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AWATAR WANI  

 

Egoizm przyczyną niepokoju człowieka 
 

SPOKÓJ PRZYCHODZI TYLKO WTEDY, GDY MYŚLISZ O BOGU   

 

W ludziach z wszystkich warstw społecznych i grup zawodowych jest coraz więcej 

ciasnych uczuć. Wszyscy oni gonią za doczesnymi przyjemnościami. Dla człowieka 

jednak nie są one ważne. Zrozumcie, że prawdziwe szczęście tkwi w bliskości Boga. 

Mija kilka lat, ale w człowieku nie następuje przemiana. Lata płyną i wiele zmienia się 

na świecie, ale w umyśle człowieka nie ma zmiany. W rzeczy samej, umysł człowieka 

wiedzie go ku zagładzie. Jeśli twój umysł się nie zmienia, nie można nazywać cię 

prawdziwym człowiekiem. 

Wszelką pracę traktuj jako ofiarę dla Boga   

To nie Nowy Rok przynosi człowiekowi zysk i stratę, szczęście i smutek. Główną 

przyczyną jest jego karma (czyny z przeszłości). Jeśli popełnia złe czyny, otrzymuje złe 

skutki. Cierpi z powodu swoich złych czynów, a dzięki dobrym czynom zbiera dobre 

skutki. Niemniej dzisiaj człowiek marnuje czas na złe cele. Odwołując się do Boga, Adi 

Śankara mówi: Samwatsaraja namaha – pozdrowienia dla Tego, który jest 

ucieleśnieniem czasu. Czas to atma. Czas to życie. Czas to Bóg. Dlatego nie powinniśmy 

marnować czasu. Pięć zmysłów, które dał nam Bóg, powinniśmy używać do 

wykonywania pracy, jaką On wyznaczył. Gdy wykonujemy pracę, musimy mieć w 

głowie święte myśli. Poświęcajcie wszelką pracę Bogu, bez względu na to, czy jest to 

praca domowa, biurowa czy biznesowa. Sarwa karma bhagawad pritjartham – 

wszystkie czyny wypełniaj po to, by sprawić radość Bogu. Gdy tylko będziemy tak 

postępować, Bharat zajaśnieje na świecie jako idealny kraj.   

Od niepamiętnych czasów Bharat jest przywódcą duchowym świata. Cel 

mieszkańców Bharatu to Samasta lokah sukhino bhawantu – niech wszystkie światy 

będą szczęśliwe! Zatem cel ludu Bharatijów nigdy nie był wąski – tylko własna 

rodzina, własny kraj, bliscy ludzie. Szczęśliwe muszą być wszystkie kraje. Ideałem 

Bharatu było i jest to, aby wszyscy ludzie należący do wszystkich narodów, byli 

szczęśliwi i doświadczali dobrobytu. Czym innym jest bhakti (oddanie), jeśli nie 

rozwijaniem tak otwartej postawy? Bhakti nie jest po prostu zrywaniem kwiatów, 

wiązaniem ich w wieniec i ofiarowywaniem go Bogu. 
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Pan Kriszna mówi w Gicie, że człowiek może sprawić radość Bogu przez ofiarowanie 

patram, puszpam, phalam i tojam (liścia, kwiatu, owocu i wody). Słowa te mają pewne 

sekretne znaczenie. Liściem jest ciało, kwiatem – serce, owocem – umysł, a woda to łzy 

błogości płynące wtedy, gdy rozmyślacie o Bogu. Prawdziwy wielbiciel ofiaruje Bogu 

te wszystkie dary. Człowiek daje się złapać w sieć różnych złudzeń i cierpi z powodu 

przywiązania do ciała. Dlaczego człowiekowi otrzymał ciało? Dostał je po to, by 

modlić się do Boga. Ciało to zbiornik. Napełnij go w całości wodą premy (boskiej 

miłości). Wtedy twoje serce stanie się wielkie. Ofiaruj Bogu ten kwiat serca. Życiu 

człowieka powinny przyświecać takie wysokie ideały.   

Zrozum wartość ludzkich narodzin 

Na określenie człowieka używamy słowa ‘manawa’, które składa się z trzech sylab: 

‘ma’, ‘na’ i ‘wa’. Ma znaczy ‘człowiek’, na znaczy ‘nie’, a wa znaczy ‘nowy’. Tak więc 

manawa znaczy ‘nie nowy’. Rodziłeś się wiele razy.   

Punarapi dżananam punarapi maranam, 

Punarapi dżanani dżathare sajanam. 

O, Panie! Zostałem uwięziony w kręgu narodzin i śmierci; 

wielokrotnie doznaję męczarni przebywania w łonie matki. 

Rodziłeś się i umierałeś wiele razy. Dlaczego się rodzisz? Dlaczego umierasz? Zrozum 

sens ludzkich narodzin. Jaki jest cel życia? Co musisz osiągnąć? Jaki jest cel ludzkich 

narodzin? Czy celem twojego życia jest dobrze się uczyć, wyjechać za granicę, zarobić 

dużo pieniędzy i wysyłać je do domu? Co chcesz w ten sposób osiągnąć? Życie ludzie 

jest bez znaczenia, jeśli nie ma w nim poświęcenia. Na karmana na pradżaja dhanena 

thjagenajke amrutattwamanasu – nieśmiertelności nie osiągnie się przez działanie, 

potomstwo czy bogactwo, lecz tylko przez poświęcenie.  

Jeśli nie praktykujesz poświęcenia, wysokie stanowisko czy majątek jest 

bezwartościowy. Poświęcenie jest dla człowieka prawdziwą drogą życia, prawdziwą 

jogą. Bez poświęcenia wszystko jest rogą (chorobą). Świat cierpi z powodu braku 

pokoju. Człowiek ani przez chwilę nie ma pokoju. Gdzie jest ten pokój? Pokój jest w 

tobie. Lecz nie potrafisz się nim cieszyć, bo szukasz go w świecie zewnętrznym.  

Poświęć życie Bogu 

Aby rozpocząć praktykę duchową, nie trzeba czekać na Nowy Rok. Każda chwila jest 

nowa. Dlatego serce w każdej chwili powinno rozkwitać boskimi uczuciami. Wtedy 

umysł również zacznie powoli kwitnąć. Oto prawdziwe znaczenie nowego roku. Jego 

istotą nie jest spożywanie wielu potraw, zakładanie nowych ubrań i spędzanie czasu 

na zabawie. Czy czekasz do nowego roku, aby napełnić brzuch? Jakie jest znaczenie 

Ugadi? Święto to oznacza początek jugi (epoki). Jaki jest początek człowieka i co jest 

jego rzeczywistością? Człowiek nie jest nowy; jest starożytny. Swoją rzeczywistość 
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powinien pojąć, zadając sobie pytanie: „Kim jestem?”. Przedstawianie siebie jako 

takiego a takiego, należącego do takiego a takiego miejsca, wskazuje tylko na ciało, a 

nie na jego prawdziwą tożsamość, czyli atmę. Zrozum, że twoją prawdziwą 

rzeczywistością jest atma. Uświadom sobie, że atma jest we wszystkich oraz rozwijaj 

ducha jedności i poświęcenia.   

Ucieleśnienia miłości! 

Każdy powinien rozwijać miłość. Nie ma Boga większego niż miłość. Nie ma nic 

wyższego i potężniejszego niż miłość. Nie ma nic doskonalszego niż miłość. Mówiąc 

purnamada purnamidam – to jest pełne, tamto jest pełne, rozumiemy, że dżiwa (dusza 

indywidualna) i Bóg są równie doskonali. Powinniśmy pojąć tę jedność. Tylko wtedy 

możemy nazywać siebie prawdziwymi ludźmi.   

A więc dzień za dniem człowiek wchodzi na złą ścieżkę. Jeśli tak jest, jak naród może 

wzrastać? Jak dojdzie do właściwej transformacji umysłu? Jak długo możemy tak 

wytrzymać? Człowiek staje się dziś gorszy od zwierząt. U zwierząt jest przynajmniej 

jakaś przyczyna i odpowiedni czas, lecz dzisiaj człowiek nie kieruje się przyczyną ani 

odpowiednim czasem.  

Twoje życie jest darem Boga i należy do Boga. Nie jest mieniem, które 

odziedziczyłeś po ojcu czy dziadku. Człowiek powinien poświęcić życie w służbie Bogu. 

Inne życie jest bezwartościowe. Człowiek marnuje dziś życie na gromadzeniu coraz to 

większego majątku. Gdy rośnie majątek, jego postępowanie staje się gorsze.   

Ucieleśnienia miłości! 

Ten świat ma wielkie problemy, ponieważ człowiek zapomniał o miłości. Dlatego 

rozwijaj miłość i poszerzaj swoje serce. Całe twoje serce wypełnia jedynie miłość. Ciesz 

się nią. Napełniaj każdego miłością. Oto prawdziwe nabożeństwo! Nabożeństwem nie 

jest ofiarowywanie Bogu kwiatów, które więdną i usychają. Ofiaruj Bogu kwiaty 

miłości. Majątkiem Sai jest miłość. Niech każdy myśli co chce, ale całe moje życie jest 

wypełnione tylko miłością! Swami dzieli się w wami wyłącznie miłością. Swami cały 

swój czas spędza jedynie na dawaniu. Zawsze dawanie, dawanie. Daj innym 

przynajmniej cząstkę tej miłości, jaką obdarzył cię Bóg. Nazywasz siebie wielbicielem 

Swamiego. Czy masz prawo tak mówić? Nie! W jakim stopniu praktykujesz nauki 

Swamiego w codziennym życiu? Wcale tego nie robisz. W działaniu jesteś zerem, ale w 

gadaniu - wielkim bohaterem. Powinniście być bohaterami nie tylko w mówieniu, ale 

także w działaniu. Rozwijajcie jedność myśli, słów i czynów. Myśl, słowo i czyn 

powinny być zawsze jednym. Zachowuj ciszę codziennie choćby przez dziesięć minut i 

myśl o naukach Swamiego.   

Cała materia w tym ogromnym wszechświecie jest zbiorem atomów. Bez atomów 

nie ma materii. Cały świat wypełniają fale magnetyczne. Jednak największym 

magnesem jest Bóg. Rozwijaj czystość, aby Bóg cię przyciągał. Tylko wtedy możesz 
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nazywać siebie aspirantem duchowym i wielbicielem. 

Miłość to źródło wielkiej siły  

Świat stale się zmienia. W tym zmieniającym się świecie nie zmienia się nigdy tylko 

Bóg. Trzymaj się Boga i wcielaj w życie Jego nauki. Wtedy staniesz się Mu drogi i 

bliski. Zdobędziesz tyle pokoju i błogości, jak blisko do Niego dotrzesz. Anandy 

(błogości) zdobędziesz tak dużo, jak dużo myślisz o Bogu. Gdy będziesz miał miłość, nie 

będziesz odczuwał trudności. Gdzie jest miłość, tam nie ma bólu.   

Był sobie urzędnik, który pracował w biurze. Codziennie wydawał się bardzo 

zmęczony, gdy wracał po pracy do domu. Żona wypełniała obowiązki domowe – 

gotowała jedzenie i służyła mu. Pewnego dnia żona zachorowała i została przyjęta do 

szpitala. Urzędnik wrócił do domu, ugotował jedzenie i zabrał je dla żony do szpitala, 

chociaż był zmęczony. Następnie usługiwał jej całą noc. Skąd wziął energię na całą tę 

pracę? Cała jego energia powstała z miłości, jaką miał do żony!  

Skoro miłość do istoty ludzkiej może dać tyle energii, jak dużo siły da miłość do 

Boga? Zatem miłość do Boga i wykonywanie służby dla Niego może dać ci niezmienną 

moc. Ci, którzy to sobie uświadamiają, są parama bhaktami (wielkimi wielbicielami) i 

prawdziwymi sadhakami (poszukiwaczami duchowymi). Starożytni riszi i mędrcy znali 

moc miłości. Chociaż w lesie były dzikie zwierzęta, nie robiły im krzywdy. Potrafili żyć 

wśród nich, dzięki swojej głębokiej miłości. Wibracje ich miłości potrafiły zmienić 

nawet zwierzęta w kochające istoty. Jest to praktyka stosowana od starożytnych 

czasów. Jednak dzisiaj człowiek nie ma miłości. Za to jego pełne nienawiści uczucia 

wywołują gniew nawet u spokojnych zwierząt. 

Przebywanie blisko Boga przynosi błogość   

Dlatego rozdawajcie miłość i otrzymujcie miłość. Jeśli będziesz dawał gniew, 

będziesz otrzymywał tylko gniew! Dlatego zawsze konieczna jest prema. Miłość to 

twoja dusza, twoje życie, twój Bóg. Żyj w miłości! Dziel się miłością z innymi. 

Noworocznym darem Swamiego dla was jest miłość. 

Przyjmujcie wszystko ze spokojem umysłu. W stanie Tamilnadu ludzie w dzień 

Nowego Roku przygotowują potrawę z różnych smaków - słodkiego, kwaśnego i 

gorzkiego. Jakie jest wewnętrzne znaczenie tego zwyczaju? To znaczy, że powinieneś 

zachować spokój ducha zarówno w szczęściu jak i w smutku! Od Nowego Roku 

podejmij postanowienie, że będziesz rozwijał w sobie tę pozytywną cechę, jaką jest 

spokój umysłu. Nie powinieneś wpadać w zachwyt, gdy przychodzi szczęście, ani 

smucić się, gdy doznajesz kłopotów. I jedno i drugie przyjmuj jako prasadam od Boga. 

Nie myśl, że wszystko powinno dziać się tak, jak sobie tego życzysz. Przyjmuj wszystko, 

czego chce Bóg i działaj stosownie do tego. Tylko wtedy dojdziesz do Boga. 

Brahmawid brahmajwa bhawati – znawca brahmana sam staje się brahmanem.   
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Magnes przyciąga kawałki żelaza. Jeśli magnes i żelazo pozostają razem przez dwa 

dni, także żelazo nabywa magnetycznej mocy. Więc gdy będziesz ciągle blisko Boga, też 

staniesz się jednym z Bogiem! Celem ludzkiego życia jest rozpoznanie jedności 

człowieka z Bogiem. Zatem gdy masz czas, myśl tylko o Bogu. Gdy zbliżasz się do Boga, 

ananda (błogość), jakiej doznajesz, staje się nieskończona. Dlatego zawsze o Bogu.   

Bhagawan zakończył swój dyskurs bhadżanem „Prema mudita manase kaho”.  

(dokończenie z poprzedniego numeru) 

– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 13 kwietnia 1996 roku.   

 

 
 

Bhagawan pisze dla „Sanathana Sarathi” 
 

Kiedy w lutym 1958 roku Bhagawan Śri Sathya Sai 

Baba zapoczątkował Sanathana Sarathi, zaczął także pisać 

co miesiąc jakiś artykuł, począwszy od pierwszego numeru 

i pisał bez przerwy, do października 1984. 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 drugą i zarazem ostatnią część 

artykułu opublikowanego 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. 

                                                
1 Odręcznie pisane przez Swamiego artykuły dostępne w wersjach oryginalnych Sanathana Sarathi. 
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Lila Kajwalja Wahini 

Sai rozmawia z sadhaką 

 

Sai: Wspomniałem też o praśnagarbhie. Brahman jest źródłem albo, inaczej mówiąc, 

zarodkiem (garbha) pokarmu, wody, nieśmiertelności i wiedzy zawartej w Wedach, 

dlatego nazwano go Praśnagarbhą. Brahman objawił się w formie Wedy, stąd mówi 

się też o nim Wedarupa.  

Sadhaka: Swami! Prathamadźa to jeszcze jedna nazwa Wedy, o której wspomniałeś. 

Co ona znaczy? 

Sai: Upasthaja prathamadźam – widję, czyli duchową wiedzę, można nabyć przez 

zgłębianie z uczuciem nabożności i pokory tego, co przejawione pierwotnie. Pierwotne 

przejawienie określa w sanskrycie słowo prathamadźa. Bez wnikliwego studiowania 

świętego słowa Wedy człowiek nie pozna brahmana, stąd Wedę nazywa się 

Prathamadźą. Jednak nie chodzi tu tylko o recytację słów, lecz o świadomą praktykę z 

Wedą, polegającą na pełnej świadomości znaczenia oraz na przestrzeganiu przesłania 

Wedy. Taką praktykę można nazwać „służeniem Wedzie”.  

Sadhaka: Swami, w której Wedzie występuje słowo prathamadźa? 

Sai: W Rigwedzie. Słowo prathamadźa, jak też inne podobne wyrażenie – 

purwadźa 2 , wskazuje na to, iż niemożliwe jest określenie, kiedy Weda została 

objawiona pierwszy raz. Weda nie ma początku. Dlatego mędrzec Walmiki uważał 

Wedę za pierwsze, nieuchwytne, cudowne słowo Boga. Pierwotną konkretyzacją woli 

Boga była hiranjagarbha, czyli złoty zarodek, który jest prathamadźą. Zgodnie z Wedą, 

wiedza o ponadosobowym brahmanie i jego konkretyzacji jako osoby Boga też jest 

prathamadźą – pierwotną, czystą świadomością. Zarówno brahmana jak i 

hiranjagarbhę nazywa się niekiedy Prathamadźą. 

Sadhaka: Z tych dwóch, kto jest naprawdę prathamą, czyli pierwotnym źródłem? 

Sai: Brahman, który zawsze był i jest. Z niego narodziła się hiranjagarbha. Weda 

również jest jego emanacją. Określenie Prathamadźa jest bardzo trafne w odniesieniu 

do Wedy. Od czasu, gdy riszi usłyszeli i zaczęli głosić Wedę, nazwano ją też Arśa – 

mająca związek z riszimi.  

Weda jest źródłem dharmy – moralności, prawości. Ci, którzy przestrzegają zaleceń 

zawartych w Wedach zgodnie z interpretacją mimamsy 3 , faktycznie przestrzegają 

dharmy. Ci zaś, którzy interpretują Wedy według własnych pragnień, podążają ścieżką 

                                                
2 purwadźa – zrodzony przedtem, wcześniej, pierwotny. 
3 mimamsa – jedna ze szkół filozofii indyjskiej; traktaty filozoficzne stanowiące interpretację Wed. 
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adharmy4. Takich ludzi Weda określa słowem artha, to znaczy oddani poszukiwaniu 

korzyści i dóbr doczesnych. 

Sadhaka: Artha? Co to znaczy? 

Sai: To zależy od kontekstu, potrzebna jest tu zdolność rozróżniania. Wedy wyrażają 

duchowe wizje riszich. Mantry wedyjskie, przekazane ludziom przez owych mędrców, 

są cennym skarbem, gdyż prowadzą człowieka do wyzwolenia. Tak rzecze Rigweda. 

 

Forum absolwentów 

Moje spotkanie z boskością 

 

Następnego dnia Swami pojechał na Wyższą Uczelnię Ajurwedyjską i do Szkoły 

Sainik, którą założyła moja babcia. Dzień później w Somnath miał zamiar uroczyście 

otworzyć założone przez babcię ‘Digwidźaj Dwar’. Panowało duże poruszenie. Jednak 

następnego ranka wydarzyło się coś innego. Posążek Kriszny, który miał około 40 cm 

wysokości i ważył mniej więcej 2,5 kg, podlegał ustawie o kontroli złota. Na miejsce 

przyjechał zespół wybitnych ekspertów, a Swami raz jeszcze powiedział babci: 

„Radżmata, idź i zapytaj ich czy jest to 22-karatowe złoto, 24-karatowe złoto, czy jeszcze 

inne złoto”. Od tej chwili ludzie byli pewni, że Swami odegra jakieś przedstawienie. 

Babcia zeszła na dół i zadała to pytanie.   

Rządowi analitycy, którzy przyjechali, znali dobrze swoją dziedzinę. Spojrzeli na 

babcię z zadowoleniem na twarzy. Powiedzieli: „Szybko powiemy pani, co to jest. 

Wygląda na to, że posążek wykonano z 24-karatowego złota, a wtedy będziemy 

musieli go zabrać. Przyszedł czas, aby pani się z nim pożegnała”. Wzięli pilnik i 

spiłowali odrobinę złota pod stopami Pana Kriszny. Zaczęli je badać. Kilka minut 

później znów pobrali próbki. Rządowy pilnik miał już za sobą wiele padanamaskarów 

pana Kriszny, zanim analitycy powiedzieli rodzinie: „Nie jest to 22-karatowe złoto ani 

24-karatowe złoto. Nie jest to złoto kundan (100% złota). To coś, co nie jest znane 

ludziom; tego kruszcu nie zna żaden człowiek na świecie. Była to lila Swamiego i 

oczywiście wszyscy byli bardzo szczęśliwi.  

                                                
4 adharma – przeciwieństwo dharmy. 
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Jak Swami przyjął mnie do swej szkoły   

Opowiem wam, jak dostałem się do szkoły Swamiego. Pojawiłem się na egzaminie 

w 10. klasie, poszło mi bardzo dobrze i wróciłem do Bombaju (Mumbaju). Egzamin 

zdało wielu moich znajomych, jak również moi kuzyni. Byliśmy psotnikami i 

postanowiliśmy, że będziemy studiować na Wyższej Uczelni św. Ksawerego. 

Załatwiliśmy wszystko. Każdy z nas miał stanowe i krajowe osiągnięcia sportowe w 

strzelaniu, pływaniu i w innych dyscyplinach. Zatem cała drużyna wiedziała jak dostać 

się na wyższą uczelnie. Zabraliśmy swoje rowery, samochody i byliśmy pewni, że 

pohulamy sobie i poszalejemy, a w przerwach czegoś się nauczymy. Wszystko było 

pukka (załatwione).   

Wszystko było ustalone, a pewnego ranka babcia rzekła: „Gopal, jutro jedziemy do 

Parthi”. O mój Boże! - pomyślałem. Swami potrafi zasadniczo zmienić sytuację. Bałem 

się, co zrobi Swami. Szybko wróciłem do swojej drużyny i powiedziałem: „Jutro jadę 

do Parthi. Co robić?”. Znajomi pocieszali mnie: „Nie bądź taki przestraszony. Jedziesz 

tylko na jeden dzień; nic się nie stanie. Swami zada ci kilka pytań, co najwyżej 

kilkanaście. Nie otrzymasz audiencji, gdy pojedziesz tylko na jeden dzień. Odpręż się”.  

Następnego dnia po dotarciu do Puttaparthi, kilka chwil po wyjściu Swamiego, 

znaleźliśmy się w pokoju rozmów. Matka, babcia i ciocia po stronie żeńskiej, a ja po 

drugiej stronie pokoju, reprezentujący mężczyzn, z poczuciem tym większej samotności, 

że byłem odosobniony w świecie, nawet Bóg nie był ze mną. Źle jest znajdować się w 

takim położeniu. Teraz miałem zamknięte oczy i żarliwie się modliłem: „Swami, proszę 

nie mów o moich studiach”. Swami cały czas rozmawiał z babcią o czymś innym. Nagle 

spojrzał w moją stronę i zapytał: „Radźmata, Gopal ki stadiz ka kja? (Radźmata, co ze 

studiami Gopali?)”. O mój Boże! Ukląkłem szybko na kolana i rzekłem: „Swami, nie 

martw się. Dbam o wszystko; dobrze spisałem się na egzaminach w 10 klasie, a dzięki 

twojej łasce prawie dostałem się na uczelnię św. Ksawerego. Wszystko będzie dobrze”. 

Wówczas babcia powiedziała: „Swami, ten chłopiec nic nie pojmuje. Będę bardzo 

szczęśliwa, jeżeli będzie studiował u twoich lotosowych stóp”. I wiecie co potem 

powiedział Swami? „Haan, hamare skul mein padh sakta hai lekin (Tak, oczywiście, 

może uczyć się w mojej szkole, ale…)”. I nastała długa przerwa.  

A mi przez głowę przeleciało całe szkolne życie. Wszystko to, co robiło się w 

publicznej szkole – przeskakiwanie przez mur, wychodzenie na miasto, aby coś zjeść, 

oglądanie filmów, wybryki, psoty – wszystko to nie spełni wysokich oczekiwań 

Swamiego. Nie wiedziałem, co z tego wybierze i o czym opowie. Byłem bardzo 

przestraszony. Wówczas Swami rzekł: „Humare skul mein – w naszej szkole nie ma 

mięsa, niewegetariańskiego jedzenia”. Podjąłem temat i rzekłem: „Tak, Swami, jestem 

przyzwyczajony do niewegetariańskiego jedzenia. Nie daję sobie rady bez 

niewegetariańskiego jedzenia, Swami”. Swami rzekł: „Tak, wiem”. Potem Swami zaczął 

wyjaśniać babci: „Wiesz co robi Gopal? Chodzi do kemps corner, gwalior tank i udhar 
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wo muslim ke paas kebabs hai, udhar dźaake tripti karke aata hai (chodzi do tamtego 

muzułmańskiego sprzedawcy kebabów i wraca najedzony)”. Cóż, była to prawda, 

święta prawda. Wtedy chodziłem na ulice, o jakich wspomniał Swami i jadłem 

kebaby. Nasycony, wracałem, a ludzie mnie pytali: „Gopal, Ty dziś nie jesz?”. Nie, nie 

mam ochoty, nie czuję się dziś dobrze – zwykłem odpowiadać. W każdy poniedziałek i 

czwartek czułem się niedobrze! Zatem ludzie myśleli: „Biedny chłopak, nie lubi 

wegetariańskiego jedzenia”, które nazywałem jedzeniem dla zajęcy. Tak więc było 

świetnie. 

Teraz Swami zdradził te tajemnice, a ja przytakiwałem. Potem Swami rzekł: „Tak 

dzieje się przez dwa dni w tygodniu, ale w poprzedniej szkole, w koledżu Radżkumar, 

podają im mięso codziennie, a on nawet wówczas ucieka na zewnątrz, czy nie tak?”. 

Tak, Swami. To miało mnie uratować. „Wo pavilion ke pićhe łol ko dźamp karke bahar 

dźaata hai (Przeskakuje przez mur za pawilonem i wychodzi na zewnątrz)”. Tak, 

Swami. A potem Swami zdradził: „Kabhi bharti ke paas bhi dźaata hai, tho kabhi 

reshma ke paas dźaata hai (Czasami idzie do bharti, a czasami do reszmy)”.  

O, mój Boże! Później Swami przerwał, a ja byłem oszołomiony. Jak Swami mógł mi 

to zrobić? Twarz mi pobladła, babcia spoglądała na mnie i na Swamiego, a Swami nie 

wyjaśnił ani słowem, że bharti to moje ulubione stoisko z omletami straganiarza, który 

pracował za murem szkolnym, handlując swoimi towarami, a reszma to moje ulubione 

stoisko z kebabami. Zależnie od ilości pieniędzy, jakie mi brzęczały w kieszeni, 

chodziłem albo do bharti albo do reszmy, gdzie sprzedawali mężczyźni, ale Swami ujął 

to w taki sposób, że byłem w kłopocie. Babcia upadła u stóp Swamiego, mówiąc: 

„Swami, baćao (uratuj mego wnuka). Proszę, zatrzymaj go w swojej szkole. Swami, to 

dobry chłopiec. To te jego radźpuckie geny... nic się na to nie poradzi. Swami, proszę, 

uratuj go”. Swami spojrzał na mnie surowo z psotnym błyskiem w oczach i rzekł: „Aur 

bolun? (Mam powiedzieć więcej?)”. – Nie, Swami – powiedziałem. Pomyślałem sobie: – 

Wyrządziłeś dzisiaj dość szkód. „Hamare skul mein aata hai? (Przyjdziesz do naszej 

szkoły?)”. – Tak, Swami – powiedziałem. „Aććha (Dobrze)” – powiedział Swami. I 

bardzo szybko spotkanie się skończyło. Potem pojawiłem się na egzaminie wstępnym i 

na rozmowie kwalifikacyjnej. Chociaż użyłem wszystkich sztuczek, aby oblać egzamin, 

przeważyła wola Boga. I zacząłem uczęszczać do szkoły Swamiego.   

Stwórca i Jego stworzenie 

Teraz przejdę do tego, co pewnego dnia wydarzyło się w Brindawanie. Tak jak wy 

siedzicie tutaj, my wszyscy pewnego wieczora siedzieliśmy w Trayee Brindawan i 

byliśmy mocno poruszeni i radośni, gdyż Swami miał bardzo wesoły nastrój. Machnął 

ręką i stworzył wielki diament. Wcześniej Swami mówił o diamencie Kohinoor, który 

zdobi koronę królewską. Tak więc czuliśmy, że ‘nadchodzi’ jakiś diament i rzeczywiście 

był to duży diament. Swami puścił go wkoło i wszyscy chłopcy patrzyli na ten 

diament, niektórzy go ucałowali. Swami powiedział dość łagodnie: „Hiraj ko kya dekh 
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rahe ho? Hero idhar baitha hai. (Dlaczego patrzycie na ten diament? Tutaj siedzi 

bohater wszechświata)”. Jednak znaczenie tych słów zostało utracone, bo Swami 

mówił cicho. Potem Swami powiedział trochę głośniej: „Po co ściskać, to co stworzone? 

Dlaczego nie uścisnąć ręki Stwórcy?   

Swami działa jako Kriszna 

Stąd, z nieoficjalnej rezydencji Pana wszechświata, udajmy się w zielone góry 

Kodaikanal, które były Jego miejscem zabaw. Miałem to szczęście, że dostąpiłem 

błogosławieństwa kilku wycieczek ze Swamim do Kodaikanal. Pewnego wieczora 

Bhagawan wyszedł ze swojego pokoju trochę wcześniej i tylko czterech z nas było w 

pogotowiu. Szybko zeszliśmy więc za Swamim, a wówczas spojrzał na nas i rzekł coś, 

co doprawdy zbiło nas z tropu. Powiedział: „Ćori karna hai? (Kradniemy?)”. Co?! Czy 

dobrze słyszeliśmy? „Ćori karna hai?”. – Tak, Swami – odpowiedzieliśmy.  

Swami podszedł na palcach do drzwi spiżarni. Pani Ratanlal, którą przez czule 

nazywaliśmy ciocią Bridź, gotowała wady, a po usmażeniu, umieszczała je w spiżarni. 

Gdy poszła do przyległej kuchni, Swami poszedł na palcach do spiżarni i przyniósł 

kilka wad. Były bardzo gorące. Zaczęliśmy więc podrzucać je w górę, ale wkrótce 

zjedliśmy je, bo chcieliśmy znowu zobaczyć, jak Swami wraca na palcach i przynosi 

następne wady. I Swami zrobił to. Gdy je zjedliśmy, zaczęło nas palić w przełykach, 

palce mieliśmy przypieczone, a z oczu płynęły nam łzy. Mimo to byliśmy bardzo 

szczęśliwi. Swami poszedł jeszcze raz do spiżarni i tym razem przyniósł więcej wad. 

Zaczęliśmy wpychać je sobie do ust, chcąc zobaczyć powtórne odegranie tej roli 

‘makhan ćor’ (złodzieja masła). Byliśmy szczęśliwymi gopalami. W międzyczasie pani 

Ratanlal uświadomiła sobie, że wady znikają, więc ukryła się za kuchnią, żeby 

rozwiązać tajemnicę. Gdy tylko zobaczyła, że Swami wyciąga rękę po wady, złapała go 

za rękę: „Swami, aap kja kar rahe ho? jeh vade mein frai kar rahi hun, meine aadź śam 

ko sab ko kilana hai. Mein dusra bana nahin śakti. (Swami, co Ty robisz? Smażę wady, 

aby podać je wszystkim wieczorem. Nie mogę usmażyć drugiej partii)”.   

W ten sposób Pan wszechświata w swojej kuchni kradł wady dla swoich uczniów! 

Wiecie co potem zrobił? Spojrzał w górę, obrócił się szybko i wyszedł ze spiżarni, 

mówiąc: „Aijo, Durwasa Muni! (Ach! Ona jest mędrcem Durwasą)”. Oto swoboda, na 

jaką pozwolić sobie mogą studenci ze Swamim, gdy mają serca pełne czystej miłości.   

Bezgraniczna łaska dla tych, którzy żyją w czasach awatara  

Teraz opowiem Wam o innych cudownych doświadczeniach, jakie mieliśmy w 

Kodaikanal. Jechaliśmy autobusem, wiedząc, że mamy udać się nad Srebrny 

Wodospad. Każdy z nas czuł się bardzo bliski Swamiemu, który rozmawiał i żartował; 

wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi. Potem autobus zatrzymał się. Dotarliśmy do 

wodospadu spadającego na ciemne, miejscowe skały. Kotłująca się tam piana wodna 

wyglądała cudownie. Był to widok dla oczu bogów i oczywiście wszyscy chłopcy 
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otworzyli okna, odsunęli zasłony i zaczęli spoglądać na to surrealistyczne piękno 

wodospadu. Swami zaś powiedział coś, czego większość z nas nie usłyszała. Swami 

powtórzył: „Ach! Chłopcy patrzą na zewnątrz, piękno jest na zewnątrz, jedynie Bóg 

siedzi wewnątrz”. Od razu zaciągnęliśmy zasłony; byliśmy zaskoczeni głębią tej 

wypowiedzi i powoli powaga tych słów zaczęła wnikać w nasze serca. Później jeden z 

nas rzekł: „Swami, mamy tak wielkie szczęście, że przebywamy u twoich lotosowych 

stóp! Nie wypełnialiśmy dobrych karm [czynów], aby być obok ciebie. To na pewno 

musi być błogosławieństwo naszych przodków, naszych rodziców, dewów [bogów] lub 

naszych kula guru [nauczycieli rodziny]”. Swami spojrzał na tego chłopaka i 

mimochodem wspomniał: „Słyszeliście o riszich w Himalajach. Niektórzy z nich modlą 

się od setek lat, a niektórzy nawet od kilku tysięcy lat. Pojawiam się przed nimi na 

kilka chwil, a tu jestem z wami dzień w dzień. A co wy robicie, żeby dotrzeć do 

Swamiego? Tutaj Swami dostępny jest po prostu za cenę biletu autobusowego, a tam 

dewy modlą się o darszan Swamiego”. Zapadła cisza. Następnie Swami zapytał: „Teraz 

powiedzcie mi, co zrobiliście, co zrobili wasi przodkowie lub kula guru, aby zasłużyć na 

mój darszan?”. Wszyscy pokiwaliśmy przecząco głowami: „Nic, Swami”. Wtedy Swami 

wyjawił najwyższą prawdę: „To prawda. Stało się tak, że żyjecie w czasach awatara i 

jest to wyłącznie moja łaska”. Mam nadzieję, że te głębokie słowa Swamiego będą w 

nieskończoność rozbrzmiewać i tętnić w naszych sercach. 

(Ciąg dalszy z poprzedniego numeru. Jest to druga i ostatnia część artykułu.)  

– Autor jest wnukiem nieżyjącej już Radżmaty [królowej matki] Gulab Kunwerba Sahiby z 

Dżamnagaru. W 1991 roku uzyskał on licencjat z nauk ekonomicznych w Instytucie Wyższej Wiedzy Śri 

Sathya Sai, w kampusie Brindawan. 

    

 

 

Kochaj boskość, którą masz w sercu 
Przesłanie Bhagawana na Gurupurnimę 

DZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ Z BLIŹNIMI  

 

Ucieleśnienia miłości! 

Guru to ten, który rozprasza ciemność ignorancji wynikającą z przywiązania do ciała. 

Ciało jest jedynie narzędziem. Bóg dał ci ciało, abyś wstąpił na drogę działania. Ciało 

jest darem Boga. Deho dewalaja proktho dżiwo dewa sanathana – ciało jest świątynią, 

a jej wewnętrznym mieszkańcem jest Bóg. Wszystkie ciała traktuj jak świątynie Boga i 
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ofiaruj im pozdrowienia. Przekazuj pozdrowienia nawet nieprzyjaciołom.  

Złe towarzystwo jest przyczyną braku czystości 

Często zwracam się do was bangaru (złotka), gdyż jesteście ucieleśnieniem 

hiranjagarbhy. W waszym sercu znajduje się pierwiastek hiranjagarbhy. Możecie 

zmienić kształt klejnotu, lecz złoto pozostaje niezmienne. Wartość złota spada, gdy 

zmiesza się je z różnymi metalami, takimi jak miedź czy mosiądz. Podobnie człowiek z 

urodzenia jest niezwykle czysty i najbardziej wartościowy. Jednak z powodu kontaktu 

z niecnymi pragnieniami i ze złym towarzystwem traci swoją wartość.   

Tjadża durdżana samsargam, 

Bhadża sadhu samagamam, 

Kuru punjam ahoratram, 

Smara nitjam anitjatam. 

Porzuć złe towarzystwo, 

przyłącz się do dobrego towarzystwa, 

wypełniaj chwalebne czyny w dzień i w nocy 

i pamiętaj o tym, co jest przemijające, a co wieczne. 

To jest twoja dharma. 

Ucieleśnienia miłości! 

Mówi się: Dżantunam nara dżanma durlabham – spośród wszystkich żywych istot 

narodziny człowieka są najrzadsze. Dlatego uświęcajcie czas, czyniąc właściwy użytek 

ze swoich zmysłów. Nie mówicie tego, co wam się żywnie podoba. Mówcie łagodnie i 

słodko. Panujcie nad wzrokiem. Wszyscy wiecie, co się stało z Kiczaką, gdy spojrzał na 

Draupadi ze złymi intencjami. Bhima roztrzaskał mu głowę na kawałki. Dlatego Budda 

głosił zasadę samjak driszti (dobrego widzenia). Budda osiągnął oświecenie dopiero 

wtedy, gdy zaczął praktykować święte widzenie. Wszystko, co widzicie, uważajcie za 

postać Boga. Myślcie o tym, co dobre, słuchajcie tego, co dobre, mówcie o tym, co 

dobre i czyńcie to, co dobre. Tylko wtedy będziecie mogli dotrzeć do Boga.  

Wszyscy jesteście iskierkami mojej boskości    

Ucieleśnienia miłości! 

To ciało zbliża się do 75. urodzin. Przez te wszystkie lata pozostaję w stanie błogości, 

gdyż jestem świadomy zasady jedności. Wy również doświadczycie błogości, jeśli 

pojmiecie tę prawdę. Do nikogo nie żywię nienawiści ani nie mam wrogów. W ogóle 

nie odczuwam lęku, bo wszystko jest moją postacią; ta sama atma istnieje we 

wszystkich. Gdy uśmiecha się do ciebie niewinne dziecko, ty też się do niego 

uśmiechasz. Podobnie, gdy uśmiecham się z radością, widząc to, wszyscy postępujecie 

tak samo. Miejcie święte serce. Rozwijajcie święte uczucia. Wtedy rezultaty też będą 

święte.  
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Miejcie wiarę, że Bóg jest wszędzie. Być może przechodzicie cierpienia i ciężkie 

próby, ale nie traćcie wiary w Boga. Uważajcie wiarę za oddech życia. Każdy z was jest 

ucieleśnieniem miłości, lecz z powodu niewłaściwego pożywienia i nawyków, 

powstają w was złe cechy, takie jak zazdrość i gniew. Jakie pożywienie, takie myśli; 

jakie myśli, taki Bóg. Dlatego spożywajcie tylko sattwiczne jedzenie. Wtedy będziecie 

mieli tylko święte uczucia, a wasza mowa także stanie się święta. Aby sprowadzić was 

na właściwą drogę, czasami udaję, że jestem zagniewany, ale w rzeczywistości nie 

gniewam się. Jedyne ostre słowo, jakiego używam, to dunnapotha (bawół). Jesteś 

doprawdy bawołem, jeśli nie podejmujesz dobrych działań. 

Jeśli czynisz dobro, stajesz się dobrym człowiekiem. Gdy pada ulewny deszcz, krowa 

i cielę biegają tu i tam, jednak bawół pozostaje tam, gdzie jest, nie bacząc na deszcz. 

Nie możecie być bawołami, musicie się zmienić. Ludzkie życie jest bardzo święte. Nie 

czyńcie z niego niewłaściwego użytku. Kocham wszystkich. Miłość jest moim 

prawdziwym kształtem. Wszyscy jesteście iskierkami mojej boskości. Dlatego dzielcie 

się swoją miłością z bliźnimi, tak jak ja dzielę się moją miłością z wami wszystkimi. 

Wówczas także staniecie się boscy. Gdy będziecie podążali tą świętą drogą, świat z 

pewnością osiągnie pokój i dobrobyt. 

Ucieleśnienia miłości! 

Porzućcie ignorancję, zapalcie lampę mądrości w swoim wnętrzu i ostatecznie 

połączcie się z Bogiem. Takie jest dzisiaj przesłanie Swamiego dla was. Rozwijajcie 

miłość. Tylko dzięki miłości możecie pokonać umysł i wyleczyć się z każdej choroby. 

Tylko miłość może całkowicie usunąć wasze złe cechy. Kochajcie wszystkich. Kochajcie 

hridaję [serce], a nie ciało fizyczne. Kochajcie boskość, którą macie w sercu. Ciało, 

umysł, intelekt i zmysły to tylko narzędzia; ty jesteś panem. Dlatego zapanuj nad 

umysłem i bądź panem umysłu. Nie stań się niewolnikiem własnego umysłu. Cały 

czas rozmyślaj o Bogu. Tylko to może wywołać w tobie przemianę. Możesz śpiewać 

dowolne imię Boga, kontemplować dowolną formę, lecz musisz zrozumieć, że Bóg jest 

jeden i tylko jeden.  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadżanem „Prema mudita manase kaho”.) 

– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego 16 lipca 2000 roku w Prasanthi Nilajam.  
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Moje doświadczenia w boskiej obecności Bhagawana 
Sriwilas Suri 

Studiowałem w Madrasie (Czennaj), aby uzyskać stopień naukowy. Zdobyłem na 

uczelni dobre imię jako krykiecista i tenisista; wybrano mnie do reprezentacji 

uniwersytetu w krykiecie i w tenisie. Rzadko uczęszczałem na zajęcia, ale kierownik 

wydziału zapewnił mnie, że nie muszę chodzić na wiele wykładów, gdyż przyniosłem 

chlubę uczelni.  

Gdy ogłoszono daty egzaminów, nie pozwolono mi do nich przystąpić z powodu 

niskiej frekwencji. Byłem zdruzgotany i wyraziłem gwałtowny sprzeciw, jednak nie 

przyniosło to rezultatu. Nie wziąłem udziału w uroczystości rozdania nagród na uczelni 

i zastanawiałem się, co powinienem zrobić. Wniosłem nawet sprawę przeciwko 

senatowi uczelni. Było to w 1959 roku.  

Moje pierwsze spotkanie ze Swamim 

W czasie odwiedzin Śri Sathya Sai Baby u mojego wujka Suri Bhagawantama w 

Bangalore (Bengaluru), mój ojciec został przedstawiony Babie, który go zaprosił na 

uroczystości Śiwaratri w Prasanthi Nilajam.   

Ojciec dał znać (wówczas telefony były rzadkością), że zaplanował odwiedziny w 

Prasanthi Nilajam, aby uczestniczyć w obchodach Śiwaratri, które prowadził Śri Sathya 

Sai Baba, i poprosił mnie, abym przyjechał do Kolar Gold Fields (gdzie się urodziłem). 

Ojciec chciał jechać samochodem. Byłem zachwycony, bo potrafiłem prowadzić wóz na 

dalekiej trasie. Nie miałem pojęcia o mieszkającym w Prasanthi  Nilajam, w 

Puttaparthi Śri Sathya Sai Babie, którego chciał zobaczyć ojciec.  

Rankiem w święto Śiwaratri w 1959 roku - sądzę, że był to luty - wyruszyłem z 

rodzicami samochodem do Puttaparthi. Nie było odpowiedniej drogi, z wyjątkiem 

błotnistego szlaku. Zgubiliśmy się i dopiero około południa dotarliśmy do Prasanthi  

Nilajam. W baraku pokrytym blachą odbywała się pudża do posągu Sai Baby z Śirdi i 

powiadomiono nas, że Śri Sathya Sai Baba wykonał wibhuti abhiszekam, stwarzając 

wibhuti ruchem ręki. Nie widzieliśmy tego, ponieważ przybyliśmy za późno. Na 

miejscu zastaliśmy 500-600 osób. Nie było wolnych pokoi, w których moglibyśmy 

przenocować. Spędziliśmy popołudnie w samochodzie i udaliśmy się na wieczorne 

bhadżany i dyskurs. Śri Baba, do którego każdy zwracał się ‘Swami’, usiadł na 

wyściełanym fotelu, kołysząc się do melodii bhadżanów. Nagle wstrząsnęły nim 

drgawki i z bólem na twarzy zaczął wydobywać z ust małą śiwalingę! Tej nocy z jego 

ust wyłoniło się 9 takich śiwalingamów. Bhadżany trwały nadal, jednak Swami 

poszedł do swojego pokoju. Tę noc rodzice spędzili na ganku pewnego wielbiciela, a ja 

spałem w samochodzie; cały czas zastanawiałem się, kim jest ten człowiek i co robi.  

 Byłem zakłopotany i miałem mętlik w głowie. Kim jest ten mały człowiek ubrany 
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w pomarańczową dźubbę (długie, zewnętrzne odzienie z długimi rękawami, 

przypominające płaszcz), okrywającą pomarańczowe dhoti, z gęstwiną ciemnych, 

kędzierzawych włosów wokół twarzy, takich jak aureola! Zastanawiałem się, czy jest 

magikiem nabierającym ludzi na sztuczki po to, by ich przyciągać i szukać u nich 

pieniędzy. Jednak moi rodzice byli całkowicie zatopieni w tym zjawisku. 

Następnego dnia Swami zaczął wzywać każdego z nas na rozmowę, którą nazywano 

interview. Później miałem dowiedzieć się, jak wartościowa i bezcenna była ta 

rozmowa. Swami zajmował się osobistymi problemami każdego człowieka, 

rozmawiając z nim, zapewniał rozwiązanie i pocieszał. Osobiście rozdawał prasadam i 

wibhuti wraz ze swoim kolorowym zdjęciem. Moi rodzice otrzymali interview, ja nie 

zostałem wtedy wezwany. Swami powiedział, że porozmawia ze mną osobiście. 

Zastanawiałem się, o czym będzie mówił!   

Gdy mnie wezwał, zapytał, co robię w Czennaju. Powiedziałem, że studiuję, aby 

zdobyć tytuł naukowy. Rzekł: „Nie, marnujesz czas i chodzisz na filmy z pewną 

gwiazdą filmową. Zniszczyłeś sobie zdrowie hotelowym jedzeniem i nabawiłeś się 

wrzodów”. Byłem niewyobrażalnie oszołomiony! Kto powiedział Swamiemu o moim 

zdrowiu i chodzeniu na filmy w czasie pobytu w Czennaju? Czy zgadywał, żeby dostać 

ode mnie jakąś odpowiedź? Nawet moi rodzice byli nieświadomi tego, co robię w 

Czennaju. Czy ktoś powiedział o mnie Swamiemu? Ale dlaczego ktoś miałby o tym 

mówić Swamiemu? Miałem wiele różnych wątpliwości. Później Baba powiedział:  

„Chcę, abyś tu wrócił, gdy odwieziesz rodziców”. Doznałem wstrząsu i zastanowiłem 

się, czy przekazał rodzicom te informacje. Nie wiem co podpowiadało mi, żeby wrócić 

nawet wtedy, gdy ujawnił mój sposób życia w Czennaj. Nie wróciłem. Tymczasem 

ojciec za radą Swamiego podjął pracę w Komisji Energii Atomowej jako generalny 

dyrektor operacji górniczych w Dżadugudzie.  

Swami leczy moje wrzody 

Wówczas podróż do Prasanthi Nilajam była bardzo żmudna. Z Bengaluru trzeba 

było wyjechać o godzinie 10.00 rano pociągiem zmierzającym do Hajdarabadu, a 

około 2.30 w nocy wysiąść na stacji kolejowej Penukonda. Stamtąd trzeba było pieszo 

przebyć mniej więcej dwa kilometry, żeby dojść do przystanku autobusowego. 

Pierwszy autobus wyjeżdżał z przystanku w Penukondzie o godzinie 6.00 rano, a około 

8.00 docierał do Bukkapatnam. Przez całą drogę miejscowi lżyli Swamiego mówiąc, że 

to oszust naciągający ludzi i odradzali im odwiedzanie Prasanthi Nilajam. Po 

przyjeździe do Bukkapatnam trzeba było okrążyć jezioro Kothaczeruwu - znowu 

odległość dwóch kilometrów, aby w końcu dotrzeć do Prasanthi Nilajam. Z balkonu na 

piętrze Swami mógł policzyć przybywających w dany dzień ludzi. Nie było ich więcej 

niż 10. Prosił, aby wzięli kąpiel w pobliskiej rzece Czitrawati i przyszli na bhadżany. 

Wodę z rzeki Czitrawati nabierało się czerpakiem, bo była pełna piasku. Łazienek i 

toalet w tamtym czasie nie było.   
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W czasie jednej z podróży jechałem ze szwagrem, który myślał o zmianie pracy i 

przenosinach z Bengaluru do Gopal. Jednak Swami doradził mu zostać w Bengaluru i 

przyjąć posadę w rządowej Fabryce Elektrycznej, jaką zakładano we współpracy z 

Niemcami.  

Po spotkaniu Swami pytał ludzi, czy chcą wyjechać tego samego wieczora.  

Jedzenie w stołówce przygotowywano wówczas dla ograniczonej grupy osób i jeśli nie 

przyszedłeś na czas, nie dostałeś jedzenia. Rozstawione na zewnątrz stragany były 

bardzo niehigieniczne, a pochodząca z nich żywność nie nadawała się do jedzenia, gdyż 

była pełna czosnku i proszku chili.   

Droga powrotna odbywała się według tego samego porządku. Brało się jakieś 

jedzenie i zaczynała się wędrówka do stacji w Penukondzie. Tam trzeba było czekać na 

powrót pociągu z Hajdarabadu do Bengaluru, który przyjeżdżał około godziny 2.00 w 

nocy, aby dojechać na miejsce przed 6.00 rano. Ponieważ wtedy nie było rezerwacji, 

trzeba było tłoczyć się w przedziałach. Doprawdy, było to bardzo męczące!   

Co kazało mi przechodzić tę ciężką próbę za każdy razem, gdy odwiedzałem 

Prasanthi  Nilajam? Co przyciągało mnie niczym magnes do Swamiego? Dlaczego 

jechałem do niego nawet wtedy, gdy mnie w pewien sposób zdemaskował? Nie 

znałem odpowiedzi na to pytanie. W czasie jednej z moich wizyt w Prasanthi  

Nilajam Swami zapytał mnie: „Dlaczego wciąż przyjeżdżasz? Przyjdź dzisiaj, wyleczę 

twoje wrzody”. Nawet nie wziąłem kąpieli i czekałem na pożegnanie się ze Swamim. 

Nagle wezwał mnie do środka i rzekł: „Bangaru, niwu ćaala rozulunundi kadupu 

noppito bhada padutunnawu. Inka, irodźu nunci ni alserz nenu najam ćesthanu (Od 

wielu dni cierpisz na ból żołądka, dziś wyleczę cię z wrzodów)”. Swami stworzył 

wibhuti, poprosił mnie, abym wziął głęboki oddech i wsypał mi je do ust. Później 

oznajmił: „Irodźu nunci nuwwu gongura awakai kharam anta thinawaććhu (Od dziś 

będziesz mógł jeść wszystkie marynaty)”.  

Wyszedłem z tego pokoju wstrząśnięty i oszołomiony! Wyjechałem do Bengaluru, 

zatrzymałem się w Czennaj, gdzie zdawałem egzamin. Stamtąd napisałem do ojca o 

cudzie Swamiego. Po egzaminie pojechałem do Dżamszedpur do rodziców. Nie wierząc, 

że jestem wyleczony z wrzodów, nie tknąłem marynat.  

W boskiej obecności Swamiego 

Nadeszło święto Daśara i znalazłem się w Prasanthi Nilajam przed przyjazdem 

rodziców. Udzielając interview rodzicom, Swami rzekł: „Kolar (w ten sposób zwracał 

się do mego ojca), masz sześciu synów, dlaczego nie dasz mi tego syna? Zaopiekuję się 

nim”. Ojciec zgodził się natychmiast, nawet nie zapytał mnie o zdanie i w ten sposób w 

1960 roku zostałem w Prasanthi Nilajam. Swami wezwał mnie na stronę i rzekł: „Jemi 

nuwwu inka naa mida nammakamu leda? Jenduku awakai gongura tinatalledu (Nie 

wierzysz we mnie? Dlaczego nie jesz marynat?)”. 
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Odrzuciłem wszelkie wątpliwości, od 1960 roku jem marynaty i do dziś nie 

odnowiły się mi wrzody! Gdy byłem w Prasanthi Nilajam, dostałem list z informacją, 

że w ramach przydziału dla sportowców zostałem mianowany na stanowisko 

urzędnika w Banku Państwowym Indii z miesięcznym uposażeniem w łącznej 

wysokości 225 rupii! Powiadomiłem ojca, a ten rzekł: „Zrób to, co Swami chce, abyś 

zrobił”.  Powiedziałem Swamiemu o tej ofercie pracy. Zapytał mnie: „Czy twój ojciec 

będzie ci posyłał co miesiąc 225 rupii na pobyt w Prasanthi Nilajam? Jeżeli nie, to Ja 

będę ci płacił co miesiąc 225 rupii za pobyt w Prasanthi Nilajam!”. Jego odpowiedź 

bardzo mnie zaskoczyła; zastanawiałem się, dlaczego miałby tak zrobić.   

Życie w Prasanthi Nilajam w tamtych czasach  

Byłem przyzwyczajony do luksusu – do gorącej wody i toalety. Wówczas w 

Prasanthi Nilajam nie było ani toalet, ani miejsc do kąpieli. Byłem przyzwyczajony do 

kąpania się w gorącej wodzie nawet latem. Poza obszarem Prasanthi Nilajam 

znalazłem pewną rodzinę, która dawała mi gorącą wodę za 25 pajsa. W wioskowych 

domach nie było elektryczności, więc wcześnie rano goliłem się w ciemnościach wciąż 

dotykając policzka, aby sprawdzić czy nie mam zarostu! Brałem szybką kąpiel i 

szedłem na poranny darszan Swamiego. Nagarsankirtan rozpoczynał się w Prasanthi 

Nilajam o godzinie 5.00 rano i oczekiwano, że będą uczestniczyli w nim wszyscy, 

którzy wcześniej wzięli kąpiel. Wstawałem późno i nigdy nie uczestniczyłem w 

nagarsankirtanie.  

Poproszono mnie, abym razem z dwoma innymi wolontariuszami, spał obok wejścia 

do pokoju interview. Swami schodził często na dół, przechodził nad nami, spacerował 

po ganku i wracał do swojego pokoju na górze. Nie byliśmy tego świadomi i 

następnego dnia Swami upominał nas, że spaliśmy tak twardo, nieświadomi jego 

nocnych odwiedzin.   

Pewnego razu w Dharmawaram zorganizowano uroczystość, na której miał 

przemawiać Swami. Otaczające Puttaparthi wioski i miasta zdominowali lewacy, a 

Dharmawaram nie było wyjątkiem. Organizatorem był starszy brat Swamiego. Swami 

zorganizował mieszkańcom Prasanthi Nilajam autobus, aby wzięli udział w tym 

spotkaniu. Byłem odpowiedzialny wraz z dwiema osobami za ten transport. Gdy tylko 

Swami zaczął przemawiać, spotkanie zaczęli zakłócać niegodziwcy. Swami niepokoił się 

tymi zakłóceniami, które mogły przerodzić się w rękoczyny i odjeżdżając z tego miejsca 

polecił, żeby bezpiecznie odwieźć mieszkańców Prasanthi Nilajam. Odjechał dopiero 

wtedy, gdy autobus minął jego samochód.   

Wtedy była tylko garstka wolontariuszy do wykonywania różnych prac, jakie zlecał 

im Swami. Jednego dnia było to służenie wielbicielom w stołówce, następnego dnia 

pomaganie przy gotowaniu w stołówce, kolejnego dnia sprzątanie terenu aszramu, a 

jeszcze innego dnia dwarapalaka (praca odźwiernego) blisko pokoju rozmów. Wtedy 

goście mieli do dyscpozycji tylko dwa wielkie szedy (baraki). Jeden przeznaczony był 
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dla kobiet przebywających w Prasanthi Nilajam, natomiast drugi –dla wielbicieli, 

przybywających po jego darszan. Nie było ograniczeń odnośnie dni pobytu, jednak 

przepytywano ludzi, gdy przebywali na miejscu całymi miesiącami. Istniała bowiem 

możliwość, że ukrywać się tu mogą jakieś elementy antyspołeczne czy przestępcy. 

Oczywiste było to, że Swami daje pieniądze i leki potrzebującym, którzy się tutaj 

schronili, gdy zostali bezdomni w swojej miejscowości lub wdowom bez dachu nad 

głową. Żyli oni na łasce Swamiego. W żeńskim szedzie Swami zgromadził spore zapasy 

wielu rzeczy. Była taka zasada, że żadna młoda osoba nie wchodziła do baraku pań, 

jeśli nie towarzyszyła jej Suradża lub jakaś inna starsza osoba. Otrzymałem 

upoważnienie do dawania pieniędzy czy lekarstw tym paniom. Robiłem to bez 

towarzystwa starszej osoby. Kobiety sprzeciwiły się temu, że młody człowiek (miałem 

wtedy 20 lat) przychodzi do baraku kobiet, gdy panie ubierają się lub śpią. Przez 

starszą siostrę Swamiego posłały prośbę, aby zakazać mi wstępu do żeńskiego szedu.   

Pewnego dnia Swami zwołał spotkanie mieszkańców tych dwóch baraków ze 

względu na skargi na mnie. Na spotkaniu było więcej kobiet niż mężczyzn. Swami 

zbeształ kobiety, mówiąc, że są potomkiniami demonów, a pod parasolem łaski 

Swamiego przebywają tylko dzięki swoim zasługom z poprzednich żywotów. Dostały 

szansę poprawy swego zachowania. Swami powiedział, że ciągle skarżą na siebie i 

walczą między sobą. Nie dają też miejsca nowoprzybyłym, a na bhadżanach czy 

spotkaniu zajmują pierwszy rząd, jakby miały do tego prawo. Powiedział im też, że nie 

mają prawa oskarżać tego młodzika (miał na myśli mnie), którego on posyła. 

Oświadczył, że nie podejmie żadnego działania przeciw mnie w oparciu o ich skargi.  

W ten sposób w bardzo mocnych słowach upomniał te kobiety i wystawił mi 

świadectwo charakteru. Czyż nie zostałem pobłogosławiony? Po tym świadectwie 

Swamiego nie wypełniało mnie jednak ego. Tym bardziej chciałem mu służyć w 

dowolnym charakterze, w jakim chce, abym służył!   

Wielbicieli zaczęło powoli przybywać, a spotkania ze Swamim - zarówno rano jak i 

wieczorem - trwały 3 godziny. Przez cały ten czas chodziłem na palcach przed pokojem 

interview, dbając o porządek wśród wielbicieli. Nie zdążyłem nieraz na obiad w 

stołówce i żywiłem się jakimś pożywieniem dostępnym poza aszramem. Potem zaczęli 

tłumnie przybywać wielbiciele z Mumbaju.   

Serdeczna relacja wytworzyła się pomiędzy mną a siostrami Swamiego oraz jego 

kuzynem Śri Kisztappą. Z bratem Swamiego, Śri Dźanakiramajahem, przebywałem 

rzadko, bo był zajęty pracą dla niego. Przychodził do Swamiego po wskazówki i rady. 

Czasem siostra Swamiego podawała mi obiad, jeśli nie zdążyłem zjeść w stołówce. 

Przebywając w Prasanthi Nilajam miałem szczęście spotykać rodziców Swamiego.   

(ciąg dalszy w następnym numerze) 

– Autor, Śri Srivilas Suri, od dawna wielbiciel Bhagawana; wiele lat życia spędził blisko Niego. 
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Złoty jubileusz kampusu uniwersyteckiego w Brindawanie 

 

9 czerwca 2019 roku był dniem złotego jubileuszu Instytutu Wyższej Wiedzy Śri 

Sathya Sai w Brindawanie w Kadugodi (Whitefield). Tego dnia 50 lat temu, w 1969 

roku Bhagawan Śri Sathya Sai Baba założył Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i 

Przyrodniczych dla mężczyzn, która stała się później oddziałem Instytutu przy 

uniwersytecie. 

W trakcie dwudniowych obchodów jubileuszu wiele się wydarzyło. Zwieńczyła go 

wielka uroczystość pamiątkowa zorganizowana w hali Sai Ramesz Hall rano 9 czerwca. 

Brindawan był pełen barw i radości, przywoływał dni, w których Swami tam 

przebywał. Gościem honorowym jubileuszu był wiceprezydent Indii, Śri Wenkaiah 

Naidu. 

W dniu 9 czerwca obchody zapoczątkowała uroczysta procesja z Trayee Brindawan o 

godzinie 9.00 rano. Wiceprezydenta Indii w towarzystwie rektora i prorektora 

Instytutu, członków Śri Sathya Sai Central Trust i innych osobistości, uroczyście 

prowadziła studencka orkiestra dęta, grupa barwnie ubranych tańczących studentów 

oraz śpiewacy hymnów wedyjskich.   

Gdy zaśpiewano hymn państwowy i gdy gość honorowy zapalił obrzędową lampę, 

mowę powitalną wygłosił prorektor, prof. K. B. R. Warma, zaprezentował filozofię, 

osiągnięcia, projekty i przedsięwzięcia uniwersytetu. Następnie dyrektor filii 

uniwersytetu, dr G. S. Srirangaradźan przywitał wszystkich absolwentów i przedstawił 

jego 50-letnią historię.   

Po pełnym błogosławieństw przemówieniu Bhagawana wyświetlono film 

dokumentalny o nazwie „Edukacja dla życia”, przygotowany na to wydarzenie. 

Następnie Śri Wenkaiah Naidu zaprezentował pamiątkowy tom ‘Hrudaja Brindawan’ – 

pięknie wydanej kompilacji opisującej 50 lat historii uczelni w Brindawanie. Tytuł 

książki ma historyczne znaczenie, ponieważ Bhagawan Baba publikację wydaną z 

okazji otwarcia akademika w Brindawanie w 1978 roku, zatytułował ‘Hrudaja 

Brindawan’. Powiedział wtedy: „Dziś jesteście w Brindawanie; gdy opuścicie 

Brindawan, nieście go w sercu, a to zapewni wam pokój i doda otuchy”. 

Na zakończenie porannej uroczystości przemówienie wygłosił gość honorowy, Śri 

Wenkaiaha Naidu. Wyrażając podziw dla instytucji założonych przez Bhagawana, 

wspomniał on o prowadzonych obecnie wysiłkach na rzecz nowej polityki oświatowej. 

Zauważył, że instytucje, które założył Bhagawan Baba, wyróżniają się.   

Wiceprezydent Indii mówił o tym, jak motywacja dana przez Bhagawana milionom 

ludzi jest źródłem natchnienia i odniósł się do wypowiedzi Baby o edukacji, takich jak: 
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„Edukacja jest dla życia, a nie dla zarabiania” i „Trzeba mieć głowę Śankary, serce 

Buddy i ręce Dżanaki”. Wiceprezydent wykazał, że nauczanie w tych instytucjach 

przynosi transformację, bo nie jest transakcją. Wspomniał o wychowankach, którzy 

wciąż niosą te wartości w swoim życiu codziennym nawet wtedy, gdy stali się ludźmi, 

którzy różnym charakterze, mocno udzielają się w społeczeństwie. W przemówieniu 

pojawiło się wiele odniesień do wartości kultury indyjskiej i rozwoju narodu.   

Uroczystość zakończyły serdeczne podziękowania dla dr. T. Rawikumara, kierownika 

akademika w miasteczku uniwersyteckim w Brindawan i dla najstarszych 

absolwentów, którzy tam służą. Następnie odegrano hymn narodowy, zaśpiewano 

bhadżany i ofiarowano arati.   

Tłem dla tego wydarzenia było światowe spotkanie absolwentów, które 

wychowankom instytucji edukacyjnych Bhagawana dało sposobność ponownego 

kontaktu z daną instytucją. Zgromadzenie składało się z absolwentów pierwszego 

rocznika studentów oraz następnych roczników od początku istnienia uczelni w 1969 

roku. Odzwierciedlając obecność i zasięg Bhagawana, przyjechali oni ze wszystkich 

części Indii, jak też z różnych stron świata. Na spotkanie absolwentów przybyli 

nauczyciele akademiccy, naukowcy, oficerowie wojska, pracownicy służby cywilnej i 

administracyjnej oraz rządu, bankowcy, przedsiębiorcy. Reprezentowali różne 

dziedziny, w których zostawili po sobie ślad jako byli studenci uniwersytetu. 

Aby ukazać trwałość wszystkich inicjatyw, jakie podjął Bhagawan i zaznajomić 

absolwentów z obecnym poziomem działania wszystkich jego instytucji, 

zorganizowano spotkanie pt. „Refleksje”, na którym kierownicy instytucji Bhagawana 

przedstawili krótki przegląd ostatnich wydarzeń w swoich placówkach. Członkowie 

zarządu Śri Sathya Sai Central Trust - Śri S.S. Naganand i Śri R. Dź. Ratnakar naświetlili 

role, obowiązki i ostatnie przedsięwzięcia Trustu. Później mowy wygłosili sekretarz 

Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, dr B. Sai Giridhar, który skupił się na 

ostatnich zmianach na uniwersytecie, a także kierownik oddziału Uniwersytetu w 

Prasanthi Nilajam, prof. Śiwa Śankara Sai, który opowiedział o projektach badawczych 

na uniwersytecie. Później wystąpił przewodniczący Ogólnoindyjskiej Organizacji Śri 

Sathya Sai Sewa, Śri Nimisz Pandja, który podkreślił rolę tej organizacji. Na koniec 

przemówienie wygłosił dyrektor Instytutu Wyższych Nauk Medycznych w Whitefield, 

dr Szekhara Rao, który skupił się na dokonaniach medycznej misji Bhagawana.   

Zakończenie obchodów jubileuszu poprzedziła uroczystość podziękowań dla 

wszystkich byłych wykładowców i pracowników, którzy służyli na tej wyższej uczelni 

od jej początków w 1969 roku.   

To dwudniowe spotkanie, które zakończyło całoroczne obchody jubileuszu, 

pozwoliło wszystkim osobom związanym z instytucjami edukacyjnymi Swamiego 

odnowić swe oddanie dla szlachetnego zadania, jakie każdemu powierzył boski mistrz, 

Bhagawan Baba.   
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Nieodgadnione są drogi Pana 

 

Sathya Sai Baba, o czym wielbiciele bez wątpienia wiedzą, dawał bhaktom 

widzenie siebie jako Ramy, Kriszny oraz Kamakszi [Boskiej Matki]. Być może 

przeżycie, jakiego doświadczył Swami Amritananda w Puttaparthi, okaże się bardzo 

wartościowym przykładem tego aspektu boskości Baby.   

Gdy tylko Swami Amritananda dotarł do Prasanthi Nilajam, Baba zagadnął go 

„Amritam”. Starzec był naprawdę zdziwiony tą poufałością, a nawet czułością, którą 

przesycone było to wezwanie, stwierdził bowiem: „Jedynie Ramana Mahariszi, przy 

którym spędziłem 17 lat, zwracał się do mnie w ten sposób. Głos i intonacja tego słowa 

w wykonaniu Baby były dokładnie głosem i intonacją Maharisziego!”. Był to 

prawdziwy cud.    

Później Baba spytał tego 85-letniego ascetę o Ganapati homę [ofiarę ognia składaną 

Ganeszy], którą ten ofiarowywał przez 41 dni w siódmym roku życia! Powiedział 

Swamiemu o wszystkich szczegółach tamtej homy, w tym o długiej mantrze, po której 

wkładano w ogień każdą ofiarę. Mantra ta, jak ujawnił Baba, zaczynała się słowami:  

„Om śrim hrim klim gloum gam”. Baba powiedział mu, że codziennie powtarzał tę 

mantrę tysiąckrotnie przez 41 dni i złożył tyleż samo orzechów kokosowych w tym 

świętym ogniu. Ale, „jaką nagrodę obiecują za to śastry?” - spytał starego ascetę Baba. 

Ten powiedział, że śastry głoszą, iż jeśli ta homa została dokładnie wykonana, to w 

homakundam [palenisku] pojawi się sam Ganapati jako złotobarwny, promienny bóg z 

głową słonia i swoją trąbą przyjmie ostatnie ofiary, a jego darszan obdarzy wieczną 

błogością. Baba zapytał go, czy miał ten darszan. Amritananda odparł, że niełatwo 

było siedmioletniemu chłopcu otrzymać darszan Pana samą tylko liczbą ofiar i mantr. 

Jednak Baba przerwał mu: „Nie, nie. To dzięki całej tamtej dżapie i homie przybyłeś 

teraz do mnie. Dzisiaj, po 78. latach dostaniesz nagrodę wspomnianą w śastrach”.  

Następnie poprosił swamiego, aby spojrzał na niego i Amritananda - o dziwo! – 

zobaczył złotobarwnego słonia, Ganapatego, tak jak opisują go starożytne teksty. Był 

jak we śnie przez około 4 dni po tym darszanie, wypełniała go wielka radość – 

zapomniał o jedzeniu, piciu i śnie, zanurzony w błogości, której doświadczył.   

Warto jeszcze wspomnieć o przeżyciu, jakie spotkało Swamiego Amritanandę (z 

urodzenia bramina nambudri, który otrzymał inicjację w sannjasę od Jego 

Świątobliwości Swamiego Narasimhy Bharati, Śankaraczarji Sarada Pitam w Śringeri), 

o którym opowiedział piszącemu te słowa. Cierpiał on na przewlekłą astmę, chorobę, 

która, jak stwierdził Baba, została wywołana przez niewłaściwe ćwiczenie hatha jogi w 
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Tiruwannamalai. Podczas miesięcy, które ów swami spędził w Puttaparthi, lekarstwa, 

jakie dał mu Baba, uchroniły go od ataków kaszlu i Amritananda odjechał praktycznie 

uwolniony od tej strasznej przypadłości. O otrzymanych lekach powiedział: „W ciągu 

pierwszych dwóch dni Baba dawał mi wibhuti, które ‘pobierał’ ruchem dłoni w 

powietrzu. Trzeciego dnia zmaterializował jakiś ciężki proszek złotej barwy, który 

osobiście wsypał mi do ust. Potem zwrócił się na cztery strony świata i z każdym  

ruchem ręki uzyskiwał pewną ilość proszku barwy miedzi, którym potarł mi plecy i 

klatkę piersiową. Następnie stworzył wibhuti i dał mi je do ręki prosząc bym połykał 

po trochu, kiedy nadchodzą ataki. Kolejnego dnia zmaterializował młode, miękkie i 

włochate korzenie jakiejś rośliny i poprosił, abym je przeżuł i połknął. W inne dni 

dawał mi drobniutkie banany karłowatej odmiany, których nigdy wcześniej nie 

widziałem w Indiach, na Sri Lance, w Malezji ani w Himalajach. Dał mi też owoc 

kardżura (daktyl), bez pestki, po czy stworzył garść liści, z których przy mnie wycisnął 

sok i zebrał go do naczynia, które samo się pojawiło. Kazał mi go pić”. 

Innego dnia poruszył ręką i zobaczyłem w niej pęk małych zielonkawych liści. 

Powiedział, żebym zjadł je wszystkie – ważyły około 90-120 gramów - i dał mi je z 

błyskiem w oku. Doznałem wstrząsu, kiedy spostrzegłem, że liście miały pod swymi 

blaszkami małe, ostre kolce. Kiedy spojrzałem na niego błagalnie, mówiąc: „Czy 

naprawdę chcesz, abym zjadł je wszystkie łącznie z kolcami?”, złagodniał trochę i 

wyciągnął rękę ze słowami: „Oddaj mi je”. Położyłem mu je na dłoni. Dał mi je z 

powrotem i oto nie było ani jednego kolca! Nie było ani śladu po kolcach ani żadnego 

znaku, że ta roślina była kolczasta. Zjadłem więc wszystko uszczęśliwiony. Po kilku 

dniach, wezwał mnie do swego pokoju i „pobrał” sporą ilość zielonych liści. „Bardzo 

dobry środek” - powiedział – „prosto z Himalajów”. Zatrzymując połowę liści na zapas, 

położył resztę na mojej dłoni i rzekł: „Dalej! Żuj i połykaj”. Roślina była okropnie 

gorzka w smaku i musiałem zmobilizować cały swój tapas [tu: siły zdobyte dzięki 

ascezie], aby wykonać przydzielone zadanie. Och, jakże się wtedy modliłem w duchu, 

aby na tym poprzestał i nie zmuszał mnie do zjedzenia owej strasznej drugiej połowy, 

którą trzymał w zanadrzu!  

Ale nie. Tego dnia nie okazał dobrego serca i dając mi resztę tych liści, polecił: 

„Dokończ je”. Wzmacniając się całą odwagą, jaką potrafiłem zebrać, włożyłem do ust 

drugi przydział, ale (czy da Pan wiarę?) przez dłuższe zetknięcie z jego boską dłonią ta 

druga połowa stała się niewypowiedzianie słodka, słodsza niż trzcina cukrowa czy 

miód! Zaśmiał się z mojej radości i ulgi, a ja poznałem, że drogi Pana są doprawdy 

nieodgadnione”.  

To szczere sprawozdanie z ust sędziwego sannjasina, który spędził długi czas przy 

Ramanie Mahariszim i był znawcą Wed i wedanty, wystarczy do zaszczepienia wiary 

nawet w najbardziej zatwardziałych prześmiewcach!    

– Wybrane z pierwszego tomu Satjam-Śiwam-Sundaram.  
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NOWINY Z OŚRODKÓW SAI 

 

BARBADOS 

W dniu 2 lutego 2019 roku wolontariusze Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

(MOSS) na Barbadosie odwiedzili szpital geriatryczny w stolicy wyspy, Bridgetown. 

Pięciu uczniów Edukacji Duchowej Sai przygotowało paczki zawierające mydło, pastę 

do zębów, płyny kosmetyczne i ręczniki dla 36 starszych mieszkańców tej placówki.  

Wolontariusze MOSS, w tym młodzi dorośli, spędzili popołudnie z pacjentami szpitala, 

śpiewając chrześcijańskie pieśni nabożne i pochwalne, łącznie z “Blessed Assurance” i  

“Glory! Glory! Alleluja!”. Śpiew ten przyniósł wiele radości zarówno mieszkańcom jak i 

pracownikom. Dzieląc się nowinami na temat krykieta – ulubionego sportu na wyspie 

– młodzi dorośli posmutnieli na wieść o tym, że osoby starsze nie mają dostępu do 

telewizji ani radia i natychmiast postanowili podarować im odbiorniki radiowe i 

telewizyjne. Chcieli, aby były one dostępne w tej części szpitala, która jest przeznaczona 

na odpoczynek.  

GUJANA 

Na przełomie lutego i marca 2019 międzynarodowy zespół lekarzy i innych 

specjalistów z MOSS zbadał w Gujanie ponad 60 pacjentek pod kątem operacji 

mięśniaka macicy. Projekt, który od 2013 roku wspiera rząd i ministerstwo zdrowia 

Gujany, doprowadził do ponad 140 pomyślnych operacji mięśniaka macicy oraz 5 

operacji urologicznych. W 2019 roku przeprowadzono 22 operacje mięśniaka; wszystkie 

zakończyły się powodzeniem. Lekarze podarowali także miejscowemu szpitalowi sprzęt 

medyczny i przyjęli inne pacjentki. Prawdziwą oznaką powodzenia tego 

przedsięwzięcia był widok szczęśliwych i uśmiechniętych twarzy pacjentek i ich rodzin. 

W ostatnim dniu działań służebnych wolontariusze MOSS rozdali społeczności w 

Berbice 80 koszyków z pożywieniem.  

POLSKA 

W dniach 29-31 marca 2019 roku 33 wolontariuszy MOSS z 8 krajów wzięło udział w 

Eko Bootcamp (obozie szkoleniowym) w Warszawie. Przez 3 dni uczestniczyli w wielu 

warsztatach, krótkich wystąpieniach, w spacerach na łonie przyrody i w nabożnych 

śpiewach (bhadżanach). Obóz pozwolił uczestnikom dzielić się pomysłami i 

doświadczeniami oraz spotykać się indywidualnie.  

Pierwszego dnia wielbiciele zagłębili się w nauki Sathya Sai o Bogu, przyrodzie i 

człowieku, jak również w naukowe i duchowe aspekty zmian klimatycznych. Potem 

omawiali zagadnienia związane z wartościami ludzkimi i z wyznaczaniem granic 
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pragnieniom - były to dwa najważniejsze rozwiązania duchowe na przeciwdziałanie 

zmianom klimatu. Drugiego dnia młodzi dorośli poprowadzili wiele praktycznych 

warsztatów dotyczących podejmowania i prowadzenia przedsięwzięć ekologicznych. 

Do końca dnia uczestnicy podawali własne pomysły na przedsięwzięcia prowadzone w 

ramach ochrony środowiska i uczyli się umiejętności potrzebnych do ich wdrażania. 

Dzień zakończyło ognisko i śpiewanie bhadżanów dla uczczenia Godziny dla Ziemi.   

TAJWAN 

W ramach światowego projektu „Służ Planecie" 59 wolontariuszy MOSS, łącznie z 

uczniami i nauczycielami Edukacji w Wartościach Ludzkich Sathya Sai (EWLSS), w 

dniu 20 października 2018 roku sprzątało plażę na północnym Tajwanie. Przed 

rozpoczęciem porządków przedstawiono i omówiono cel tego przedsięwzięcia na 

zajęciach EWLSS. Nauczyciele pochwalili praktyczną wartość tego działania, aby 

uczniowie na własne oczy mogli przekonać się, jak plastikowe odpady niszczą plaże i 

mieli motywację do tego, aby ograniczać używanie plastiku lub nie używać go wcale.  

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  

BHARAT 
Himaczal Pradesz 

W dniu 17 maja 2019 roku w Dharamśali zorganizowano spotkanie poświęcone 

wartościom ludzkim. Uczestniczyli w nim wykładowcy z Uniwersytetu Centralnego w 

Dharamśali, kierownicy siedmiu instytucji oświatowych i sześciuset studentów 

licencjackich studiów nauczycielskich. Do zgromadzonych przemówił zastępca rektora 

Uniwersytetu Centralnego, który podkreślił znaczenie wartości ludzkich w oświacie. 

Przemawiając z tej okazji, przewodniczący Ogólnoindyjskiej Organizacji Śri Sathya Sai 

Sewa, Śri Nimisz Pandja, podzielił się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami. W 

dniach 15-18 maja 2019 roku Śri Nimisz Pandja przebywał z wizytą w Himaczal 

Pradesz, gdzie nadzorował różne przedsięwzięcia i działania Organizacji Sai w tym 

stanie.   

Orisa 

W dniu 3 maja 2019 roku w położoną nad morzem część stanu Orisaa uderzył cyklon 

„Fani”. Poszkodowanych zostało ponad milion osób z okręgów Puri, Bhubaneswar i 

Cuttack. Wolontariusze Sewa Dal z Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, przyszli z 

pomocom ludziom, dostarczając 5 maja żywność, przybory codziennego użytku i wodę 

zdatną do picia ponad 5 000 rodzin. Dla poszkodowanych mieszkańców wsi i dzielnic 

nędzy przez 10 dni prowadzono służbę, rozdając gotowane jedzenie.  
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Uroczystości w Prasanthi Nilajam 
 

PIELGRZYMKA WIELBICIELI Z TAMIL NADU 

W dniach 21-22 czerwca 2019 roku z okręgu Kanczipuram Północ w stanie Tamilnadu 

do Prasanthi Nilajam przybyło ponad 1400 wielbicieli, w tym dzieci Bal Wikas. W 

czasie dwudniowej pielgrzymki zaprezentowali oni liczne występy muzyczne i 

kulturalne.   

21 czerwca chłopcy Bal Wikas dali zachwycający koncert muzyki instrumentalnej pt. 

„Lajarpanam” (ofiara muzyczna), grając na mridandze. Z zapałem i energią zaśpiewali 

bhadżany i utwory klasyczne, zdobywając serca wszystkich słuchaczy. 

Następnie Zespół ds. Zarządzania Klęskami Żywiołowymi Organizacji Sewy Śri 

Sathya Sai z Tamilnadu wystąpił z przedstawieniem teatralnym o nazwie „Sai Soul 

Dears”, ukazującym, jak ci ‘Żołnierze Sai’ w bardzo trudnych warunkach ratują ludzi 

dotkniętych klęskami żywiołowymi. Podążając za złotą myślą Swamiego, że celem 

ludzkiego życia jest służba innym, młodzież Sai pokazała, jak angażuje się w działania, 

gdy tylko wydarzy się jakieś nieszczęście i jak na wszelkie sposoby ratuje cenne ludzkie 

życie. Na filmie wideo, który wyświetlono po przedstawieniu, można było zobaczyć 

wielką pracę, jaką wykonuje Zespół ds. Zarządzania Klęskami Żywiołowymi 

Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, aby sobie z nimi poradzić.  

Pierwszym uroczystym wydarzeniem w dniu 22 czerwca był koncert muzyki 

nabożnej „Sai Paridźatham” w wykonaniu dziewcząt młodzieży Sai z okręgu 

Kanczipuram Północ. Występ rozpoczął się o godzinie 8.30 od poświęconej Panu 

Ganeszy pieśni modlitewnej „Om Ganapati, Om Ganapati, Om Ganapati, Om”. 

Śpiewaczki z oddaniem zaśpiewały swemu ukochanemu Sai melodyjne pieśni, wśród 

których znalazły się: „Namami guru ćaranam” (Ofiarowuję pozdrowienia u stóp guru), 

„Narajana Sathya Narajana”, „Namo Sathya Sai Baba Namo Sathya Sai” (Pokłony dla 

Pana Sai).   

Uroczystość wieczorną otworzyły pełne miłości bhadżany „Prema dhara” (strumień 

miłości), które wspólnie prowadzili dzieci Bal Wikas (chłopcy) oraz młodzież Sai 

(dziewczęta) z okręgu Kanczipuram Północ.   

Ostatni wieczorny występ również należał do dzieci Bal Wikas. Było to 

przedstawienie teatralne „Sanathana samskriti” (odwieczna kultura). Program rozpoczął 

piękny taniec uczennic Bal Wikas, po którym usłyszeliśmy słynny wiersz Bhagawana 

Baby w języku telugu o bogatej kulturze Bharatu. Ukazując dzieje życia kilku sławnych 
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synów Bharatu, mianowicie Subhasza Ćandry Bose, Wiwekanandy i Ramakriszny 

Paramahansy, przedstawienie podkreśliło znaczenie wartości, takich jak jedność w 

różnorodności, ograniczanie pragnień oraz ochrona pięciu żywiołów przyrody, jak 

nakazał Bhagawan Baba. Zwieńczeniem przedstawienia był pokaz tańców ze 

wszystkich obszarów Bharatu w wykonaniu dzieci Bal Wikas w rozmaitych strojach, 

ukazujący wartość jedności w różnorodności.  

 

Czajtanja Dżjoti  

 

Wielkie muzeum stojące obok stadionu Hill View Stadium ofiarowane u boskich 

lotosowych stóp w czasie obchodów 75. urodzin Sai w dniu 18 listopada 2000 roku, to 

budynek, który stanowi połączenie wielu stylów architektonicznych i kultur, 

symbolizując jedność w różnorodności. Przemawiając z okazji pierwszej rocznicy 

otwarcia muzeum, Bhagawan rzekł: „Ludzie ze wszystkich części świata przyjeżdżają tu 

sami, bez zaproszenia. Dlaczego? (wskazał na siebie) Przyciąga ich tutaj to ‘Czajtanja 

Dżjoti’! 

Okazały budynek muzeum Czajtanja Dżjoti, wyrastający ze skalistego wzgórza w 

północno-zachodnim rogu rozległego stadionu Hill View Stadium Śri Sathya Sai, 

symbolizuje wizję Bhagawana - jedności ludzkości w różnorodności jej barw i kultur. 

Ogromny chiński dach budynku sprawia, że wygląda on jak pałac cesarza chińskiego; 

jest to największy dach, jaki można spotkać poza granicami Chin. Dwie mauretańskie 

kopuły zrobione z tytanu, błyszczące srebrem, z koroną ze złota, oskrzydlają z obu stron 

ów chiński dach, ozdobione godłem jedności religii. Kopuły osadzono na budynku z 

gotyckimi oknami i rzymskimi łukami architektonicznymi. Dwa szyby windowe mają 

dachy w stylu japońskim. Gmach upiększają dokoła różne posągi, m.in. Nandi i 

Hanumana. W budynku znajduje się mnóstwo chińskich smoków, symboli religijnych 

oraz ozdobnych wzorów. Sufit to połączenie barw i wzorów we wspaniałym chińskim 
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stylu. Jak powiedział Bhagawan: „Będzie to dodatek do cudów świata w XXI wieku!”.  

Gdy wejdzie się na stadion Hill View Stadium, uwagę przyciąga wysoka na mniej 

więcej 12 metrów stupa z boską ręką podtrzymującą wszechświat. Artystycznie 

zaprojektowana łodyga lotosu podtrzymuje wszechświat. Pierwotnie rzemieślnicy 

pracujący nad stupą przedstawili na boskim palcu ziemię. Jednak Bhagawan 

powiedział im: „Nie tylko świat, ale cały wszechświat!”. Gdy wypowiedź Swamiego 

„Wiswame Naa Illu!” przetłumaczono jako „Moim pałacem jest świat!”,  Bhagawan 

od razu poprawił tłumacza: „Nie, nie świat, tylko wszechświat!”. Podstawę stupy 

otacza pięć łabędzi. Staw zwany Stawem Rybnym Koi (Koi Fish Pool), w którym pływa 

mnóstwo kolorowych ryb, a także hydraulicznie obracające się granitowe kule, 

uzupełniają projekt architektoniczny i przydają piękna muzeum.   

Pomimo licznych przeszkód, jakim przyszło stawić czoła, budowę muzeum Czajtanja 

Dżjoti ukończono na czas - na uroczystość otwarcia 18 listopada 2000 roku. Ukończenie 

tego wielkiego przedsięwzięcia na czas z pewnością było możliwe dzięki łasce 

Bhagawana. Bhumi pudżę (uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego) muzeum 

przeprowadzono 25 sierpnia 1999 roku i to, że tak wielki gmach oddano do użytku w 

tak krótkim czasie, było doprawdy cudem. W dniu 18 listopada 2000 roku o godzinie 

8.00 rano Bhagawanowi zgotowano tradycyjne powitanie na parterze muzeum, gdzie 

wcisnął on automatyczny włącznik, aby otworzyć główne drzwi do budynku. 

Bhagawan wypuścił też sznur balonów, żeby podkreślić uroczyste otwarcie Czajtanja 

Dżjoti. Następnie Swamiego poprowadzono do kilku innych części muzeum. Tę krótką 

uroczystość zakończyło ofiarowanie arati Bhagawanowi.  

W toku prac nad budynkiem w Mumbaju zespół pracował nad ekspozycją Czajtanja 

Dżjoti. W muzeum znajdują się eksponaty ukazujące życie, misję i nauki Bhagawana 

Śri Sathya Sai Baby. Są tam znaczące filmy o materializacjach Bhagawana, lilach 

(boskich grach) z dzieciństwa Baby, jego życiu i naukach oraz o życiu i naukach 

wcześniejszych awatarów, takich jak Rama i Kriszna, posągi różnych awatarów i 

proroków, przepowiednie i proroctwa odnośnie życia i misji Baby, opisy jego wielkich 

projektów realizowanych w służbie ludzkości oraz poruszające opowieści o wcielaniu w 

codzienne życie wartości ludzkich. Ponadto w muzeum stoją majestatyczne, naturalnej 

wielkości posągi Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.   

Muzeum bez wątpienia stało się ośrodkiem pielgrzymkowym, odwiedziło je 

dotychczas prawie 4,5 miliona pielgrzymów. Co ich tu przyciąga? Są tu trójwymiarowe 

opisy, wykresy, modele, filmy wideo i inne treści multimedialne, które wytworzyły w 

budynku aurę boskich wibracji. Każdy eksponat jest nasycony tą wzniosłą wizją 

nadchodzącego nieba na ziemi!   

Jest tu też Sala Kontemplacji, gdzie odwiedzający, zanim wyjdzie z budynku, może 

usiąść w spokoju i pomyśleć o tym, co właśnie widział.    
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Ostatnim obrazem, jaki odwiedzający zabiera ze sobą, jest widok setek japońskich 

ryb KOI, tak pięknych, że zapierają dech w piersiach, pływają wdzięcznie i spokojnie, 

symbolizują to, jak powinniśmy prowadzić życie, okazując wszystkim życzliwość. 
 

 

Sai – źródło wszystkich energii,  

Baba – najwyższa świadomość 
Recenzja książki dr. Kavity S. Bhatt 

 

Nauki i ćwiczenia jogi polegają na opanowywaniu umysłu i zmysłów na ścieżce 

zbawienia, mokszy, czyli nirwany.   

Książkę „Sai – źródło wszystkich energii, Baba – najwyższa świadomość” napisała dr 

Kavita S. Bhatt, która od dawna jest nauczycielką jogi. Książka omawia wiele 

przyjętych pojęć, słów i praktyk związanych z jogą, jakie przedstawiają mędrcy, tacy 

jak Patańdżali. Aby pokazać szersze spojrzenie na to zagadnienie, autorka rozpatruje 

również koncepcje buddyzmu tybetańskiego oraz m.in. idee Zygmunta Freuda i Carla 

Junga.  

Poszukiwacze duchowi rozumieją pierwotną świadomość i energię jako dwa aspekty 

najwyższego Pana, natomiast społeczność naukowa pojmuje je jako podstawowe 

elementy stworzenia. Bhagawan Śri Sathya Sai Baba wielokrotnie mówił swoim 

wielbicielom, że jego imię przedstawia dwa aspekty - Sai, Boska Matka (energia) i 

Baba, Boski Ojciec (świadomość).   

Książkę podzielono na dwie części. Pierwsza część to zestawienie, analiza i 

interpretacja dotyczące ośrodków energii (czakr), systemów nerwowych oraz nadi 

(nerwów astralnych). Opisują to diagramy i tablice. Część druga poświęcona jest 

świadomości rozpatrywanej z różnych punktów widzenia.   

Odkrycia współczesnej nauki, dotyczące podziału obszarów funkcjonalnych na lewą 

i prawą połowę mózgu takich jak intuicja i rozum, świadomość i działanie, jak też 

anaboliczna i kataboliczna przemiana materii, współczulny i przywspółczulny układ 

nerwowy, w jodzie potwierdzają pojęcia, takie jak ida i pingala.   

Opisując czakrę anahata, autorka wiąże jej znaczenie z bhakti i bhawa samadhi 

(równowagą uczuć) jako istotnymi środkami do połączenia się z najwyższą istotą 

(paramatmą). Dzięki skupianiu pozytywnych myśli na czakrach można używać czystej, 

ożywiającej, odmładzającej energii kosmicznej do wzmacniania fizycznej, mentalnej, 

astralnej, eterycznej i duchowej powłoki ciała – mówi dr Bhatt.   

– P.P.S. Sarma 
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Jedynym dawcą jest Bóg 
 

Kiedyś pewien król udał się do lasu na polowanie. Po pewnym czasie poczuł 

zmęczenie i pragnienie. W oddali zobaczył chatę i poszedł tam, oczekując, że ktoś 

będzie w środku. Zastał tam zatopionego w głębokiej medytacji mędrca. Usiadł, 

czekając cierpliwie, bo nie chciał mu przeszkadzać. Tymczasem mędrzec otworzył oczy i 

zapytał: „Mój drogi! Kim jesteś? Co sprawiło, że tu przyszedłeś?”. Król odrzekł: „Jestem 

władcą królestwa. Przybyłem do tego lasu na polowanie. Ponieważ poczułem 

zmęczenie, wszedłem do twojej pustelni, aby trochę odpocząć”. Słysząc to, mędrzec 

bardzo się ucieszył i ofiarował królowi owoce i chłodną wodę. Odchodząc, król zwrócił 

się z prośbą do mędrca: „Swami! Moje królestwo jest całkiem niedaleko. Proszę, przyjdź 

i skorzystaj z mojej gościnności, abym mógł okazać ci wdzięczność”. Mędrzec, który 

wyrzekł się wszystkiego, zaproszenia nie przyjął. Jednak król trwał przy swym 

zaproszeniu i ostatecznie mędrzec się zgodził, aby sprawić mu radość.  

Gdy przybyli do pałacu, obaj wzięli kąpiel i weszli do pokoju pudży. Król zaczął się 

modlić: „Boże! Dzięki wielkiemu szczęściu zostałem królem. Jednak to małe królestwo 

nie wystarcza mi. Dlatego chcę poszerzyć jego terytorium, podbijając i przyłączając do 

niego pobliskie małe królestwa. Rzuć mi życzliwe spojrzenie i obdarz hojnie swoją 

łaską”. Słysząc modlitwę króla, mędrzec po cichu wstał i zaczął wychodzić bez słowa. 

„Swami! Odejdziesz bez jedzenia? Zechciej zostać jakiś czas” - poprosił król. Mędrzec 

odrzekł: „Nie przyszedłem, aby żebrać od żebraka. Sam jesteś żebrakiem, a żebrzesz u 

Boga o drobne zyski. Żebrzesz u Boga, aby sprawił, żeby twoje królestwo stało się 

wielkie. Jeśli będę czegoś potrzebował, pomodlę się do tego samego Boga, do którego 

ty się modlisz. Nie potrzebuję od ciebie niczego”. 

   

Pozbądź się złych cech 

 
Dopóki posiadasz złe cechy, takie jak pożądanie, złość lub chciwość, nie 

zakwitnie w tobie człowieczeństwo i nie doświadczysz błogości, boskiej 

mądrości ani wszechogarniającej boskości. Prawdziwym człowiekiem możesz 

nazywać siebie jedynie wtedy, gdy prowadzisz życie ponad dwoistością, ze 

świadomością swojej boskiej rzeczywistości. 

– Baba 

 

Tłum. Bogusław Posmyk, Grzegorz Leończuk  


