Sanathana Sarathi

Maj

2019

SANATHANA SARATHI
Maj 2019

Spis treści:

© Organizacja Sathya Sai

2

Sanathana Sarathi

© Organizacja Sathya Sai

Maj

2019

3

Sanathana Sarathi

AWATAR

Maj

2019

WANI

GDZIE JEST MIŁOŚĆ, TAM NIE MA NIENAWIŚCI

Oto tkanina. Jest ona jednak pękiem nici. Nie tylko nici; jest to bawełna. Macie tutaj trzy rzeczy
- bawełnę, nici i tkaninę. Ale są one zasadniczo jednym. Podobnie, nie jesteś jedną osobą, tylko
trzema: tą, o której myślisz, że jesteś - ciałem fizycznym, tą, o której inni myślą, że to ty - umysłem
i tą, którą naprawdę jesteś - atmą. Powinniście szukać atmy. Wszystko inne to rzeczy tylko
zewnętrzne.
Boska miłość to lek na wszystkie choroby
Jezus najpierw powiedział: „Jestem posłańcem Boga”. Potem rzekł: „Jestem synem Boga”, a w
końcu powiedział: „Ja i mój Ojciec jesteśmy jednym”. Zoroaster także mówił w ten sam sposób –
"Jestem w świetle", "Światło jest we mnie" i "Jestem światłem". Słowa są różne, jednak znaczenie
jest to samo. Hindusi mówią o dwajcie, wisisztadwajcie i adwajcie (dwoistości, uwarunkowanej
niedwoistości i niedwoistości). Człowiek posuwa się od dwoistości do uwarunkowanej
niedwoistości i ostatecznie do niedwoistości. Adwajta uczy zasady jedności oświadczając: Ekam
sat wiprah bahudha wadanti (Prawda jest jedna, ale mędrcy określają ją różnymi nazwami). Co się
rozumie przez dwajtę? Dwajta zakłada dwa istnienia - dźiwatmę i Paramatmę (duszę jednostkową
i uniwersalną jaźń). Jest to związek obiektu i jego odbicia, taki jak pomiędzy mrówką a cukrem.
Cukier nie może cieszyć się własnym smakiem. To znaczy, że powinno się być niczym mrówka, aby
cieszyć się smakiem cukru.
W obecnym scenariuszu życia i systemie oświatowym ludzie zgłębiają i wcielają w życie
wszystko, co odnosi się do świata materialnego. Jak długo trwają przedmioty materialne? Jak z
krótkotrwałych rzeczy tego świata uzyskać trwałe szczęście? Anitjam asukham lokam imam prapja
bhadźaswa maam (Ponieważ świat jest tymczasowy i pełen niedoli, ciągle rozmyślaj o mnie) mówi Pan Kriszna w Bhagawadgicie. Czego więc możecie oczekiwać od świata, który jest
krótkotrwały i pełen smutku?
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Oto mały przykład. Pewnego dnia bramin w podróży poczuł głód. Dostrzegł hotel i pospieszył
doń, aby się posilić. Jako żarliwy bramin zamówił czysto wegetariański posiłek - sambar (danie
południowoindyjskie, złożone z soczewicy i warzyw), ryż itd. Doznał wstrząsu, kiedy kelner
powiedział, że to hotel niewegetariański i wegetariańskich potraw tu się nie podaje. Podobnie
świat ten jest krótkotrwały i pełen kłopotów. Urodziwszy się na tym tymczasowym świecie, jak
ktoś może dążyć do zdobycia trwałego szczęścia? Wchodzicie do apteki, a prosicie o puri (mały,
okrągły kawałek chleba z pszennej mąki bez drożdży, głęboko zasmażony), sambar. Czy możecie
dostać to? Głód jest dla wszystkich ten sam, jednak ludzie mają różne potrzeby i smaki. Oto mały
przykład. Obok siebie znajdują się apteka i kawiarnia. Jeśli właściciela apteki zacznie boleć głowa,
idzie do kawiarni na filiżankę kawy jako lekarstwo od bólu głowy. Gdy głowa zacznie boleć
właściciela kawiarni, ten idzie do apteki, aby dostać tabletkę od bólu głowy. Zobaczcie - jeden
wierzy w kawę, a drugi wierzy w tabletkę od bólu głowy. Ludziom brakuje wiary w samych siebie.
To tak, jak ktoś idący do domu sąsiada, aby zjeść coś zgniłego, pozostawiając świeże i smakowite
jedzenie we własnym domu. W ten sposób młodzież Bharatu nie zważa na wielkość i świętość
własnej kultury, a jedzie do obcych krajów.
Powinniście rozpoznać swoją wrodzoną moc. Wewnątrz was są wszystkie moce. W was jest
obecny cały świat. To prawda, którą musicie sobie uświadomić. Kiedy oczy są zamknięte, świat
znika. Pojawia się, gdy otworzycie oczy. Dopóki postrzegacie świat tylko fizycznymi oczami, nie
uświadomicie sobie prawdy. Człowiekowi cierpiącemu na żółtaczkę wszystko jawi się żółte.
Podobnie, gdy wasze zmysły cierpią na chorobę, jaką jest nieświadomość, postrzeganie wasze jest
wadliwe. Złotym lekarstwem na wady i choroby wszystkiego rodzaju jest boska miłość. Ona nie
cierpi na żadną chorobę. Miłość doczesna może was osłabiać, ale atmiczna miłość wolna jest od
wszelkich chorób. Boska miłość zawsze daje, podczas gdy miłość doczesna zawsze bierze. Oto
różnica między miłością doczesną, a boską. Prawdziwa miłość niczego nie oczekuje. Ścieżka
miłości to ścieżka poświęcania się. Poświęcanie się to podstawowa zasada miłości, którą w
obecnych czasach spotyka się rzadko. Każdy tylko pożąda czy pragnie tego czy owego.
Szerzcie miłość
Studenci myślą dziś tylko o pieniężnych zyskach po studiach. Nikt nie myśli o pomaganiu
społeczeństwu czy polepszaniu sytuacji rodziny. Ludzie nie rozwijają takich szerokich uczuć, myślą
bardzo wąsko. Wtedy miłość kurczy się, a nie rozszerza. Urodziliście się w społeczeństwie. Wasza
pomyślność zależy od pomyślności społeczeństwa. Wasze wykształcenie, majątek, sława i
wszystko pochodzi od społeczeństwa. Co w zamian robicie dla społeczeństwa? Powinniście
okazywać wdzięczność społeczeństwu poprzez poświęcanie mu swego wykształcenia, bogactw,
sławy i wszystkiego. Tylko wtedy życie wasze jako istoty ludzkiej będzie pełne znaczenia. Zamiast
szukać korzyści powinniście myśleć zawsze o sposobach i środkach pomagania społeczeństwu.
Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź. Gdy będzie się żyć w takim duchu, na świecie panować
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będzie pokój i szczęście. Kiedy będziecie świadczyli pomoc, w sposób naturalny uzyskacie też od
innych współpracę i pomoc. Gdy usiłujecie kogoś zranić, ludzie zrewanżują się wam przy
najmniejszym konflikcie. Cóż wielkiego jest w dawaniu upustu nienawiści? Powinniście umysłem
panować nad swoimi zmysłami i umysł podnieść do boskiego poziomu. Gdy tak przekształcicie
umysł, uświadomicie sobie, że wszystkie kultury świata są jednym. Wszyscy są jednym, bądźcie
jednacy dla wszystkich. Tak jak wy kochacie swe ciało, inni kochają swoje. Nie żywcie samolubnych
uczuć, że tylko wy powinniście być szczęśliwi, nie inni. Tego rodzaju samolubstwo i interesowność
są odpowiedzialne za wszelką wrogość w narodzie i na świecie. Krzewcie zasadę miłości.
Wzmacniajcie swą wrodzoną miłość, aby poszerzyć horyzonty. Żywcie otwarte uczucie „ja i ty
jesteśmy jednym”. To oznaka prawdziwego człowieczeństwa. Jaki jest cel życia? Czy jest nim
jedzenie, picie, spanie i umieranie? Nie!
Zrozumcie znaczenie wszystkich zawodów
Głównym wzorcem dla kultury Bharatijów są słowa: Satjam wada, dharmam ćara (Mów
prawdę, postępuj zgodnie z prawością). My mówimy o satji i dharmie, jednak nie stosujemy się
do nich w życiu. Prawidłowa droga to: z książki do głowy, zaś z głowy do czynu, tak żeby osiągnąć
jedność myśli, słów i czynów. To oznacza, iż właściwym przedmiotem badań ludzkości jest
człowiek. Prawdziwym człowiekiem jest ten, którego myśli, słowa i czyny są zgodne ze sobą.
Natomiast ktoś kto mówi jedno, myśli coś innego, a robi coś jeszcze innego, jest w istocie rzeczy
demonem.
Pisma święte mówią: Manasjekam waćasjekam, karmanjekam mahatmanam; manasjanjath
waćasjanjath, karmanjanjath duratmanam (ci, których myśli, słowa i czyny są doskonale zgodne,
to osoby szlachetne; ci, u których brakuje tej harmonii, to nikczemnicy). A zatem utrzymujcie
jedność tych trzech. Ale kiedy stosujecie w życiu tę zasadę, musicie stawiać czoła trudnościom.
Przyjemność jest odstępem między dwoma bólami. Przy nieobecności bólu nie można
uświadomić sobie przyjemności. Liczba wypadków jest większa na gładkiej i prostej drodze, gdyż
ta skłania kierowców do lekkomyślności. Podjazdy, zjazdy i zakręty utrzymują czujność u
kierowców. Podobnie, kiedy życie pozbawione jest smutków, walk i strat, wówczas zmniejsza się
ludzka żywotność. Dwoistości takie jak szczęście i smutek, zysk i strata, sława i zniesławienie są
koniecznymi składnikami ożywczego życia. Inaczej życie staje się nudne.
Oto mała opowieść. Pewien król udał się raz do lasu i odbył tam głęboką pokutę. Ponieważ
modlił się szczerze do Boga, Bóg pojawił się przed nim. Wówczas król Go poprosił: „Wielu ludzi
cierpi z powodu kłopotów i smutków na świecie. Są ludzie znaczniejsi i żebracy, bogacze i biedni.
Dlaczego stworzyłeś te wszystkie różnice? Usuń te wszystkie różnice, uczyń wszystkich ludzi
równymi pod każdym względem”. Bóg odrzekł wtedy: „Mój drogi! Ten świat to dżagat, co znaczy
przychodzenie i odchodzenie. Jest to naturalny podział, który utrzymuje stworzenia i świat w
żywotnym stanie. Człowiek rodzi się jako dziecko, w wieku 10 lat staje się chłopcem, w wieku 30
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lat mężczyzną, a w wieku 75 lat dziadkiem. Ten sam człowiek jest chłopcem, mężczyzną i
dziadkiem. Bez zmiany nie ma życia. Zmiana powinna być. Jeżeli nie będzie zmiany, ludzie nie będą
szczęśliwi. W równości nie ma szczęścia”.
Głupi król obstawał przy swojej logice. Wówczas Bóg rzekł: „W porządku, czynię niniejszym
wszystkich ludzi w twoim królestwie równymi”. Kiedy król pojechał z powrotem do królestwa,
stwierdził, że wszystkie drogi są brudne. Ponieważ zamiatacze stali się bogaci, nie było nikogo do
sprzątania dróg. Gdy dotarł do pałacu, nie było nikogo, kto by go powitał, a w pałacu nie było
żadnych służących, bo wszyscy mieszkali w budynkach pałacowych. Podobnie, nie było
odźwiernych i stróża. Gdy spytał królową, gdzie są wszyscy służący, ta rzekła:
- Ponieważ wszyscy stali się bogaci i równi królowi, nie zawracają sobie głowy służeniem mu.
Wtedy głupi król uświadomił sobie:
- O nie! Nie zrozumiałem, gdy Bóg mi wyjaśniał.
Wtedy pojął wagę każdego zawodu. Każdy jest godny szacunku i każdy powinien wykonywać
szczerze obowiązki. Nikogo nie powinno się traktować lekceważąco ani chwalić na podstawie jego
władzy czy stanowiska. Ludzie powinni wypełniać więc swoje obowiązki.
Wiele lat temu udałem się do Madrasu (obecnie Ćennaj), w czasie gdy premierem Tamilnadu
był Radźagopalaćari (znany powszechnie jako Radźadźi). Zgromadzenie ustawodawcze odbywało
posiedzenie. Na koniec posiedzenia Radźagopalaćari wykonał arati do Pana Ramy, które
przyniosło mu wielką radość. Członek jakiejś partii politycznej podniósł zastrzeżenie wobec tego,
mówiąc: „To sala Zgromadzenia. Jeśli lubi pan arati, dlaczego pan nie zrezygnuje i nie podejmie
pracy pudźarina (kapłana) w jakiejś świątyni?”. Ktoś inny podniósł zagadnienie równości, mówiąc:
„Proszę pana, gdzie jest równość? Sekretarka, która siedzi w klimatyzowanym pomieszczeniu i
załatwia parę podpisów na papierach, dostaje sute pobory 5 tysięcy rupii, podczas gdy gońcowi,
pracującemu ciężko od rana do wieczora płaci się 500 rupii. Czyż nie jest to niesprawiedliwość?
Goniec powinien dostawać pobory równe poborom sekretarki”.
Radźadźi postanowił dać im praktyczną lekcję. Wyjrzał przez okno i spostrzegł na drodze
sannjasina (osobę wyrzeczoną). Wezwał potem stróża i poprosił go, aby sprawdził, dokąd ten
sannjasin się udaje. Stróż poszedł, powrócił i powiedział Radźadźiemu, do jakiego miejsca zmierza
sannjasin. Wówczas Radźadźi go poprosił, aby poszedł i dowiedział się, gdzie sannjasin mieszka.
Stróż poszedł, wrócił i przekazał odpowiedź sannjasina. Radźadźi znów zwrócił się do niego z
prośbą o to, żeby poszedł i się dowiedział, czy sannjasin nie ma nic przeciw temu, aby odwiedził
to miejsce. Stróż poszedł, powrócił i rzekł Radźadźemu, że sannjasin się zgadza na jego
odwiedziny. Wtedy Radźadźi wezwał jednego z urzędników Indyjskiej Służby Administracyjnej i
poprosił go, żeby dowiedział się, kim jest ten sannjasin. Urzędnik poszedł, wrócił i podał wszystkie
szczegóły o tym sannjasinie. Radźadźi nie musiał posyłać go raz po raz. W ten sposób Radźadźi
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zdołał przekonać członka Zgromadzenia, który przyglądał się przez cały czas temu przedstawieniu.
Radźadźi powiedział, iż pobory ustalane są na podstawie uzdolnień i umiejętności. Ludzie
umiejący szeroko rozróżniać są dużo lepsi niż ci, którzy rozróżniają wąsko. Przypuśćmy, że macie
w kuchni wszystkie artykuły spożywcze i warzywa, jak też mistrza kucharskiego do ugotowania
jedzenia. Jeśli wszakże jedzenie ugotuje się w niecynowanym naczyniu, ulegnie ono zepsuciu.
Podobnie, wszystkie ćwiczenia duchowe, takie jak bhadźany, stają się bezużyteczne, jeśli brakuje
w tym miłości. Warunkiem wstępnym wszystkich rodzajów duchowych ćwiczeń jest miłość. Tam
gdzie jest miłość, nie ma możliwości, aby była nienawiść. W atmosferze miłości kwitnie przyjaźń.
Dlatego rozwijajcie miłość coraz bardziej. Jest to oznaka boskości. Miłość jest Bogiem. Żyjcie w
miłości.
(Bhagawan zakończył orędzie bhadźanem „Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram…”)
– Boskie orędzie Bhagawana w Sai Śruti w Kodaikanal 8 maja 1997 roku.

Matki powinny czuć się szczęśliwe mając szlachetnych synów. Kondama Radżu mawiał
synowej: „Iśwarammo, nie masz pojęcia, jakie masz szczęście. Nie jesteś zwykłą kobietą. Sam
Pan jest z tobą. Cóż za szczęśliwa z ciebie kobieta!”. Czy jest jakiś lepszy przykład czczenia
synowej przez teścia? Mawiał: „Iśwarammo, twoje imię zostało potwierdzone. Iśwaramma to
matka Iśwary”.
– Baba

Sprawozdanie

Śri Sathya Sai Aradhana Mahotsawa
24 kwietnia 2019 roku odbyła się z wielkim oddaniem
uroczystość Śri Sathya Sai Aradhana Mahotsawa.

Premaradhana - przedstawienie
W przeddzień Śr Sathya Sai Aradhana Mahotsawy, 23 kwietnia, uczniowie, studenci i
wychowankowie placówek edukacyjnych Bhagawana odegrali przedstawienie teatralne pt.
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„Premaradhana”, w którym przekazali nieśmiertelne przesłanie Bhagawana o tym, że człowiek
powinien przyjąć schronienie w Bogu i podążać ścieżką miłości, jedności i czystości, żeby dotrzeć
do boskości. Przedstawienie, rozpoczęte pięknym tańcem poświęconym Panu Śiwie, ukazało to
przesłanie Bhagawana w scenie, w której Sathya w wielu 14 lat oświadczył, iż jest awatarem i
opuścił szkołę i dom, żeby działać dla dobra ludzkości. Później przesłanie Pana zobrazowała scena
z Ramajany, gdzie Pan Rama budował most na oceanie i scena z Mahabharaty, ukazująca, że
Ardźuna stawiał w życiu zawsze na pierwszym miejscu Krisznę.
Wykonanie "Sai Pańćaratny"
Uroczystości poranne 24 kwietnia rozpoczęło uczuciowe wykonanie utworów "Sai Pańćaratny"
(pięciu pieśni-klejnotów poświęconych Sai). Zaśpiewało je z głębokim oddaniem i czcią około 30
śpiewaków. Były to pieśni: „Pranamami Saisza” (ofiaruję pozdrowienia Panu Sai), „Sada
Bhawajami Śri Sathya Sai” (zawsze medytuję o Sai), „Ćarana sewanam parama pawanam”
(służenie tym lotosowym stopom jest najświętsze), „Kali Juga Awatari Bhagawan Śri Sathya Sai”
(Sai, awatar czasów kali) oraz „Sathya Sai Avatar waibhawam” (chwała Awatarowi Sathya Sai).
Słuchanie tych pięciu utworów, do których skomponowano podniosłą muzykę, było budującym
przeżyciem dla dużej liczby wielbicieli, uczestniczących w tej uroczystości.
Wnikliwe przemówienia i Narajana Sewa
Po tym poruszającym duszę występie muzycznym wygłoszono dwa przemówienia o chwale
Awatara Sai i jego przesłaniu dla ludzkości. Pierwsze wygłosił Śri S.S. Naganand, członek zarządu
Głównego Śri Sathya Sai Central Trust, który przypomniał wielbicielom, że w życiu człowieka liczy
się łaska boska; doczesne dokonania nie są ważne, gdyż to łaska boska łączy człowieka z Bogiem.
Podał też szczęśliwą nowinę, że Radio Sai, będące środkiem rozpowszechniania przesłania
Bhagawana, , ma teraz sto tysięcy subskrybentów. Następnie kierownik Radia Sai i inni starsi jego
pracownicy oddali cześć przy samadhi Bhagawana. Drugim mówcą był Śri Nimisz Pandja,
ogólnoindyjski przewodniczący Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, który wezwał wielbicieli do
prowadzenia sadhany w celu przekształcania samych siebie i świata. Stwierdził, że Bhagawan
pobłogosławił swoich wielbicieli tym, iż dał im sposobność służenia ludzkości i doznawania Boga
poprzez bezinteresowną służbę.
Po tych przemówieniach wyświetlono film wideo z fragmentem orędzia Bhagawana, w którym
wezwał On bhaktów do uświadamiania sobie zasady jedności przez usuwanie ułudy
różnorodności. Sai - powiedział - jest tobą, a ty jesteś Sai. Poznaj tę podstawową prawdę, iż jesteś
boski - dodał.
Gdy uroczystość w Sai Kulwant dobiegła końca, przeprowadzono Narajana Sewę na stadionie
Śri Sathya Sai Hill View, gdzie tysiącom ludzi ofiarowano jedzenie i ubrania. Jedzenie ofiarowano
również wszystkim wielbicielom w aszramie, we wzniesionym na ten cel pandalu, namiocie.
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Nawa widha bhakti aradhana
Wydarzenia wieczorne otworzyła wnikliwa mowa Śri G.S.R.C.W. Prasady Rao, sekretarza Śri
Sathya Sai Central Trustu, który opowiedział o uroczystościach nabożnych przeprowadzonych w
Prasanthi Nilajam z okazji Aradhany Bhagawana, szczególnie wspominając wykonywanie Sai
Pańćaratna Kritis przez słynnych muzyków w ramach Aradhana Mahotsawy Śri Sathya Sai od roku
2012.
Potem nastąpił wspaniały występ poświęcony dziewięciu formom oddania Panu, mianowicie
śrawanam (słuchaniu), kirtanam (śpiewaniu), Wisznusmaranam (rozmyślaniu o Wisznu),
padasewanam (służeniu jego lotosowym stopom), wandanam (pozdrawianiu), arćanam
(oddawaniu czci), dasjam (służeniu), sneham (przyjaźni) i Atmaniwedanam (poddaniu się atmie).
Występ ten pt. „Nawa widha bhakti aradhana”, w wykonaniu wychowanków i studentów
Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, zobrazował te dziewięć ścieżek oddania poprzez
śpiewanie Wed, śpiew zbiorowy, wypowiadanie „Asztottara śata namawali Śri Sathya Sai", burra
kathę, tańce itd. Wszystkie części występu były tak dobrze wykonane, że trudno było rzec, która
była lepsza od innych.

Kuppam Widźajamma
Zajmowała się sprawami w kuchni, gdy jej powiedziałem: „Spójrz tutaj!”. Z mojego
samochodu wysiadły dwa anioły, trzymając w rękach złote talerze, zawierające jedzenie.
Umieściły je na stole i wyszły. Wielbicielka była zdumiona i radosna. Po skończeniu jedzenia, dałem
jej te złote talerze, pobłogosławiłem ją i odszedłem. Dalej Swami powiedział „Jeśli sobie tego życzę,
zstępuje całe niebo. Ludzie wysławiają mnie na wiele sposobów, ale z powodu maji (ułudy)
zapominają o mojej rzeczywistości”.
Podróżowanie ze Swamim jest jak picie nektaru ze złotego kubka! Jest niczym chodzenie
przy chłodnym wietrzyku w procesji pod baldachimem błogich oczekiwań!
Tamtego dnia Swami był w domu mej siostry Suszilammy. Udzieliwszy wielbicielom darszanu,
Swami wszedl na piętro, spojrzał na mą siostrę i rzekł:
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- Ruszamy?
Zaskoczona spytała:
- Dokąd, Swami?
- Och! Pełna pytań! Chodź. Pojedźmy na piknik.
Zszedł po schodach i usiadł w samochodzie.
Matka Iśwaramma, moja siostra i ja wsiadłyśmy do innego samochodu. Podążyły za nami
natychmiast jeszcze cztery samochody. Miałyśmy doprawdy szczęście, że jechałyśmy z
Iśwarammą. Wyrwała jej się uwaga: „Swami zawsze jest taki” (zawsze nazywała Babę Swamim).
Wszyscy dotarliśmy do pewnego miejsca na odludziu. Kiedy myślałam o boskim planie,
boskiej grze i boskich czynach Swamiego, umysł kołysał mi się na huśtawce słodkich myśli pełnych
oczekiwania. Spoglądając na mą błogą twarz, Amma (Iśwarammę nazywaliśmy Ammą) zbudziła
mnie czułym klepnięciem, podniosła brwi i spytała mnie: „O co chodzi?”. Nie miałam słów na
opisanie swych uczuć. Zrozumiała i powiedziała: „To wszystko gra i psota Swamiego. Cieszy Go
trzymanie ludzi w zawieszeniu”. Na twarzy miała również blask radości. W międzyczasie
samochód Swamiego zatrzymał się w przepięknym miejscu.
Wszyscy wysiedliśmy szybko z samochodów. Miejsce promieniało spokojem. Jedną ręką
trzymając swoją łagodnie trzepoczącą, pomarańczową szatę, Swami szedł ku nam jak urzekający
łabędź. Patrząc na niego, matka przyroda była z pewnością napełniona wielką błogością. Ptaki
śpiewały Swamiemu pieśni powitalne. Poranek składał mu pokłon zza drzew. Swami, sunąc ku
nam i rozmawiając ze wszystkimi jak jeden z nas, był doprawdy ucieleśnieniem piękna i uroku.
Iśwaramma przystąpiła do Swamiego i zapytała:
- Sami, jak się nazywa to miejsce?
Odrzekł:
- Jak może być nazwa, skoro nie ma wioski? To Brindawan bez żadnej nazwy. Tak, dokądkolwiek
udaje się chłopiec z Brindawanu, miejsce to może być jedynie Brindawanem - pomyślałam. Patrząc
na tę matkę, trzymającą syna za rękę, rozmawiającą przyjaźnie, z uczuciem i swobodnie,
poczuliśmy, że możliwe jest to jedynie dla matki. Przebiegło mi przez myśl powiedzenie: „Nawet
cesarz jest jedynie dzieckiem, gdy stoi przed matką”.
Swami wskazał miejsce, będące jak dywan z zielonych liści i rzekł:
- Chodźcie, siądźmy tutaj.
Wszyscy zebraliśmy się tam. Widok matki siedzącej obok Swamiego przywodził na myśl złoto,
które zapachniało. Jeżeli Swami był kwiatem jaśminu, matka była jego zapachem. Och, co za
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piękny widok! Obraz był tak urzekający i słodki, że nie można było oderwać oczu. Jeśli więź
pomiędzy nimi była wiecznej natury, to dla nas, patrzących, widok ten był bez wątpienia wielkim
owocem chwalebnych czynów z różnych naszych żywotów. Matka ta jaśniała lśniącym blaskiem,
zawsze mając uśmiech na twarzy. Kiedy uśmiechała się, jej policzki zdobiły piękne dołki. Do ludzi
zawsze odzywała się z wrodzoną pokorą, pełnią miłości i z szacunkiem.
Z samochodu wyładowano prowiant na śniadanie. Gdy matka szeroko otworzyła oczy i zapytała
„Jak i kiedy zarządziłeś te wszystkie rzeczy?”, Swami uśmiechnął się z miłością i rzekł:
- Najpierw zjedz. Później ci powiem.
Kiedy widziałam, jak Swami służy matce i ją trąca łokciem, aby jadła więcej, z oczu popłynął mi
strumień łez. Wszyscy jedliśmy do syta - jak Lambodara (Pan Ganesza) - gorące idli, wady oraz
herbatniki i owoce.
Matka Iśwaramma lubiła żuć betel. Swami wyjął ze srebrnej puszki trochę liści betelu i
pokruszonych orzechów betelu, posypał te liście odrobiną wapna, zwinął to w drobną kulkę i
wsunął matce do ust. Widok ten był niewiarygodnie piękny. Radość płynęła z mojego małego
serca jak powódź. Z uśmiechem Muwwa Gopala (Swami przypominający Krisznę) począł
opowiadać zadziwiające zdarzenie.
„Wiecie, co zdarzyło się pewnego dnia?! Poszedłem z trzema studentami do domu jednej
wielbicielki i zapukałem do drzwi. Patrząc na mnie, była upojona radością. Usiedliśmy w holu. Była
bardzo zmieszana. Poszła do kuchni i biegała tu i tam, nie wiedząc co robić. Zajmowała się
sprawami w kuchni, kiedy powiedziałem jej: „Spójrz tam”! Z mojego samochodu wysiadły dwa
anioły, trzymając w rękach złote talerze, z jedzeniem. Umieściły je na stole i wyszły. Wielbicielka
była zdumiona i pełna radości. Po posiłku dałem jej te złote talerze, pobłogosławiłem ją i
odszedłem”. Dalej Swami powiedział „Jeśli sobie tego życzę, zstępuje całe niebo. Ludzie
wysławiają mnie na wiele sposobów, ale z powodu maji (ułudy) zapominają o mojej
rzeczywistości. Jednym moim rozkazującym spojrzeniem wszystko zostaje zapewnione”. Potem
Swami zaśpiewał pieśń w telugu:
Och, Kriszno! Zaśpiewaj jakąś słodką pieśń i napełnij me serce słodkimi słowami i błogością.
Wydobądź esencję Wed, przekształć je w boską muzykę, zagraj ją na swym czarującym flecie i
oczaruj nas swoją melodią. Zaśpiewaj, Mukundo! Zaśpiewaj dla mnie!
Śpiewając tę pieśń, Swami stworzył marmurowy posążek Kriszny grającego na flecie i
siedzącego na głazie. Jego piękna nie mogę wprost opisać. Słodki głos Swamiego wprawił nas w
zachwyt. Spojrzał na mnie i poprosił, żebym śpiewała razem z nim. Wszyscy byli napełnieni
radością, kiedy Swami począł śpiewać Ćitta ćora Jaśoda ke bal nawanita ćora Gopal (O Kriszno,
synu matki Jaśody, jesteś złodziejem masła i serc wielbicieli). Nasze serca rzeczywiście zostały
skradzione przez Swamiego! Jego postać była odciśnięta w naszych sercach jak zdjęcie w książce.
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Swami wstał mówiąc:
- Idziemy? Matka poprosiła: „To miejsce jest tak piękne…” Bawiąc się trochę, nie zwracał uwagi
na jej błaganie, aby spędzić tam więcej czasu. Jakże radosne to były chwile!
Idąc, Swami zaśpiewał pieśń Ćalla galilo jamuna thati pai śjama sundaruni murali… (Przy
chłodnym wietrzyku, na brzegu Jamuny, Kriszna gra na flecie) Rzeczywiście, powiał chłodney
wietrzyk, a drzewa zasypały na Swamiego delikatnymi kwiatami, jak gdyby wykonując mu
abhiszekam.
Wszyscy dotarliśmy do samochodów. Nagaratna Mudaliar, kierujący samochodem Swamiego,
zbliżył się do niego i rzekł: - Wybacz mi, Swami, wyczerpało się paliwo w samochodzie. Jeśli możesz
chwilę poczekać ...
Swami rzekł mu:
- Wiem. Weź trochę wody ze strumienia (w pobliżu) i napełnij nią zbiornik.
Wszyscy byliśmy zakłopotani. Gdy kierowca okazał nerwowość, Swami zażądał stanowczo:
„Zrób, jak mówię”. Czy słowa Swamiego mogą się nie spełnić? Gdy tylko woda wypełniła zbiornik,
samochód zaczął jechać tak naturalnie, jak zawsze. Matka Iśwaramma chwyciła Swamiego w
wielkiej radości za rękę i rzekła:
- Z tobą wszystko jest cudem. Jesteś Bogiem, nie ma wątpliwości.
Swami przytaknął po prostu na jej uwagę skinieniem głową i wyruszyliśmy w podróż. Patrząc
na czystą radość Matki Iśwarammy podczas całej drogi i rozmawiając o czynach Swamiego,
dotarliśmy radośnie do celu podróży.
– Kuppam Widżajamma jest autorką słynnej książki „Anjatha Saranam Nasti” i wielu innych książek o
Bhagawanie Babie
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Wyzwolenie człowieka a pomyślność świata
– kilka przemyśleń
Swami Atmaśraddhananda
Są cztery puruszarthy (cele życia) człowieka. Pierwszymi dwoma są kama i artha. Trzecim puruszarthą
jest dharma, prowadząca do mokszy - ostatniej puruszarty i celu ludzkiego życia. Czym jest moksza?
Znaczy ona, że możemy uwolnić się od własnych pragnień, odkrywając w trakcie, czy też odkrywając na
nowo, prawdziwe źródło szczęścia, prawdziwe źródło wiecznego istnienia, obecne w nas wszystkich.
Ciekawe, że to prawdziwe źródło szczęścia, prawdziwe źródło wiecznego istnienia, którego szukamy
poprzez wszystko w tym życiu, tak naprawdę jest dokładnie w nas.

Wspaniałą jest zaiste dla mnie możnością podzielić się paroma przemyśleniami o atmano
mokśartham dźagatitajaća (wyzwoleniu się jednostkowym i pomyślności świata). Gdy w 1897 roku
Swami Wiwekananda założył Misję Ramakriszny, dał jej ten ideał, który jednak nie ogranicza się do
Misji Ramakriszny, czyli Ramakriszna Math albo Ruchu Ramakriszny. Jest to ideał bardzo ważny dla
każdego na tym świecie, bo
Pragnienie istnienia jest podstawowe dla człowieka
Na początek człowiek chce szczęścia, chce pokoju i bezpieczeństwa w życiu. Gdy rozpoczyna swą
podróż życiową, zaczyna od bardzo pospolitego tonu. Jest nim szukanie tylko szczęścia. Nazywa się to
kama. Chce spełniać swe pragnienia, bo przez spełnienie pragnień uzyskuje szczęście i jest to
podstawa jego życia. Każe mu to myśleć o podstawowych instynktach sprawiających, że żyje. Te
pragnienia dotyczą nie tylko szczęścia, ale również bezpieczeństwa, prostego faktu życia. Brak
bezpieczeństwa jest wielkim problemem. A zatem kama jest dla człowieka podstawowa. Ona istnieje.
Jednak jest to zwykła doczesność, od której rozpoczynamy życie. Zaczynając życie stwierdzamy, że
aby spełniać swe pragnienia, potrzebujemy również arthy, przez którą rozumiemy zwykle pieniądze
czy majątek. Arthą wszakże może być wszystko, co jest jakimś zasobem dla spełnienia naszych
pragnień. Zatem rozpoczynamy życie zwykłą doczesnością – spełniamy pragnienia przy pomocy
posiadanych. Kama i artha nazywa się prawritti marga (ścieżka zamiłowania do doczesności). Jednak
nawet podążając tą drogą musimy mieć pewne zasady, których należy przestrzegać. Prawdę mówiąc,
gdy jakiś człowiek próbuje spełniać swe pragnienia i ma przy tym pewne środki, mówimy, że chce
osiągnąć w życiu sukces. Chce osiągnąć sukces w postaci sławy, władzy i pieniędzy i wszystkiego, co
uważamy za doczesne powodzenie. To wszystko próbuje wytworzyć w nim głębokie pragnienie
troszczenia się o swoje życie.

© Organizacja Sathya Sai

14

Sanathana Sarathi

Maj

2019

Nieograniczone pragnienia tworzą krąg narodzin i śmierci
Jednak przychodzi czas, gdy człowiek dostrzega, że ścieżka pragnienia to za mało. Wtedy właśnie
mówimy, że istoty ludzkie dorosły, nabrały kultury, dokonały postępu w życiu wewnętrznym. Postęp
w wewnętrznym życiu sprawia, że pojmują prawdę, iż człowiek nie jest ciałem. Mamy nie tylko sthula
śarirę (ciało grube); mamy też sukszma śarirę (ciało subtelne), a nawet ponad sukszma śarirą jest
karana śarira (ciało przyczynowe). Ponad ciałem przyczynowym jest już prawdziwe Ja - obecna w nas
boskość. Dlaczego Jaźń nakłada na siebie te różne tożsamości, jak mówimy, karana śarirę, sukszma
śarirę i sthula śarirę? Dlaczego człowiek nakłada na siebie te ciała?
Mówi się, iż jest tak z powodu tajemniczej siły zwanej mają (złudzeniem) albo awidją
(nieświadomością, ignorancją). Wytwarza ona w jakiś sposób poczucie ograniczenia nieskończonego
Ja, które jest samo-spełnione i pełne wrodzonej radości. Nazywamy to poczuciem "nieświadomości",
które przychodzi, nie nieświadomości w rzeczywistym znaczeniu, ale jest to pewien rodzaj częściowej
znajomości i częściowej nieświadomości rzeczywistości. Nieświadomość oznacza tu, że znam
częściowo swoją boskość, a częściowo swej boskości nie znam. Gdy ta mieszanka pojawia się, wówczas
człowiek przyjmuje to, co nazywamy narodzinami.
Kiedy człowiek przyjmuje narodziny, ma na sobie wszystkie te ciała, czy wszystkie te tożsamości, w
które zostaje ubrany. A zatem ma karana śarirę, pierwotną karanę czyli przyczynę ciała
przyczynowego, która powoduje sukszma śarirę, rodzaj antahkarany (wewnętrznej psychiki) czy
rodzaj ciała subtelnego, które nakłada na siebie, aby spełniać pewne pragnienia i to przejawia się w
postaci sthula śariry, czyli ciała które mamy oraz ciała, które składa się z różnych indrijów (narządów
zmysłów) i różnych zdolności naszej osobowości.
Wszystko to zaczyna się od jakiejś tajemniczej przeszłości, o której nie mamy pojęcia. Jednak
prawdą jest, że mamy tę sthula śarirę, rodzimy się jako małe dzieci, wchodzimy w wiek nastoletni,
dorastamy jako młodzi ludzie, a potem mamy już lata schyłkowe. Podupadamy, ciała nasze stają się
słabsze, starzejemy się i opuszczamy to ciało. To ogólny cykl, który przechodzi każda istota żywa. Nie
tylko ludzie, ale wszystkie żywe istoty przechodzą ten cykl narodzin i śmierci. A gdy człowiek umiera,
nie jest tak, że jest naprawdę martwy. To ciało umiera. To jego sthula śarira, złożona z tego, co widzimy
u siebie nawzajem jako ciała mające wysokość, określoną barwę skóry i jakieś cechy. A gdy człowiek
umiera, umiera suma tego, jednak nie sukszma śarira.
Ciało subtelne ciągle ma pragnienia do spełnienia, rusza zatem na poszukiwania innego ciała. Szuka
innego miejsca, gdzie może znaleźć te okoliczności, w których spełni swe pragnienia, osiągnie to, czego
- jak czuje - mu brak. A potem rodzi się znów i znów. W ten sposób posuwa naprzód spełnianie swoich
pragnień, osiąganie tego, co uważa za warte osiągnięcia w życiu. A w toku tego, mówiąc ogólnie,
gromadzi nowe pragnienia. Oto natura umysłu. Ciągle rodzi nowe pomysły i nowe pragnienia. A zatem
gdy człowiek próbuje spełniać swe pragnienia, powstają nowe pragnienia i rzeka ta płynie dalej.
Człowiek rodzi się więc ponownie i znowu.
Adi Śankara mówi:
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Punarapi dźananam punarapi maranam,
Punarapi dźanani dźathare sajanam,
Iha samsare bahu dustare,
Kripajapare pahi murare.
(O Panie! Porwany zostałem w ten krąg narodzin i śmierci, doznaję wielokrotnie śmiertelnej udręki
przebywania w łonie matki. Przepłynięcie tego oceanu ziemskiego życia jest bardzo trudne. Przepraw
mnie, proszę, przez ten ocean i obdarz mnie wyzwoleniem).
Punarapi dźananam – ponownie narodzony, dlatego że Ja wewnętrzne nie umiera razem ze
śmiercią ciała. Z ciałem przyczynowym i ciałem subtelnym idzie na poszukiwanie szczęścia na
zewnątrz. Szuka szczęścia różnych rodzajów, na różne sposoby, w różnych miejscach i okolicznościach.
Szuka szczęścia, pokoju, bezpieczeństwa i podobnych rzeczy. I to nazywa się cyklem narodzin i śmierci.
Dharma prowadzi do mokszy
Pewnego dnia, błogosławionego dnia, gdy dusza budzi się z nieświadomości, zaczyna myśleć:
‘Może znajdę coś więcej, nie jestem tylko tym ciałem i umysłem, chcę myśleć o czymś wyższym’. To
początek dharmy, początek wyższego życia. Zaczyna przejawiać się w nim szereg wartości i z nimi
prowadzi życie dalej, rozwijając cnoty. A zatem dharma wytwarza pytanie: "Jakie dobro mogę czynić
dla społeczeństwa?". Zaczyna myśleć: ‘Muszę oddać to, co dostałem od społeczeństwa, od ludzi wokół
mnie. Nie powinienem tylko otrzymywać, ale również dawać’. W istocie ten, kto daje, jest znacznie
bardziej błogosławiony niż ten, kto otrzymuje.
Swami Wiwekananda mówi w swoich wykładach o karma jodze, że "dziękuję" mówić musi nie
otrzymujący, ale dający, gdyż dostępuje sposobności służenia. Dawca uświadamia sobie: „Mogę coś
zrobić dla ciebie, a robiąc to zyskuję nowe, czystsze samskary – to, co nazywa się punja karmami
(chwalebnymi czynami) - jestem więc wdzięczny za danie mi tej sposobności!".
Są cztery puruszarthy (cele życia) człowieka. Pierwszymi dwoma są kama i artha. Trzecim
puruszarthą jest dharma, prowadząca do mokszy, ostatniej puruszarty i celu ludzkiego życia. Czym jest
moksza? Znaczy ona, że możemy uwolnić się od własnych pragnień, odkrywając w trakcie, czy też
odkrywając na nowo, prawdziwe źródło szczęścia, prawdziwe źródło wiecznego istnienia, obecne w
nas wszystkich. Ciekawe, że to prawdziwe źródło szczęścia, prawdziwe źródło wiecznego istnienia,
którego szukamy przez wszystko w tym życiu, tak naprawdę jest dokładnie w nas.
Człowiek szukający mokszy to mokszarthi. Mokszarthi poszukuje środków, które uwolnią go od
niewoli. Niewole te nie są zewnętrzne, ale wewnętrzne. Tak więc zaczyna swą podróż, zaczyna myśleć,
jest obudzony i zaczyna szukać właściwych środków do pokonania swych wewnętrznych zniewoleń.
Gdzie są te wewnętrzne niewole? Czy są gdzieś za naszymi oczyma, za naszą skórą, za którąś z części
ciała? Według naszych pism świętych i według wielkich mędrców oraz mistyków, wszystkie te niewole
są w umyśle.
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Manah ewa manuśjanam karanam bandhamokśajo (umysł jest przyczyną niewoli i wyzwolenia
człowieka). Człowiek jest związany własnym umysłem i własnym umysłem się uwalnia. Umysł oznacza
myśli. Wszyscy mówimy: mój umysł jest dobry, mój umysł jest szczęśliwy, mój umysł jest
przygnębiony. Jest narzędziem w rękach czegoś, co jest od umysłu różne. W sanskrycie nazywamy
umysł anthakaraną.
Gdzie są nasze więzy?
Antahkarana składa się z czterech części. Pierwsza część antahkarany nazywa się ćitta. Ćitta znaczy
pamięć. Gdy coś widzę, powstaje pamięć tego, co widziałem: ‘Aććha (o tak), czy ja to wcześniej
widziałem, czy nie?’. Widzę jakiegoś znajomego, czy innego człowieka. Czy widziałem go wcześniej,
czy nie? Czy to jest jabłko czy mango? Dokonuję tego porównania, ponieważ mam wcześniejszą
pamięć tych owoców. A więc mamy pamięć, przechowywaną w nas i ta pamięć jest pełnym zbiorem
wszystkich przeżyć, jakie mieliśmy przez różne życia, nie tylko pochodzących z tego życia. To tak, jak
czarna skrzynka w samolocie. Samolot ma czarną skrzynkę, która zapisuje wszystko, co się dzieje w
podróży. Gdy samolot rozbije się lub jest z nim jakiś problem, poszukują tej czarnej skrzynki. Czymś
takim jest w ludziach ćitta, ale nie jest to coś "grubego". Jest bardzo subtelna.
Gdy coś otrzymuję lub kogoś spotykam, najpierw patrzę czy tę rzecz lub osobę rozpoznaję. Czy jest
to człowiek, którego znam? Czy ta rzecz jest nowa? I wówczas zaczynam o tym myśleć. To myślenie
nazywa się sankalpa-wikalpa. Przykładowo, ktoś mówi ci, że będzie satsang. Mówisz: „O, satsang!
Satsang znaczy: muszę tam iść i siedzieć; będzie miły wykład albo kirtan”. Pamiętasz, czym jest satsang.
Potem rozstrzygasz, czy powinieneś iść, czy nie. To myślenie, czy iść, czy też nie, nazywa się w
sanskrycie manas. Zwykle manas tłumaczymy jako umysł, jednak jest to zdolność do myślenia typu
sankalpa i wikalpa: „Och, czy powinienem pójść czy nie, czy powinienem postanowić pójść, czy
postanowić nie iść”.
Trzecią częścią umysłu jest buddhi. Buddhi oznacza zdolność antahkarany do podejmowania
postanowień. Buddhi mówi, „Tak, wstań i idź. To dobre dla ciebie”. Czasem możemy podjąć jakieś
błędne postanowienie, ale buddhi jest nisćjatmika (rozstrzygające). Jest determinacją, jest
stanowczością. Właśnie dlatego wszyscy się modlimy: „O Panie, oświeć me buddhi”. W mantrze
Gajatri mamy tę słynną modlitwę Dhijo jo nah praćodajat. ‘Dhi’ oznacza buddhi, intelekt. Niech mój
intelekt się obudzi! Niech będę zdolny do podjęcia słusznego postanowienia! Niech moje buddhi
będzie natchnione właściwymi pojęciami! Niech będzie zainspirowane do prawej, wyższej ścieżki
życia!
Ale buddhi tłumi inny czynnik, zwany ahamkarą (ego). Ahamkara mówi: ‘Tak, zrobiłem to, wstałem,
przemówiłem, podniosłem, pobiegłem’, itd. itp. Jednak buddhi przez czyste myśli i czyny może stać
się wolne od szponów samolubstwa i mądrze działać. A zatem mamy ćittę, manas, buddhi i ahamkarę.
Są to cztery miejsca, zwłaszcza ćitta, gdzie znajdują się wszystkie nasze wewnętrzne więzy. Szukamy,
jak można te więzy zerwać, jak możemy osiągnąć etap, na którym będziemy wolni od ponownych
narodzin. Jeśli musieliśmy już urodzić się znowu, raczej powinniśmy urodzić się dla służenia i
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pomagania innym, nie dla osobistego doznania szczęścia i powodzenia, które, jak doświadczamy, są
bardzo ograniczone. Ale możemy służyć innym, możemy być pomocni innym i daje nam to
wewnętrzne zadowolenie. Dla tego celu warto się narodzić, ale przede wszystkim człowiek musi
szukać "mukti", by stać się wolnym.
Ścieżka do wyzwolenia
Jak osiągnąć mukti? Przede wszystkim czym jest niewola? Naszym tematem jest
atmanomokszartham dźagathitajaća. Co zatem powinno się robić dla własnej mokszy, dla własnego
wyzwolenia, dla własnej wolności, dla własnego wzrostu duchowego? Przede wszystkim - co jest
duchowe i czym jest wzrost i co mamy robić, aby duchowo wzrastać? Powiedzmy najpierw jasno, że
określenie ‘duchowy’ oznacza to, co się odnosi do nieskończonego ducha w nas, boskości obecnej w
nas wszystkich, obecnego w nas wszystkich Atmana. Swami Wiwekananda powiedzial to bardzo
pięknie: „Każda dusza jest potencjalnie boska. Celem jest przejawienie tej boskości poprzez
panowanie nad naturą - zewnętrzną i wewnętrzną”. Oto istota religii. Panowanie nad naszą
zewnętrzną naturą oznacza, że nasz umysł musi być objęty odpowiednim treningiem i należytą
kontrolą. Tylko wtedy możemy osiągnąć swoją wewnętrzną wolność. Ta kontrola, to utrzymywanie
dyscypliny wewnętrznej jest nazywane duchowością.
To utrzymywanie wewnętrznej dyscypliny jest często wspomagane zewnętrznymi warunkami i
czynnikami. Na przykład, wszyscy siedzicie tutaj; jest to piękne miejsce, nikt nie przeszkadza, dlatego
jesteście tutaj. Pragniecie słuchać i wzbogacić się duchowo. A zatem są to zewnętrzne czynniki i te
czynniki zewnętrzne bardzo długo są konieczne dla naszego wewnętrznego rozwoju. Odgrywają
żywotną rolę w duchowości.
Sprawdzianem rozwoju duchowego jest bezinteresowność. Im bardziej człowiek wzrasta duchowo,
tym bardziej staje się bezinteresowny. Bezinteresowność to sprawdzian wzrostu duchowego. Gdy
mówimy o rozwoju duchowym, nie powinno się podkreślać jedynie mistycznej strony duchowości,
należy podkreślać również rozwój charakteru w życiu codziennym. Jeśli idzie o stronę mistyczną,
człowiek może rzec: „Cóż, słyszałem boski dźwięk, miałem boskie widzenie”. To mistyczna strona. Jest
ona bardzo osobista, bardzo prywatna. Nie można jej badać żadnymi środkami, poza jej
przejawieniem w codziennym życiu.
Co jest przejawem duchowości w życiu codziennym? Duchowa osoba staje się coraz bardziej
bezinteresowna, jej skupienie na swym małym ja zanika, bo utożsamia się coraz bardziej z innymi,
prawdziwa jaźń w nas bowiem nie jest wieloraka, tylko pojedyncza. Świadomość, która jest w nas
wszystkich, boskość, która jest w nas wszystkich, nie jest wieloraka, tylko jedna. To, co jest jaźnią we
mnie, jest także jaźnią w innych. To naturalne, że człowiek wzrastający duchowo staje się coraz to
bardziej bezinteresowny i zainteresowany dobrem innych. Ten duchowy rozwój człowieka prowadzi
go do mokszy, ostatecznego celu życia ludzkiego. (ciąg dalszy w następnym numerze)
– Z przemówienia wygłoszonego 10 czerwca 2018 roku w Prasanthi Nilajam przez Swamiego
Atmaśraddhanandę z Misji Ramakriszny, Belur Math w Kalkucie.
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Bóg mieszka w sercu
Przesłanie Bhagawana na Dzień Iśwarammy
Aby pokazać światu wagę czci dla rodziców i potrzebę otrzymywania ich
błogosławieństw, Swami również postanowił odwiedzać dwa razy w roku samadhi
rodziców tego ciała. Tego zwyczaju Swami przestrzega, aby służyć jako przykład
dla świata.
RODZICE POWINNI WPROWADZAĆ DZIECI NA DUCHOWĄ ŚCIEŻKĘ
Od czasów starożytnych zwyczajem Bharatu jest czcić matkę jak Boga. Wedy od początku
gloszą: „Czcij matkę jak Boga, ojca jak Boga i nauczyciela jak Boga”. W zwykłym toku codziennego
życia są oni bogami dla doczesnych celów. Jeśli chodzi o ludzkie ciało, matka, ojciec i nauczyciel
powinni być uważani za boskich. Jednak w duchowym życiu boskość jest jedynym Bogiem. Jest
inne powiedzenie sanskryckie, pozdrawiające Boga jako matkę, ojca, krewnego, przyjaciela,
majątek, wiedzę i w rzeczy samej Najwyższego Pana wszystkiego. Oznacza to, że jeśli chodzi o
życie duchowe, Bóg jest wszystkim.
Jedynie Bóg zasługuje na oddawanie czci
Matka i ojciec to mieszkańcy domu. Nauczyciel mieszka w aszramie. Bóg jednak jest
mieszkańcem serca. Jedynie Bóg mieszka w sercu. To prawda, iż matka, ojciec i nauczyciel są
boscy, ale do mieszkania w sercu nie są uprawnieni. Muszą być głęboko szanowani, wielbieni i
uszczęśliwiani. Na boską cześć zasługuje jedynie Bóg. „Bóg jest bliższy człowiekowi aniżeli matka,
bliższy nawet niż ojciec. Poniechanie takiego Boga to wielki grzech. Oto prawda głoszona przez
Sai”.
Kiedy skończyła się wojna Kurukszetry, Kriszna poszedł zobaczyć się z Gandhari, matką
Kaurawów. Dritharasztra, ojciec Kaurawów, także był w głębokim smutku. Gandhari rzekła do
Kriszny w wielkim gniewie i udręce:
- Kriszno, Pandawowie i Kaurawowie to synowie braci. Jaki jest powód twojej wrogości wobec
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Kaurawów, a upodobania do Pandawów? Ciągle chroniłeś Pandawów, jednak nie uratowałeś od
śmierci nawet jednego z moich stu synów. Skąd ta różnica?
Kriszna uśmiechnął się do niej i odrzekł:
- W oburzeniu i gniewie nierozważnie używasz słów. Wina jest jedynie twoja. Chociaż miałaś
stu synów, czy widziałaś któregokolwiek z nich? Jak dzieci nie widziane w ogóle przez matkę mogą
mieć nadzieję na zdobycie łaski Boga?
Im bardziej człowiek się stara dawać radość matce, tym bardziej będzie cieszył się kraj
macierzysty. Matka i macierzysty kraj to synonimy.
Gdy Pandawowie mieli wyruszać na bój, Kunti przekazała im szczególne błogosławieństwo, że
zwycięstwo będzie zawsze po stronie tych, co popierają dharmę. Powiedziała, że wielcy
wojownicy, którzy szli dzielnie do boju, byli błogosławieni przez matki raksza kawaczą (zbroją
ochronną). Kunti powiedziała Pandawom, że jako zbroja na polu bitwy może im służyć
błogosławieństwo „Śri Rama Raksza”. Pokazuje to, jak ważne jest błogosławieństwo matki dla
powodzenia i dobra dzieci.
Właśnie aby pokazywać światu znaczenie czci dla rodziców i potrzebę otrzymywania ich
błogosławieństw, Swami także postanowił dwa razy w roku odwiedzać samadhi rodziców tego
ciała. Ten zwyczaj Swami utrzymuje, aby służyć jako przykład dla świata.
– Wybrane z orędzia Bhagawana na Dzień Iśwarammy 6 maja 1998 roku.

Blask boskiej chwały

Życie i radość dla wszystkich
Elsie Cowan
Jak wielu innych ludzi na tym świecie, Walter i ja poszukiwaliśmy przez wiele lat Boga, tu i
tam, nie uświadamiając sobie, że mieszka On przez cały czas w nas. W końcu, po siedemdziesiątce,
dotarliśmy do Baby i poznaliśmy od razu, że jest On celem naszej podróży. Byliśmy potem w
Puttaparthi wiele razy. Baba powiedział Walterowi i mnie, abyśmy otworzyli sklep z książkami,
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tutaj w naszym domu, gdyż, jak rzekł w swój wyjątkowy sposób, nie może przyjechać do Ameryki,
póki nie będzie miał tu jakiegoś domu, który by go powitał! Sklep codziennie wysyła setki książek
o Babie do wszystkich części świata. A oto jak się to wszystko stało.
W pewien piękny dzień, mniejsza o datę, otrzymaliśmy telegram, jakiego nigdy byśmy się nie
spodziewali. Był od Baby, który, jak mówiło wielu, nigdy nie wysyła listów ani telegramów. Jego
treść: „Przyjedźcie natychmiast do Madrasu (Chennaj)”.
Gdy przybyliśmy do Madrasu, stwierdziliśmy, że czeka na nas na lotnisku samochód, mimo iż
nikogo w Indiach nie powiadomiliśmy o przyjeździe. Nic nie powiedzieliśmy kierowcy, ale zabrał
nas do wielkiego hotelu, gdzie przekonaliśmy się, że inny miły, młody człowiek zarezerwował nam
najlepszy pokój. Zaproponował, że będzie w pokoju obok i powiedział, że jest na nasze usługi. Był
rzeczywiście bardzo pomocny, na niezliczone sposoby przez cały czas, kiedy byliśmy w Madrasie,
prawie jak syn. W sąsiednim pokoju zatrzymało się małżeństwo Ratanlal, oddane Babie. W
Ameryce Walter przez jakiś czas źle się czuł. Myślałam, że to przejściowa dolegliwość. Myliłam się,
jak zobaczycie.
Wieczorem poszliśmy na konferencję Baby. Gdy przybyliśmy na miejsce, powiedziano nam, że
Baba jest na przedstawieniu, bo konferencja zakończyła się. Na ganku przyjął nas dr
Bhagawantham. Byliśmy zdziwieni, skąd wiedział, że już jesteśmy. Później dowiedzieliśmy się, że
Baba powiedział mu - właśnie kiedy przybyliśmy - żeby poszedł nas powitać. Dr Bhagawantam
zabrał nas na scenę i postawił nam dwa krzesła. Było to przedstawienie religijne, bardzo piękne.
Była to dla nas przednia rozrywka. Gdy siedziałam na krześle, rozejrzałam się za Babą. Nie było Go
widać. Wszyscy uczestnicy konferencji, których było jakieś cztery tysiące, siedzieli ze
skrzyżowanymi nogami na podłodze przed sceną. W tyle sceny było wielkie, przestronne krzesło
z wysokim oparciem, odwrócone od widowni. Ciekawa byłam, kto na nim siedzi.
Nagle opadła kurtyna, oczywiście dla zmiany sceny, wielkie krzesło obróciło się i zobaczyliśmy
na nim - Babę! Nie mogłam powstrzymać się od okrzyku: „Och, Baba!” Baba przyszedł do nas,
uśmiechając się tak słodko, jak On tylko potrafi. Pozwolił mi ucałować swe stopy! Potarł pierś i
plecy Waltera swymi pięknymi, małymi i miękkimi dłońmi. Potem powiedział, że zobaczy się z
nami później i wrócił do krzesła. Następnego dnia, a była to Wigilia, mieliśmy pójść na obiad, na
którym miał być Baba. Walter nie czuł się wystarczająco dobrze, aby iść. Ja nie chciałam iść bez
niego. Odpoczywaliśmy przez cały dzień w naszym cudownym pokoju z dwoma łóżkami. Poszliśmy
spać około dziewiątej. Walter zasnął po paru minutach. Leżałam po prostu na łóżku, zastanawiając
się: „Dlaczego tu jesteśmy i dlaczego traktują nas tak miło?”.
W nocy Walter poważnie zachorował. Kiedy wstał, aby pójść do łazienki, upadł na podłogę.
Pomyślałam, że potknął się o coś i on sam właśnie to powiedział. Ponieważ nie mogłam podnieść
go, zawołałam portiera z sali. Położyliśmy Waltera z powrotem na łóżku. Powiedział, że ma się
dobrze i znów zasnął. Było około godziny jedenastej. Za godzinę usłyszałam, że Walter znów wstał.
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Ruszył do okna, jakby łaknął powietrza. Upadł na podłogę. Zawołałam portiera i Ratanlalów. Porier
położył Waltera z powrotem na łóżku; Ratanlalowie przyprowadzili wybitnego lekarza, który
zbadawszy Waltera powiedział, że jest martwy, bo udławił się flegmą. Wezwano karetkę
pogotowia. Zabrała Waltera do szpitala, gdzie, jak mi później powiedziano, rzucono jego ciało na
łóżko na wspólnej sali. Lekarz szpitalny także oświadczył, że Walter zmarł. Pielęgniarki włożyły mu
waciki w uszy i w nozdrza i nakryły go prześcieradłem.
Muszę powiedzieć, że do szpitala nie pojechałam. Usiadłam w pokoju hotelowym i
pomyślałam: „No cóż? Nie żyje. Co za cudowny przywilej, że zmarł tak szybko po tym, gdy Baba
go tak dopieścił! Czy Baba sprowadził nas tutaj dokładnie w tym celu? Gdybym sama była chora,
gdzie wolałabym umrzeć? U stóp Pana, czyż nie? Walter tak właśnie odszedł, a okoliczności
towarzyszące jego odejściu były piękne; jestem szczęśliwa”.
W bożonarodzeniowy poranek pani Ratanlal i ja udałyśmy się do domu, gdzie zatrzymał się
Baba. Powiedziała, że lepiej wejść od tyłu. Przedarłyśmy więc przez wielu ludzi i rzeczy, docierając
w końcu do schodów. Nie płakałam; byłam naprawdę szczęśliwa i chciałam znów ujrzeć Babę. Pani
Ratanlal szła przodem. Weszła do jakiegoś pokoju. Podążyłam za nią. Był tam Pan, w całej chwale,
siedzący na wspaniałym fotelu! Zamierzałam Mu powiedzieć, jak wdzięczna jestem, gdy podniósł
rękę, aby mnie powstrzymać. Powiedział: „Walter żyje”. Jeśli wcześniej nie byłam całkowicie
oczarowana w Jego obecności, to teraz na pewno byłam. Nie wiedziałam, co powiedzieć. On
mówił dalej: „Wracaj do szpitala. Przyjadę o dziesiątej godzinie”.
Gdy pani Ratanlal i ja dotarłyśmy taksówką do szpitala, zastałyśmy Waltera żywego. Choć nie
mogłam tego pojąć, nie byłam zaskoczona. Gdy Baba powiedział „Walter żyje”, uwierzyłam w to
w pełni. Jego słowa wytworzyły we mnie tak silną wiarę, że nie mogłam myśleć w ogóle, że śmierć
dotyczy Waltera. Baba powiedział mi później: „To twoja wiara we mnie i me słowa przeprowadziła
to leczenie; właśnie przez tę wiarę mogłem do niego dotrzeć”.
Czasem, gdy człowiek jest chory, ciężko jest mu dotrzeć do Boga i trzeba kogoś innego z taką
samą wiarą, aby mógł to zrobić. Rada byłam, że miałam sposobność i zdolność utrzymać wiarę
Waltera. Baba przywracał Waltera do życia, tak jak Jezus przywracał do życia Łazarza i oto ja
siedziałam tu, wśród rozgrywającego się wielkiego, boskiego dramatu najcudowniejszego na
świecie, jaki kiedykolwiek widziałam na własne oczy i odczułam we własnym sercu!
Ale wracam do opowieści... Baba przyszedł o dziesiątej, dokładnie co do sekundy i potarł pierś
i plecy Waltera. Wtedy pojawiły się w Walterze ślady życia. Przeniesiony został do pokoju i
wyznaczono pielęgniarki do opieki nad nim. Zrobiono też wszystko dla mojej wygody. Oczywiście,
wszystko było robione pod kierownictwem i pod nadzorem Baby.
W jakiś czas po odejściu Baby, przyszedł do mojego pokoju lekarz i rzekł mi: „On nie żyje. Jest
martwy. Pójdę z panią i zabiorę ciało. Mam potrzebne pozwolenie”. Powiedziałam, trochę

© Organizacja Sathya Sai

22

Sanathana Sarathi

Maj

2019

gniewnie: „Mówię panu, że on nie jest martwy! Niech pan więcej nie przychodzi do tego pokoju!
Baba jest tutaj!” Niełatwo było pozbyć się tego medyka, ale zdołałam dokonać tego, iż wyszedł,
zrezygnowany. Później Baba przychodził prawie codziennie. W nieliczne dni, gdy nie przychodził,
przysyłał kogoś, aby podtrzymać we mnie odwagę. Walter umarł trzy razy. Za każdym razem, gdy
krzyknęłam „Baba, Baba, Baba, Walter odchodzi”, Baba zjawiał się w pokoju szpitalnym, przede
mną i sprowadzał Waltera z powrotem pocierając mu piersi i plecy.
Po dwudziestu dwóch dniach Waltera wypisano ze szpitala. Był w stanie zejść po schodach.
Pojechaliśmy taksówką na lotnisko. Walterowi trzeba było pomóc wejść po schodach do samolotu
tylko dlatego, że były zbyt strome. Lot do Bangalore (Bengaluru) był miły. W Bangalore na lotnisku
czekał na nas samochód. Zabrał nas do hotelu West End. Była to niebiańska podróż, w której
mężczyźni i kobiety jadący przed nami przygotowali wszystko dla nas, jak kochające anioły. Nie
było niczego, o czym nie pomyśleli, by zapewnić nam wygody. Wszystko, co robi Baba, jest zawsze
zaskakujące, doskonałe i cudowne. Później byliśmy w hotelu West End wielokrotnie. Za każdym
razem wszystko było gotowe na nasz komfortowy pobyt.
Baba odwiedził nas wieczorem i potem prawie codziennie. Często wysyłał nam też telegramy.
Przypuszczam, że robił to po prostu dla podtrzymania naszej wiary, ale doprawdy nie było
potrzeby tego czynić. Może chciał, abyśmy wiedzieli, że bez względu na to, gdzie jesteśmy, jest
tam z nami, że nie ma takiego czasu, w którym On o nas nie myśli. Pewnego dnia Baba rzekł do
mnie: „Teraz, gdy Walter ma się całkiem dobrze, przeprowadzę wasz ślub duchowy. Przyjdź, chcę
zobaczyć, jaki masz rozmiar. Zamówię ci suknię ślubną”. Baba wezwał kogoś, żeby mnie zmierzył.
Sukni nie widziałam do dnia poprzedzającego ślub. Była z pozłacanej przędzy, bardzo prosta, ale
wytworna. Uszyto też dla mnie suknię na czas jazdy na miejsce zaślubin. Walter miał uroczy biały
garnitur, z rodzaju tych, jakie nosi się w Indiach. Baba stworzył obrączkę, którą teraz noszę; Sam
włożył mi ją na palec. Podobną stworzył i włożył na palec Walterowi.
Był to rzeczywiście bardzo szczęśliwy dzień, po prostu cudowny. Ludzie przyszli z tortami i
gratulacjami. Zawarliśmy wiele pięknych przyjaźni. Przez cały dzień byliśmy w świecie, gdzie
rządzić zdawał się bezustannie pokój i szczęście. Był to dla nas świat nie do zapomnienia. Baba dał
nam życie i radość. Nie tylko nam, ale wszystkim, którzy przeczytali to opowiadanie.
– Wybrane z 1 części „Miracles of divine love” [Cudów boskiej miłości].
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Sprawozdanie

Czeti Czand: Nowy Rok Sindhi
Wspaniałość i radość - tym cechowały się obchody Czeti Czand - Nowego Roku Sindhi, jakie
po raz pierwszy odbyły się w Prasanthi Nilajam 7 kwietnia 2019 roku. W uroczystościach, wspólnie
urządzonych przez Organizację Sewy Śri Sathya Sai z Indii i Międzynarodową Organizację Sathya
Sai, uczestniczyło wielu wielbicieli sindhijskich z Indii i innych krajów.
Obchody rozpoczęły się o 8.00 rano śpiewem Wed w wykonaniu młodzieży sindhijskiej. Potem
nastąpiło przedstawienie, rozpoczęte zgodnie z tradycją sindhi od dhol (bicia w bębny). Następnie
weszła wielka procesja i u samadhi Bhagawana złożyła ofiary z akho i pallo (ryżu i innych ofiar oraz
modlitwy do Pana). Tej ofierze towarzyszyła pieśń, zaśpiewana przez słynną sindhijską
śpiewaczkę, panią Renu Gidumal z Wielkiej Brytanii. Pieśń wzywała Pana Warunę, boga oceanu,
który wcielił się jako Dźhulelal, czczony przez społeczność sindhijską jako ich zbawca i odkupiciel.
Potem był żywy, radosny taniec, wykonany pięknie przez sindhijską młodzież.
Następnie przemówienie wygłosiła przedstawicielka Młodzieży Sai, pani Kriszna Ahudża, w
którym objaśniła ona znaczenie tego Nowego Roku i wspomniała dzieła poetów i filozofów
sindhijskich, którzy pokazywali swej społeczności ścieżkę jedności i służby poprzez kroczenie
ścieżką Pana Dźhulelala. Potem wystąpiło przed zgromadzeniem dwoje mówców. Pierwsza była
Hina Szahdadpuri, koordynatorka oświaty i guru Bal Wikas Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z
mumbajskiego Thane. Przemawiając w języku hindi, wybitna mówczyni krótko opowiedziała o
życiu Pana Dźhulelala, który uratował społeczność sindhijską przed prześladowaniem ze strony
okrutnych władców. Rozwodząc się szeroko nad naukami Pana Dźhulelala, pani Szahdadpuri
stwierdziła, że uczył swoich wielbicieli ścieżki miłości i jedności, tak jak Bhagawan Baba, który
przekazał nam: „Kochajcie wszystkich, służcie wszystkim”.
Kolejnym mówcą był Śri Aszok Sakhrani z Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z
Hongkongu. Wskazując podobieństwa między naukami Pana Dźhulelala i Bhagawana Baby, Śri
Sakhrani stwierdził, że tak jak Bhagawan Baba uczył ścieżki jedności i zgodności oraz pokazywał
ludzkości jej boskie pochodzenie, Pan Dźhulelal podniósł świadomość człowieka i ustawił go na
ścieżce miłości, jedności i dobroci.
Po tych oświecających mowach złożono hołd sidhijskim wielbicielom, którzy odegrali znaczącą
rolę w boskiej misji Bhagawana Baby. Wśród nich byli dr Narottam Alredźa, Śri Laczman Dźawa,
Śri Rjuko Hira, Śri Khijaldas, Śri Balram Niczani i wielu innych.
Ostatnią częścią uroczystości porannych był koncert muzyki nabożnej w wykonaniu słynnej
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śpiewaczki pani Renu Gidumal, która urzekła słuchaczy melodią i muzyką wykonywanych przez
siebie pieśni sindhijskich. Oto niektóre z nich: „Ram tun rug rug mein” (O Ramo! Przenikasz każdy
por mego ciała), „Nangra nimani da dźiwen tiwen palna” (O Panie! udziel schronienia swojemu
potulnemu słudze), „Kija ridźhaja tokhe” (Jak mam cię zadowolić, Panie?). Następnie odbyły się
bhadźany, poprowadzone przez wielbicieli sidhijskich; zakończyło je Arati.
Wieczorem, podobnie jak rano, wydarzenia rozpoczęła muzyka dhol, po której nastąpiła
procesja starszych osób sidhijskich. Złożyli oni ofiary u samadhi Bhagawana. Uroczystości
składania tych ofiar towarzyszyła pieśń baharano (wzywania, wraz z ofiarami akho i pallo),
śpiewana przez Kadźal Ćandiramani.
Potem do zgromadzenia przemówił Śri Nimisz Pandja, ogólnoindyjski przewodniczący
Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. Chwaląc społeczność sindhijską jako najbardziej przedsiębiorczą,
Śri Pandja zauważył, że zmienia ona oblicze każdego miejsca, do którego się uda. Zapraszając
wielbicieli sindhijskich z całego świata do Prasanthi Nilajam, Śri Pandja powiedział z uczuciem i
mocą, że prawdziwym domem Pana Dźhulelala jest właśnie Prasanthi Nilajam.
Następnie wyrażono uroczyście uznanie wybitnym sidhijskim wielbicielom Bhagawana. Wyrazy
uznania otrzymali prof. H. Bhagja, dr Prakasz Khanczandani i pani Prakasz Khanczandani, Śri
Mohan Mirpuri i Śri Czander Magnani.
Gościem wieczornego spotkania była pani Mandźu Nićani z Misji Sadhu Waswani. Mówiąc o
Sadhu Waswanim, który zapoczątkował wiele instytucji oświatowych, wybitna mówczyni
stwierdziła, że tak jak Bhagawan Baba, Sadhu Waswani także kładł nacisk na kształtowanie
charakteru uczniów, gdyż wierzył, że nowe Indie będą stworzone przez ludzi wielkiego charakteru.
Wspaniałym zakończeniem obchodów Czeti Czand był koncert sindhijskich pieśni nabożnych.
Wystąpiła sławna śpiewaczka z Mumbaju, pani Kadźal Ćandiramani. Ta wszechstronna śpiewaczka
z głębokim oddaniem zaśpiewała kilka utrzymanych w szybkim tempie pieśni, które podniosły
wszystkich na duchu. Koncert zamknęła powszechnie lubianą pieśnią „Och lal meri pat rakhijo
bhala Dźhulelal” (O Panie Dźhulelalu, ocal mą godność). Potem odbyły się bhadźany,
poprowadzone przez wielbicieli sindhijskich. Zakończyło je Arati.
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Forum absolwentów

Życie oparte na miłości
Padmini Hundy

Me kanta, inta, wenta dźanta eppudu wuntanu (W twoich oczach, w twoim domu, będę tam z
Tobą... zawsze). Oto boskie błogosławieństwa, jakie wielokrotnie otrzymaliśmy podczas licznych
spotkań z naszym ukochanym Swamim, który jest kosmiczną siłą, jaka zmieniała życie, przyszłość
i przeznaczenie całej naszej rodziny. Ludzie pytają mnie często, jak Swami wpłynął na moje życie.
Jest kotwicą mego życia i mogę bardzo pokornie powiedzieć, że to, czym się stała dziś moja
rodzina, zawdzięczamy temu, że On zawsze nami kierował, uczył nas i kochał!
Mój pierwszy darszan Swamiego miał miejsce, kiedy byłam jeszcze w szkole średniej. Byłam w
Puttaparthi z matką i babcią, ale moja wiedza o Swamim była co najmniej minimalna. Ku memu
zaskoczeniu moja rodzina została wezwana na interview. Nie uświadamiałam sobie wtedy, że jest
to tak wielkie błogosławieństwo. Przez całe to spotkanie myślałam - naiwna i głupia - jak muszą
czuć się inni przyjaciele z naszego grona, którzy nie zostali wybrani na to spotkanie. Gdy Swami
spytał o moje imię, powiedziałam: „Proszę, wezwij też moich innych przyjaciół”. Swami
uśmiechnął się tylko i rzekł: „Porozmawiam z nimi” … a dzisiaj wiem, że kiedy nadejdzie nasz czas,
Swami znajdzie sposób na wejście w nasze życie i pozostanie z nami na zawsze.
Wkrótce potem brat mój rozpoczął studia na uniwersytecie Swamiego na kierunku MBA, więc
nasze odwiedziny w Puttaparthi stały się częstsze. Rodzice mieli to błogosławieństwo, iż mieliśmy
wiele audiencji ze Swamim. Stał się częścią naszego codziennego życia i przy najdrobniejszych
rzeczach i decyzjach popatrywaliśmy ku Swamiemu, aby nami pokierował, a On to czynił. Życie
było wspaniałe!
Jedynie On jest naszym prawdziwym ojcem!
Potem, w 1992 roku rodzinę naszą dotknęło nieszczęście. Niespodziewanie straciliśmy ojca w
rezultacie choroby nerek. Swami posłał po mojego brata i poprosił go, aby przywiózł nas
wszystkich po uroczystościach pogrzebowych. Gdy dotarliśmy do Puttaparthi, wezwał nas
natychmiast na interview. Gdy Swami zamknął drzwi, zaczęłam płakać i zapytałam Go, dlaczego
to się stało. Jak mógł zabrać mojego ojca, gdy mam zaledwie 15 lat, ojca, który troszczył się o nas?
Współczujący i cierpliwy Pan poprosił mnie, żebym była cicho i posłuchała. Potem opowiedział
zdarzenie, które nastąpiło rok wcześniej. Przypomniał mi o tym, jak rodzice, siostra i ja
pojechaliśmy do świątyni w Kedarnath, położonej wśród gór w północnych Indiach. Brat nie
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dołączył do naszej pielgrzymki, przechodził bowiem wtedy szkolenie w związku ze swą pracą w
Instytucie Wyższych Nauk Medycznych. Kiedy dotarliśmy do podnóża gór, matka została za nami,
bo czuła się niedobrze, a ojciec pojechał w góry na kucyku, podczas gdy siostra i ja przeszłyśmy
połowę drogi pod górę pieszo, a na resztę wspinaczki wsiadłyśmy na kuca. Gdy dotarłyśmy do
celu, ojciec tam już był i gdy się spotkaliśmy, opowiedział nam o czymś bardzo dziwnym, co
wydarzyło się podczas jego drogi pod górę.
Kuce były wyszkolone do wolnego posuwania się po wąskiej, śliskiej i stromej ścieżce w górach.
To górski, wijący się szlak, wycięty wzdłuż góry, a po drugiej jego stronie jest głęboka przepaść...
prawie bezdenna, 8 tysięcy stóp [ok. 2,8 km]. Kuc, na którym jechał ojciec, był blisko krawędzi,
gdy poślizgnął się i miał runąć w tę głęboką przepaść wraz z ojcem. Właśnie w owej chwili ojciec
poczuł, jak ktoś fizycznie pchnął go i jego kuca z powrotem na drogę. Kiedy siostra i ja usłyszałyśmy
to sprawozdanie, poczułyśmy ulgę, że nieszczęście zostało zażegnane, a potem całkiem
zapomniałyśmy o tym ... dopóki Swami nie opisał w żywy sposób tego wydarzenia w pokoju
interview. Możecie sobie wyobrazić nasz wstrząs i zaskoczenie, a moja matka w ogóle o tym nie
wiedziała!
Swami wziął mnie potem za rękę i rzekł:
- To był dzień, gdy życie twego ojca miało się skończyć. Gdyby spadł w tamtą przepaść, co byście
zrobiły, dwie dziewczyny? Jak poradziłybyście sobie? Dlatego właśnie Swami pchnął go do tyłu i
przedłużył mu życie. Ale teraz on ma wraz ze mną pracę do zrobienia. Czy to wystarczy za
odpowiedź na twoje „dlaczego"? I zapytałaś mnie wtedy, kto będzie się o was troszczył. Obiecuję,
że zawsze będę się o was troszczyć.
Zwrócił się do mojej matki i rzekł:
- Będę troszczył się o wszystko. Twój syn jest u mnie, nie martw się o niego. Przeprowadzę ślub
obu twoich dziewcząt... nigdy nie będziesz czuła jego nieobecności”.
Po tych cennych, pocieszających i kojących słowach, wyjaśnił nam szorstką rzeczywistość
naszego życia i nieodwołalność tamtej śmierci, która nas zdruzgotała. Uświadomiliśmy sobie, iż
każde narodzone życie podlega śmierci i powinniśmy nie tylko być przygotowani na tę ostateczną
śmierć, ale stawić jej czoła z odwagą, gdyż naszym prawdziwym Ojcem jest Bóg. Nawet w chwili
straty dostaliśmy od niego jakże głęboką lekcję życiową!
Jego słowa i wola są niezmienne!
Swami bardzo łaskawie pozwolił mi stać się uczennicą 11 klasy szkoły w Puttaparthi. Podczas
egzaminu okazało się, ku mojemu rozczarowaniu, że przedmioty, jakich się chciałam uczyć, nie był
dostępny w szkole dla dziewcząt i zaoferowano mi inne. Ponieważ najpierw zawahałam się, a
potem ostatecznie postanowiłam przyjąć to, co zaoferowano, nie zostałam przyjęta. Wytrącona z
równowagi tym nieoczekiwanym obrotem wydarzeń, spędziłam bezsenną noc, zagniewana na
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brata, że zgotował mi tę ciężką próbę i wyraziłam zamiar powrotu do Hyderabadu.
Brat poradził mi poczekać jeszcze dzień i ufać Swamiemu. Przeświadczenie brata i ufność, jaką
pokładał w Swamim sprawiły, że nie wyjechałam. Rada jestem, iż to zrobiłam, bo dostałam
największą lekcję, że słowo i wola Swamiego są niezmienne i że On zawsze trwa przy swoim
słowie, bez względu na okoliczności.
Następnego dnia na darszanie Swami wyszedł z mandiru, poszedł prosto do mojego brata;
miała miejsce następująca rozmowa:
Swami do brata: - Seat mil gaja? (Czy została przyjęta?)
Brat: - Nie, Swami.
Swami spytał kierowniczkę szkoły: - Dlaczego siostra Sriniwasa nie została przyjęta?
Kierowniczka powiedziała: - Przyznaliśmy je miejsce, ale je odrzuciła.
Swami z powrotem do mego brata: - Dlaczego odrzuciła to miejsce?
Brat: - Chciała matematykę, a dali jej handel, a potem ona powiedziała, że weźmie cokolwiek,
ale oni kazali jej odejść.
Swami do kierowniczki szkoły: - Dajcie jej to, co chce.
Pan Wszechświata, osobiście załatwiwszy tę sprawę, udał się tamtego ranka na swój
zwyczajowy darszan. Jego troska poruszyła mnie do łez. Widziałam, jak chodził od brata do
kierowniczki - w jedną i drugą stronę - próbując uporządkować moją sytuację… po prostu dlatego,
że płakałam w nocy i prosiłam Go, aby rano zrobił coś dla mnie, inaczej nigdy tam nie wrócę. Byłam
oszołomiona Jego bezpośrednią odpowiedzią na moją modlitwę. Nawet kierowniczka szkoły
powiedziała, jak wielkie mam szczęście, że Swami pomyślał o mnie i moim małym kłopocie i
poświęcił tak wielką uwagę mym życzeniom. Swoją drogą, dostałam takie przedmioty, jaki
chciałam, a które były dostępny dotąd jedynie w szkole dla chłopców!
Zaślubiny jak ze snu!
Od tamtej pory dał jakże wiele miłości naszej rodzinie i wysłuchał każdej naszej modlitwy,
włącznie z żarliwym życzeniem mojej matki, aby przeprowadził zaślubiny obu jej córek. Osobiście
nadzorował i poprowadził ślub mej siostry w Puttaparthi, troszcząc się o wszystko, od daty i
miejsca ślubu po najdrobniejsze szczegóły tradycyjnej muzyki nadaswaram, jadłospisu itd. Posłał
nawet jeden ze swych samochodów, ozdobiony różami, aby wiózł pannę młodą i pana młodego
do sali ślubu. Dzień przed wyznaczoną datą przeprowadził osobiście ich ślub na prywatnej
uroczystości, śpiewając mantry - podczas gdy mój szwagier zakładał naszyjnik, który Swami
stworzył na te zaślubiny - i rzekł:
- To jest wasz prawdziwy ślub, jutro pobierzcie się dla świata.
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Spełnił też życzenie mojej siostry - aby Swami zapewnił jej mangala sutrę, naszyjnik noszony
jako znak małżeństwa w kulturze indyjskiej. Był to rzeczywiście ślub jak z marzeń.
Patrzcie! Ja zawsze dotrzymuję obietnic!
Parę miesięcy przez moim ślubem zaprosił mnie i matkę na spotkanie. Matka wyraziła niepokój
odnośnie do tego, że mój narzeczony Partha i ja często sprzeczamy się i poprosiła Swamiego, żeby
zaopiekował się nami i dał nam więcej cierpliwości i powściągliwości. Swami uśmiechnął się
jedynie i opowiedział matce jedno zdarzenie, potwierdzając swoją wszechwiedzę.
Pewnego dnia Partha i ja wdaliśmy się w konflikt. Poszłam spać bardzo wytrącona z równowagi
i przygnębiona. Gdy tylko zasnęłam, Swami przyszedł do mnie we śnie. Wziął mnie w ramiona i
kołysał niczym matka. Trzymał mnie przez całą noc, tak jak matka trzyma dziecko i nie powiedział
ani słowa. Następnego ranka obudziłam się obsypana Jego miłością Nie powiedziałam o tym
matce, bo nie chciałam, aby znała przyczynę i martwiła się. Dowiedział się tylko Partha i było nam
obojgu przykro z powodu tej kłótni i byliśmy bardzo wzruszeni troską Swamiego.
Po pewnym czasie Swami opowiedział matce ów cały sen i rzekł:
- Nie musisz mi mówić, abym się troszczył. Wiem więcej niż ty o tym, co dzieje się u niej i zawsze
tam będę, tak jak byłem u niej tamtej nocy. Wszystko będzie dobrze, nie martw się.
Nie trzeba mówić, jak uradowała nas miłość Swamiego i jak zadziwił nas swoją wszechwiedzą.
Mój ślub również odbył się w Puttaparthi. Ale Swami był wtedy w Bangalore (Bengaluru).
Wcześniej podarował nam obojgu ślubne ubrania. Po ślubie pojechaliśmy do Whitefield, a On
pobłogosławił nas padanamaskarem. Później odwiedzaliśmy Puttaparthi wielokrotnie, jednak
nigdy nie dostąpiliśmy interview. Gdzieś w głębi ducha zarówno mnie, jak i męża martwiło, że
Swami nie rozmawiał jeszcze z nami, od czasu gdy zostaliśmy małżeństwem. Wreszcie, być może
po roku, trzymając Jego zdjęcie rozpłakałam się i powiedziałam, że nie mogę już dłużej znieść jego
milczenia i że powinien mi pokazać w jakiś sposób, że nie gniewa się na mnie.
W ciągu niespełna tygodnia zadzwonił brat z wielkimi wieściami. Matka wróciła właśnie wtedy
ze Stanów Zjednoczonych i udała się prosto do Puttaparthi, aby dostąpić darszanu Swamiego i
spędzić trochę czasu z moim bratem. Miałam pojechać i odwieźć ją za tydzień do Hyderabadu.
Tamtego dnia na darszanie Swami rozmawiał z matką i spytał ją, czy przyjeżdżam do Puttaparthi,
aby ją zabrać. Matka powiedziała "tak", a Swami rzekł: „Dobrze, poproś, aby przyjechała”. Byłam
do głębi przejęta tą nowiną, a po tamtym dniu Swami zadawał matce to samo pytanie przez resztę
tygodnia! Matka dzwoniła i mówiła, że wszyscy są bardzo zadziwieni, bo on pyta ciągle: „Czy ona
przyjeżdża, czy ona przyjeżdża?”. Nie mogłam doczekać się wyjazdu do Puttaparthi.
Mąż planował odwiedzić swoich rodziców, więc w ten sam dzień kiedy ja miałam wyjechać do
Puttaparthi, on wyjeżdżał do Orisy. Dzień wcześniej Swami zapytał mojego brata, czy przyjedzie
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ze mną Partha. Brat odpowiedział przecząco. Gdy mi to powiedział, wzięłam to za przytyk. Trzeba
było trochę przekonywania, aby sprowadzić mego męża do Puttaparthi, cieszył się bowiem na
spotkanie z rodzicami. Ale ostatecznie, za łaską Swamiego, przybyliśmy do Puttaparthi oboje i do
dziś uważamy to za najszczęśliwszy dzień naszego życia.
Swami wezwał nas na spotkanie i przekazał tak wiele miłości dla Parthy, dał mu też wiele
darów... czułam, że próbuje uspokoić wszystkie moje wątpliwości, myśli, że się na nas gniewa. W
sposób, w jaki tylko on potrafi, sprawił, że poczuliśmy się bardzo kochani i akceptowani. Stworzył
dla mnie piękny naszyjnik i poprosił Parthę, aby zawiązał mi go na szyi. A potem kazał nam
powtórzyć nasze ślubowania. Po roku od ślubu, zostaliśmy zaślubieni ponownie i moje marzenie
o doskonałym ślubie, takim, jaki przypadł w udziale mojej siostrze... spełniło się.
Potem rzekł mojej matce:
- Patrz! Ja zawsze dotrzymuję obietnic. Teraz dopilnowałem ślubu obu twoich córek. Nie martw
się o nic. Zawsze będę z wami wszystkimi.
O co więcej można byłoby poprosić? Dał nam życie oparte na miłości, a wszystko, czego chce
w zamian, to - że przywołam Jego własne słowa skierowane do mnie - „Swami nie chce od ciebie
niczego, bangaru. Po prostu bądź doskonałą córką, doskonałą synową; niech rodzina twojego
męża będzie zawsze dumna, że dostała za synową dziecko Swamiego. Bądź dobrą żoną i bądź
dobrą matką”.
I to właśnie jest wszystko, o co Swami zawsze prosi każdego z nas... Żebyśmy byli jak najlepsi i
dawali z siebie wszystko, co możemy dać. Jeśli chodzi o wszystko inne, On się o to zatroszczy.
(Źródło: Radio Sai)
– Autorka jest byłą studentką Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai.
Obecnie mieszka w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych.
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Sprawozdanie

Ponad tysiąc przedstawicieli młodzieży Sai przyjechało na motocyklach do Prasanthi
Nilajam ze wszystkich 13 okręgów stanu Andhra Pradesz w wyjątkowej pielgrzymce „Sahasra
Ćakra Juwa Ćaitanja Parthi Jatra”, w przeddzień święta Ugadi.
Przed rozpoczęciem swojej świętej Partha Jatry, prowadzili oni przez trzy miesiące działania
służebne we wszystkich obszarach Andhra Pradesz. Około tysiąca dziewcząt również przybyło
ze wszystkich regionów Andhra Pradesz, aby uczestniczyć w obchodach Ugadi w Prasanthi
Nilajam i prowadziły Wedy, bhadźany i śpiewy nabożne.
Rankiem 5 kwietnia 2019r. uroczystości rozpoczęły się śpiewem Wed w wykonaniu
dziewcząt. Potem były krótkie przemówienia koordynatorów młodzieżowych tej pielgrzymki,
którzy opowiedzieli, jak przebyli w dwa dni tę świętą drogę do Prasanthi
Nilajam,
wypowiadając ciągle „Sai Ram”. Dzieląc się przeżyciami z wielbicielami w hali Sai Kulwant,
powiedzieli, iż jedynym ich natchnieniem, zawsze będącym z nimi podczas tej podróży, jest
Bhagawan. Potem wyświetlono krótki film o działalności sewy dokonanej przez tę Młodzież
Sai, która objęła Narajana Sewę, obóz krwiodawstwa oraz obozy medyczne.
Następnie wielbicieli pobłogosławiło boskie orędzie Bhagawana, który wezwał młodzież do
prowadzenia dobrego życia. Przypomniał młodzieży, aby rozwijała wiarę w Boga i odkupiła
swe życie. Potem miały miejsce bhadźany; zakończyło je wykonanie arati.
Spotkanie wieczorne rozpoczęły śpiewem Wed dziewczęta z Młodzieży Sai, potem nastąpiły
dwie krótkie mowy. Mówiły o działalności służebnej Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z Andhra
Pradesz, wspominając szczególnie o Bal Wikas i 9-punktowym Kodeksie Postępowania. Potem
zagrały koncert, którego melodie i muzyka urzekły wszystkich. Zaśpiewały między innymi
pieśni: „Entha madharum, entha madhuram ni namasmarana entha madhuram” (Twoje
boskie imię jest tak słodkie), „Sathya Sai dźanani premamrita dajini” (Matka Sai daje ambrozję
miłości) i „Sai ćaranam pawanam Śri Sai smaranam pawanam” (Lotosowe stopy i jego imię są
święte). Potem nastąpiły bhadźany, także poprowadzone przez dziewczęta z Młodzieży Sai.
Uroczystość dobiegła końca wraz z ofiarowaniem Bhagawanowi arati.

6 kwietnia 2019r. świętowano w Prasanthi
oznaczające nadejście Nowego Roku.

© Organizacja Sathya Sai

Nilajam radośnie i z wielkim oddaniem Ugadi,

31

Sanathana Sarathi

Maj

2019

Uroczystości poranne rozpoczęły się o ósmej śpiewem świętych mantr wedyjskich w
wykonaniu Młodzieży Sai z Andhra Pradesz. Potem było wnikliwe przemówienie o znaczeniu
Ugadi, jakie wygłosił wieloletni wielbiciel z Andhra Pradesz, Śri Prakasz Rao. Rozwodząc się
nad znaczeniem Ugadi, mówca wymienił nama sankirtan, nagar sankirtan i samadź sewę
(służbę na rzecz społeczeństwa) jako ważne praktyki, potrafiące poprowadzić człowieka do
jego celu w życiu.
Potem nastąpiło panćanga śrawanam (słuchanie almanachu) - święty obrzęd Ugadi.
Wykonał go sławny uczony wedyjski, Śri Kuppa Siwa Subrahmanja Awadhani, przywódca
Weda Pathaśala z Tirumali. Mówiąc w nieskażonym telugu, Śri Subrahmanja wyjaśnił główne
przesłania Nowego Roku i wezwał słuchaczy do poniechania złych cech, jakimi są pożądanie,
gniew, chciwość, a przyswajania cech takich jak prawda, prawość, oddanie i poświęcenie.
Potem wielbicieli pobłogosławiło oświecające boskie orędzie Bhagawana, emitowane przez
urządzenia nagłaśniające. Bhagawan przestrzegł wielbicieli, aby nie marnowali czasu i wezwał
do wykorzystania czasu w święty sposób. Człowiek - rzekł Bhagawan - powinien uczynić
czystym swe serce i doświadczać Boga. Z cennych ludzkich narodzin powinien skorzystać w
taki sposób, aby nie narodzić się ponownie - powiedział Bhagawan. Orędzie zakończył
bhadźanem „Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram”. Potem odbyły się bhadźany,
zamknięte wykonaniem arati.
Uroczystości wieczorne składały się z tanecznego przedstawienia teatralnego oraz koncertu
nabożnego Młodzieży Sai z Andhra Pradesz. Przedstawienie pt. „Wirisina karunjam” (kwitnące
współczucie) ukazało, jak szkolny nauczyciel został przemieniony w wiernego wielbiciela
Bhagawana, czerpiącego natchnienie z doskonałego postępowania Młodzieży Sai, która
własne życie uczyniła przesłaniem Bhagawana. W tle przedstawienia była Waikuntha, gdzie
Pan Narajana odsłonił mędrcowi Naradzie tajemnicę Awatara Sai, który dał lekcje miłości i
służby na rzecz ludzkości.
Później Młodzież Sai śpiewała wzruszające pieśni nabożne, które objęły: „Om Namah
Śiwaja”, „Śirdi niwasa Parthi purisza” (Pan z Śirdi mieszka w Parthi), „Iśwara sundar rupa” (Pan
jest doskonałym przykładem piękna). Następnie odbyły się bhadźany, także poprowadzone
przez Młodzież Sai. Uroczystość zakończyło ofiarowanie Bhagawanowi arati.

Ponad 2 tysiące wielbicieli przyjechało z Hyderabadu, 700 z Tamilnadu, a około 2 tysiące w tym dzieci Bal Wikas - przybyło z Kerali, aby wziąć udział w świętach Śri Rama Nawami,
tamilskiego Nowego Roku i Wiszu - Nowego Roku Kerali, które obchodzono w Prasanthi
Nilajam w dn. 12-15 kwietnia 2019. Różne grupy wielbicieli przygotowały wiele występów
muzyczno-kulturalnych o wysokiej wartości artystycznej.
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Śri Sathya Sai Swara Madhuri
W ramach trzeciej swej Parthi Jatry w dn. 12-14 kwietnia - wielbiciele z Hyderabadu zagrali
koncert z muzyką nabożną „Śri Sathya Sai Swara Madhuri” (Słodka melodia podziwu dla Sai).
Rozpoczynając pieśnią sławiącą Pana Ganeszę, śpiewacy urzekli wielbicieli przez ponad
godzinę pełnymi uczucia pieśniami nabożnymi i bhadźanami, wśród których były: „Dźanani
warade Saiśwari” (Obdarz swą łaską, o Matko Sai), „Anandam tawa darszanam” (twój darszan
obdarza błogością), „Nila megha śjama kodanda Rama” (Rama z łukiem jaśnieje pięknem
niczym niebieska chmura). Koncert zakończyli pieśnią w hindi „Śri Ramdźi Ki Mahima Apar”
(chwała Pana Ramy jest bezgraniczna). Bhadźany, jakie nastąpiły później, t akże poprowadziła
Grupa Bhadźanowa Śiwam z Hyderabadu.
Wcześniej, rano, grupa Wedam z Kerali poprowadziła śpiewanie Wedy, Bhadźany zaś
poprowadziła Grupa Bhadźanowa z Kerali. Natomiast skrzydło kobiece Organizacji Sewy Śri
Sathya Sai recytowało Śri Lalita Sahasranama oraz prowadziło nabożeństwa w hali
Purnaćandra - w godz. 10.00-12.30 - w czym uczestniczyła wielka liczba wielbicielek.
Rama Katha Rasawahini - taneczne przedstawienie
W przeddzień święta Śri Rama Nawami wielbiciele z Hyderabadu pokazali 13 kwietnia
taneczne przedstawienie „Rama Katha Rasawahini”. Naświetlając chwałę i boskość Pana
Ramy, który był ucieleśnieniem dharmy (prawości), ukazało ono główne wydarzenia z Jego
życia, poprzez stosowne pieśni i tańce, mocne w wydźwięku rozmowy, znakomitą grę
głównych bohaterów i wyświetlanie scenografii na ekranie. Rozpoczęte pięknym tańcem
dzieci przedstawienie zakończyło się sceną koronacji Ramy. Bhadźany, jakie nastąpiły później,
także poprowadzili wielbiciele z Hyderabadu.
Wcześniej, rano, liczni wielbiciele z Tamilnadu uczestniczyli w Gajatri Homam,
zorganizowanej w hali Purnaćandra przez Organizację Sewy Śri Sathya Sai z Tamilnadu.
Zwyczajowy śpiew Wed i bhadźanów także należał 13 kwietnia rano do wielbicieli z Tamilnadu.

14 kwietnia w Prasanthi Nilajam obchodzono z wielkim nabożnym żarem święta Śri
Rama Nawami i Nowy Rok tamilski. Uroczystości rozpoczęły się rano uroczystością Sita Rama
Kaljanam (niebiańskich zaśłubin Sity i Ramy) dla pokoju i dobra świata. O siódmej czterdzieści
pięć przyniesiono w wielkiej procesji z Mandiru Bhadźanowego - prowadzonej przez muzyków
nadaswara i śpiewających Wedy kapłanów i wielbicieli - posągi boskiej pary: Sity i Ramy wraz
z posągami Lakszmany i Hanumana. Gdy ustawiono je na pięknie ozdobionym podwyższeniu
przed samadhi Bhagawana, kapłani, wśród śpiewu świętych mantr, rozpoczęli obrzędowe
nabożeństwo do owych posągów. Później wykonano wszystkie święte obrzędy ślubne, które
objęły kankana dharanam (zawiązywanie nici ochronnych na nadgarstkach boskiej pary),
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nadanie świętej nici Panu Ramie, wymianę wieńców, kanjadanam (ceremonia oddania panny
młodej), mangal sutrę (zawiązanie pomyślnej żółtej nici na szyi panny młodej) oraz arati. Po
zaślubinach, boskiej parze złożono ofiarę z ubrań, słodyczy, owoców i kwiatów oraz złożono
purnahuti (końcową ofiarę).
Następnie wysłuchano boskiego przemówienia Bhagawana, wyemitowanego przez
urządzenia nagłaśniające. Odsłaniając wewnętrzne znaczenie Ramajany, Bhagawan stwierdził,
że cztery Wedy przybrały postać, stając się czterema synami Daśarathy. Podkreślając wa gę
namasmarany w kalijudze, Bhagawan powiedział, że tam, gdzie jest święte imię Ramy, nie
może być rogi (choroby) ani ragi (przywiązania). Bhagawan zamknął orędzie bhadźanem Rama
Rama Rama Sita. Potem odbyły się bhadźany, zakończone wykonaniem arati.
Uroczystości wieczorne rozpoczęli wielbiciele z Tamilnadu śpiewem Wed w ramach
obchodów Nowego Roku tamilskiego. Potem wyrażono uroczyście uznanie osobom
funkcyjnym pięciu nowych Sai Samithi i jedenastu kółek bhadźanowych. Ostatnią częścią
uroczystości był koncert muzyki karnatyjskiej sławnej Gajatri Wenkataraghawan z Ćennaju
wraz ze swoim zespołem. Rozpocząwszy swój poruszający duszę występ pieśnią poświęconą
Panu Ramie - „Namo namo raghukula najaka” (Pozdrowienia dla seniora rodu Raghu) - podjęła
słuchaczy sutą ucztą utworów muzyki karnatyjskiej, które objęły „Broće warewaru ra” (Kto inny
zaopiekuje się mną, jak nie Ty), „Kurai ondrum illai (Nie mam żadnych skarg) i „Apparama
bhakti jentho goppa ra” (Oddanie naszemu ojcu Ramie jest doprawdy najlepsze). Potem
nastąpiły bhadźany, poprowadzone przez śpiewaków Grupy Bhadźanowej Sundaram, na
zakończenie których wykonano arati.

Święto Wiszu obchodzono w Prasanthi Nilajam 15 kwietnia 2019. Przed samadhi Bhagawana
ustawiono Wiszukkani - wskazujące na dobroć, piękno i pomyślność w Nowym Roku. Uroczystości
rozpoczęły się o 8.20 rano stosowną pieśnią w języku malajalam, żarliwym wezwaniem Młodzieży
Sai, by dawała doskonały przykład i stała się prawdziwymi posłańcami Sai.
Następnie zajaśniało bogate dziedzictwo kulturalne Kerali - ukazały je błyskotliwie dzieci Bal
Wikas z Kerali oraz uczniowie Sathya Sai Widja Wihar z Aluwy. Rozpocząwszy od historycznego
wejścia króla Mahabali, przedstawienie ukazało bogate dziedzictwo Kerali poprzez różnorodne
tańce i obrazy kulturalne, które objęły thiruwathirakkali, zbiorowy taniec kobiet, mohinijattam,
jedną z ośmiu klasycznych postaci tańca Indii, słynne Bhadźa Gowindam Śri Śankaraćarji,
margamkali społeczności chrześcijańskiej, oppanę muzułmanów malabarskich, sztukę walki
kalarippajattu, kawadijatam, kathakali, najbardziej znany taniec Kerali, żywą prezentację na
temat Mahiszasuramardhini. Wreszcie przedstawiono dasawatarów [dziesięciu awatarów
Wisznu], ukazując na końcu Bhagawana Śri Sathya Sai Babę. Doprawdy, było to piękne
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przedstawienie bogatej kultury Kerali we wszystkich jej odcieniach i całej jej chwale, w wykonaniu
dzieci. Następnie odbyły się bhadźany, poprowadzone przez Grupę Bhadźanową z Kerali,
zakończone wykonaniem arati.
Uroczystość popołudniową otworzyła śpiewem Wed o godzinie 5.00 Grupa Bhadźanowa z
Kerali. Następnie odtworzono boskie orędzie Bhagawana. Stwierdził w nim, że szczęście, jakie
człowiek czerpie z pieniędzy, majątku i rodziny jest krótkotrwałe. Prawdziwe i trwałe szczęście rzekł Bhagawan - tkwi w duchowej łączności z Bogiem. Dlatego wezwał wszystkich do
wyśpiewywania chwały Boga, śpiewania boskiego imienia i chronienia się u stóp Pana. Bhagawan
zakończył orędzie bhadźanem „Hari bhadźan bina sukha śanthi nahin”.
Następnie wręczono złote medale trzem zasłużonym studentom, którzy zajęli pierwsze
miejsca w zawodach na napisanie rozprawki, urządzonych przez Organizację Sewy Śri Sathya Sai
z Kerali, w których uczestniczyło 37 tys. uczniów z 1200 szkół. Później zainaugurowano
internetowe czasopismo Organizacji Sai z Kerali o Wychowaniu w Wartościach Ludzkich „Sri
Sathya Sai Jyothirgamaya”.
Ostatnią częścią spotkania popołudniowego był znakomity koncert muzyki nabożnej, z jakim
wystąpiła znana śpiewaczka Kumari Abhirami Adźai. Rozpocząwszy wezwaniem do Pana Ganeszy,
wykonała „Karunamai rupa Sai wande”, „Ammej Iśwarambej”, „Patta paduma Kriszna”,
„Sundaram sundaram thawa darszanam ati sundaram”. Następnie zaśpiewała dwa bhadźany Miry
- „Dźo tum todo pija”, „Darszan didźo adź”, kończąc koncert bhadźanową składanką.
Na końcu odbyły się bhadźany, poprowadzone przez grupę bhadźanową z Kerali. Zamknęło je
arati.

Zdobądź światło miłości
Idź za sercem, które jest źródłem wszelkich szlachetnych cech, takich jak prawda, prawość,
pokój, miłość i niekrzywdzenie. Widzimy wiele świecących się na tej sali żarówek. Prąd płynie
po przewodzie, dociera do żarówki i daje nam światło. Podobnie, gdy prąd prawdy płynie po
przewodzie prawości i dociera do żarówki pokoju, dostajemy światło miłości.
– Baba

Tłum. Bogusław Posmyk, Grzegorz Leończuk
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