około 100 potrzebującym na terenach wokół miasta. W 

dniu wypełniania służby wolontariusze zebrali się w miejscowym ośrodku Sathya Sai i 

przygotowali paczki z dwiema saszetkami oleju eukaliptusowego, które rozdali wraz z 

jedzeniem. Z uwagi na to, że było zimno, wolontariusze podawali gorącą herbatę i 

miskę ciepłej zupy wegetariańskiej zwanej soto. W nocy odwiedzili różne miejsca 

wokół centrum Dżakarty, służąc bezdomnym, którzy byli zadowoleni, że otrzymali 

ciepły posiłek i herbatę, a także wdzięczni za pełne miłości rozmowy i kontakt z 
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wolontariuszami. Młodzi dorośli nie tylko wyrazili wdzięczność za możliwość służenia, 

lecz także nauczyli się przydatnych umiejętności przywódczych w czasie organizacji 

tego przedsięwzięcia.  

F I D Ż I 

Lautoka to drugie pod względem wielkości miasto Fidżi, położone na największej 

wyspie tego kraju Witi Lewu. Usytuowane w sercu terenów uprawnych trzciny 

cukrowej, jest także znane jako Cukrowe Miasto. Położonym około 5 km od głównego 

okręgu biznesowego Lautoki, Domem Złotego Wieku zarządza Departament Opieki 

Społecznej rządu Fidżi. Dom Złotego Wieku służy 22 starszym mieszkańcom, których 

porzuciły rodziny. 13 stycznia 2019 roku wolontariusze – młodzi dorośli MOSS, dzieci ze 

skrzydła Duchowej Edukacji Sai oraz jeden członek ośrodka Sathya Sai z Drasy, 

odwiedzili ten dom, aby służyć mieszkańcom. Odpowiadając na prośbę personelu, 

wolontariusze rozdali m.in. niezbędne artykuły spożywcze oraz z miłością rozmawiali 

ze starszymi ludźmi.   

K A N A D A 

Schronisko Redwood zapewnia schronienie kobietom i dzieciom uciekającym od 

przemocy domowej w Toronto. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat między ochotnikami 

MOSS z ośrodka Sathya Sai Malvern w Toronto, a mieszkańcami schroniska nawiązała 

się pełna miłości więź, wynikająca z działań służebnych i wspólnych rozmów. W dniu 

25 stycznia 2019 roku 13 rodzin z ośrodka Malvern służyło mieszkańcom schroniska. 

podając obiad i deser. Kobietom dostarczono torby z różnymi przyborami, a dzieciom – 

z zabawkami. Przygotowali je młodzi dorośli. Jedni wolontariusze gotowali potrawy, 

natomiast inni grali z mieszkańcami w gry planszowe. Była to szczególna wizyta, bo po 

raz pierwszy młodzi dorośli wspólnie zgłosili się jako wolontariusze do prowadzenia 

części tego przedsięwzięcia.  

 – Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai   

B H A R A T 

Andhra Pradesz i Telangana 

W dniach 1-3 lutego 2019 roku odbył się Dzień Sportu i Kultury Śri Sathya Sai, który 

na wielką skalę zorganizowały Organizacja Sewy Śri Sathya Sai i Trust Stanowy Śri 

Sathya Sai w stanie Andhra Pradesz i Telangana. Zawody rozgrywano na rozległej 

przestrzeni Guntur, Duchowego Miasta Śri Sathya Sai. W tym pierwszym Dniu Sportu 

i Kultury Śri Sathya Sai uczestniczyło ponad 1000 uczniów ze szkół Śri Sathya Sai.   

Trwające trzy dni zawody wypełniły atmosferę zabawą i wesołością, gdy wybitnie 

uzdolnieni uczniowie Sai pokazali swe zdolności w sporcie, grach i w występach 

kulturalnych.   

Zawody uroczyście otworzył członek zarządu Trustu Centralnego Śri Sathya Sai, Śri 

R. Dż. Rathnakar, w obecności czcigodnego sekretarza głównego Wydziału Sportu i 
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Rozwoju Młodzieży w rządzie stanu Andhra Pradesz, Śri L. W. Subrahmanjama. 

Przemawiając do studentów i do wielkiego zgromadzenia, Śri Rathnakar oznajmił: „To 

spotkanie, które zorganizowała Organizacja Śri Sathya Sai Sewa, zapisze się złotymi 

zgłoskami w jej kronikach. Patrzenie na dyscyplinę i zdolności tych studentów 

przypomina nam o przesłaniu Bhagawana, w którym powiedział on, że zdrowe ciało 

prowadzi do zdrowego umysłu, a zdrowy umysł prowadzi do zdrowych myśli”. 

Przemawiając na tę okoliczność Śri L. W. Subrahmanjam, poradził studentom grać 

jak tylko najlepiej potrafią. Przypomniał uczestnikom zawodów, że Swami był łaskaw 

poświęcać studentom bardzo dużo czasu. „Bhagawan mówił na każdy temat, który jest 

nam potrzebny do życia. Musimy to tylko zrozumieć i, co najważniejsze, stosować się 

do wszystkiego, co powiedział” – podkreślił Śri Subrahmanjam. 

W przemówieniu pożegnalnym przewodniczący Ogólnoindyjskiej Organizacji Śri 

Sathya Sai Sewy, Śri Nimisz Pandja, powiedział, że każdy członek instytucji 

edukacyjnej Śri Sathya Sai jest ambasadorem ogólnoświatowej misji Bhagawana – 

ogólnoświatowej misji przekazywania dzieciom i szerzenia wśród nich edukacji opartej 

na wartościach ludzkich. „Sport pomaga zdobyć pewność siebie, aby pokonywać 

samego siebie w życiu” – dodał Śri Nimisz Pandja. 

Z tej okazji przemówienia wygłosili także przewodniczący Trustu Centralnego Śri 

Sathya Sai, Śri H. Dż. Dora, Kamala Pandja, Nita Khanna oraz Śri S. Koteswara Rao. 

Podkreślali oni znaczenie ducha sportu w życiu. Pochwalili wysiłki studentów Śri 

Sathya Sai w przestrzeganiu ścisłej dyscypliny zgodnie z boską ideologią Bhagawana 

Śri Sathya Sai Baby.   

Dostojnicy wręczyli zwycięzcom medale, a wszystkim drużynom świadectwa i 

nagrody. Wielu wolontariuszy Sewa Dal i osoby funkcyjne otrzymali na tę okoliczność 

pamiątki.   

Kerala 

Aby uczcić urodziny Swamiego Wiwekanandy jako Narodowy Dzień Młodzieży, 

młodzież Sai z Thiruvananthapuram podjęła wielkie przedsięwzięcie „Młodzież dla 

miłości i służby”, prowadząc modlitwy w parku Swamiego Wiwekanandy w Kowdiar 

w Thiruvananthapuram w dniu 12 stycznia 2019 roku. O godzinie 7.00 rano zastępczyni 

kierownika policji, Aiśwarja Praszant Dongre, uroczyście otwarła Młodzieżowy Zlot 

Rowerowy. Uczestnicy tej imprezy, w której łącznie wzięło udział ponad 200 członków 

młodzieży Sai, wyruszyli z parku, a zakończyli na Placu Palajam. 

Radżastan 

W wiosce Najapura otwarto nowy Wiejski Ośrodek Szkolenia Zawodowego Śri 

Sathya Sai. Wieś leży w Sawaimadhopur, w jednym z zacofanych okręgów 

Radżastanu. Ośrodek przez trzy miesiące będzie zapewniał bezpłatne szkolenie 

zawodowe 10 osobom w dziedzinie uzwojenia silników. Uroczyste otwarcie ośrodka 

odbyło się w niedzielę 3 marca 2019 roku, a przeprowadził je ogólnoindyjski 
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koordynator wiejskich ośrodków Śri Sathya Sai, Śri K. M. Rao, który właśnie w tym 

celu odwiedził Radżastan. Mieszkańcy wsi Najapura z zapałem wzięli udział w tej 

uroczystości. Najpierw przeprowadzili Lakszczarczanę. Później dzieci i młodzież Bal 

Wikas śpiewali przez pół godziny pełne uczucia bhadżany. Następnie dzieci Bal Wikas 

wystawiły przedstawienie teatralne, po którym wszyscy goście wygłosili 

przemówienia do zgromadzonych.   

Wszystkim uczestnikom pierwszego szkolenia podarowano z tej okazji bezpłatne 

mundurki. Po ukończeniu trzymiesięcznego szkolenia jego uczestnicy otrzymają od 

Organizacji Sai bezpłatne zestawy narzędzi i świadectwo ukończenia kursu. 

 

 

 

 

Postępujcie w boski sposób 

 

Tylko ci, którzy są zatopieni w boskości, są mi drodzy i są moimi drogimi 

przyjaciółmi. Jeżeli chcecie być drogimi przyjaciółmi Swamiego, postępujcie 

w boski sposób. W takim przypadku nie musicie tutaj przybywać; Ja 

przybędę do Was wszędzie, gdzie będziecie. 

– BABA 

 
 

Tłum. Bogusław Posmyk, Grzegorz Leończuk  
 

 


