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AWATAR WANI  

 

Rozwijajcie miłość do Boga 

 

Człowiek to postać Boga 

 

Ucieleśnienia miłości! 

Świat który widzimy jest przemijający, pełen kłopotów i trosk. Człowiek nie może 

wydobyć z tego krótkotrwałego świata trwałego szczęścia. Szczęście ziemskie jest 

tymczasowe i przelotne; trwała i wieczna ananda (błogość) rodzi się ze zrozumienia, że 

świat to postać Boga. Jednak człowiek, na skutek swej nieświadomości, patrzy nań jak 

na zwykły świat materialny. Błąd tkwi w jego widzeniu, a nie w boskim stworzeniu. 

Rozwijajcie boskie widzenie 

Ogromny świat, jaki widzimy, jest kosmiczną, boską postacią Boga. Nam jednak 

wydaje się doczesny, bo patrzymy doczesnym wzrokiem. Zatem powinniśmy patrzeć 

nie doczesnym, ale boskim wzrokiem.  

Wszystkie rzeczy w tym wszechświecie to różne połączenia atomów, a Bóg przenika 

każdy atom. Bez atomów nie ma wszechświata, a więc wszystko w nim jest boskie. 

Anoranijan mahato mahijan – brahman jest subtelniejszy od tego, co 

najsubtelniejsze i większy od tego, co największe. Boskość przenika wszystko, od 

mikrokosmosu po makrokosmos. My jednak możemy widzieć boskość w całym 

stworzeniu tylko wtedy, gdy rozwiniemy wzrok boski.  

W różnych głowach są różne myśli, ale prawda jest jedna. Oto opowiastka to 

obrazująca. Pewnego razu czterech uczniów odwiedziło świątynię. Widząc posąg 

Kriszny zaczęli rozmawiać o tym, z czego jest zrobiony. Jeden uczeń rzekł, iż jest 

zrobiony z białego marmuru. Drugi uczeń miał inne zdanie; powiedział: “Nie, jest 

wykonany z czerwonego kamienia”. Trzeci uczeń zawyrokował, że to nie czerwony 

kamień, tylko niebieski, bardzo rzadki. Czwarty uczeń opatrzył to uwagą: “On nie jest 

ani biały, ani czerwony, ani niebieski. Ten posąg wykonano z zielonego kamienia”. 

Każdy począł dowodzić swej racji, żeby udowodnić, iż jego spojrzenie jest właściwe, 

bowiem wśród współczesnych uczniów każdy chce dowieść swojej racji. 

Gdy ich argumentacja zaczęła być zbyt głośna, przyszedł kapłan i poprosił, aby 
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Duchowe znaczenie świąt 

 

 

Wzrok człowieka nie powinien ograniczać się tylko do zewnętrznych obiektów i 

doczesnych rzeczy, które są wszystkie przejściowe i łatwo ulegają zepsuciu. Wzrok dany 

został człowiekowi po to, żeby patrzył na czystą, świętą, boską świadomość, 

przebywającą w jego sercu. Ruch słońca na północ - uttarajana - to okazja do rozwijania 

wzroku skierowanego w głąb siebie. Dla osoby o duchowych dążeniach jest to królewska 

droga do uświadomienia sobie Najwyższego - rzekł Bhagawan w orędziu ze stycznia 

1994 roku.  

 

 

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

Człowiek angażuje się w wiele ćwiczeń w swoim życiu. Żadne pojedyncze 

osiągnięcie nie zadowala człowieka ani społeczeństwa. Człowiek ciągle stara się zdobyć 

więcej rzeczy. Wydaje się, iż człowiek znajduje dziś przyjemność w niezadowoleniu.  

Młodzież nie zdaje się być dziś poważnie zainteresowana tym, jak stawiać czoła 

szybko zmieniającemu się światu. Nie ma chyba wśród młodzieży gotowości do 

poświęcenia wszystkiego dla osiągnięcia szlachetnego celu.   

Powodzenie w życiu opiera się na rozpoznaniu prawdy własnej istoty. Młodzież 

jednak nie czyni dziś żadnego wysiłku na rzecz znalezienia prawdy, będącej Wieczną 

Rzeczywistością. Jest gotowa ponieść wielkie trudy dla zdobycia wiedzy odnoszącej się 

do tego, co fizyczne i przejściowe. Najmniejszego wysiłku nie czyni jednak, aby pojąć 

boskość, która wszystko przenika, obdarza trwałą błogością i sprawia, że życie człowieka 

jest pełne znaczenia oraz godne przeżycia.  

Święta w Bharacie wyznaczono po to, żeby krzewić świadomość tej prawdy. Trzeba 

zrozumieć zarówno jej wewnętrzne znaczenie, jak i podstawę naukową.  

Cztery ważne tranzyty słońca w ciągu roku  

Co miesiąc słońce wchodzi w nowy dom zodiaku. Nazywa się ów ruch sankramana. 

W ciągu roku słońce przechodzi przez 12 domów zodiaku. Ważne są cztery z tych przejść. 

Pierwszym jest makara sankramana. Wiąże się ono z przejściem słońca z dhanus (Strzelca) 
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w makarę (Koziorożca). Drugim jest thula sankramana - wejście słońca w zodiakalny 

znak thula (Wagi). Trzecie to mesza sankramana - przejście w znak mesza (Barana). 

Czwartym jest śaśi sankramana - wejście w znak księżyca (aka). Spośród tych czterech, 

najważniejszym i najświętszym jest makara sankramana. Jest to znak rozpoczynającego 

się ruchu słońca z południa ku północy. Ruch słońca ku północy uważa się za wysoce 

znaczący, tak duchowo jak i naukowo. Duchowe znaczenie jest ogromne.  

Należy odpowiednio zrozumieć wewnętrzne znaczenie drogi słońca na północ. Północ 

jest reprezentowana przez Himaćalę. Hima oznacza śnieg. Jest on czysty, nieskazitelny i 

chłodny. Wszystko to obdarza go cechą prasanti (tj. doskonałego spokoju). Aćala oznacza 

to, co stałe i niezmienne. Himaćala nie odnosi się do fizycznego obszaru himalajskiego. 

Reprezentuje to, co chłodne, spokojne i stałe. Mówi się, iż od dziś słońce porusza się ku 

takiemu stanowi. Słońce symbolizuje wzrok człowieka. Ruch słońca w stronę północy to 

wezwanie istoty ludzkiej do zwrócenia wzroku ku temu, co chłodne, spokojne i 

niezmienne. Oznacza to, że ludzie powinni kierować wzrok we własne wnętrze. Oto 

lekcja przekazywana przez słońce.  

Uttarajana – sposobność do rozwijania wewnętrznego wzroku  

Wzrok człowieka nie powinien się ograniczać tylko do zewnętrznych obiektów i 

doczesnych rzeczy, które są przejściowe i łatwo ulegają zepsuciu. Wzrok dany został 

człowiekowi po to, żeby patrzył na czystą, świętą, boską świadomość, przebywającą w 

jego sercu. Ruch słońca na północ - uttarajana - to sposobność do rozwijania wzroku 

skierowanego w głąb siebie. Dla osoby o duchowych dążeniach jest to królewska droga 

do uświadomienia sobie Najwyższego  

Dlatego nie wystarczy jedynie rozpoznać w tym okresie zmiany ruchu słońca ku 

północy. Powinno się czynić wszelkie wysiłki, żeby wzrok nakierowywać na własne 

wnętrze, ku czystej, świętej, mieszkającej w nim Jaźni. Jest to okres na żywienie 

świętych myśli i dokonywanie świętych czynów.  

Dla człowieka słońce jest najważniejszą istotą w stworzeniu. Gdy słońce podąża na 

północ, dlaczegóż ludzkość nie miałaby kierować wzroku ku Boga? Ludzie są dziś ofiarą 

wielu kłopotów, gdyż wzrok kierują na bezbożne obiekty. Człowiek powinien 

przestrzegać praw Stwórcy. Inaczej ludzkość będzie stracona.  Religijne święta obchodzi 

się na całym świecie w celu podnoszenia ludzkiej świadomości na wyższy poziom 

świadomości i postępowania.  

– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego 14 stycznia 1994 roku w hali Purnaczandra.  
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Spotkanie Guru Bal Wikas  

 

W dniach 27-28.XII.2019 r. w ramach obchodów złotego jubileuszu Bal Wikas Śri 

Sathya Sai, Organizacja Śri Sathya Sai ze stanu Andhra Pradesz zorganizowała w 

Prasanti Nilajam 2-dniowe Spotkanie Guru Bal Wikas pod nazwą “Śri Sathya Sai Bal 

Wikas Swarnotsawa Guru Sankalpa Jatra”. Przybyło na nie około 2 tysięcy guru Bal 

Wikas.  

Program 27 XII rozpoczęły 2 przemówienia. Pierwsze wygłosił dr L. Sasi Bala, 

narodowy koordynator (skrzydła edukacyjnego) w Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. 

Mówiąc na temat “Śri Sathya Sai Bal Wikas – rozkwitanie ludzkiej doskonałości”, 

uczony mówca zauważył, iż Bal Wikas nie jest zwykłym programem edukacyjnym dla 

dzieci; to ruch duchowy, który wpaja im całą duchową wiedzę w celu wywołania ich 

pełnej przemiany. Drugą mowę wygłosił profesor W. Sakuntala, koordynator stanowy 

(skrzydła edukacyjnego) w Andhra Pradesz, który wyliczył różne działania i nowe 

przedsięwzięcia Bal Wikas w tym stanie. Po mowach tych nastąpiła uroczystość 

rozdania nagród, które otrzymali zwycięzcy konkursów na najlepszy esej, 

krasomówstwo, śpiew bhadźanów, śpiew Wedy itd.  

Po uroczystościach w hali Sai Kulwant, Spotkania Guru Bal Wikas odbywały się w 

audytorium Purnaćandra, gdzie przemówił do nauczycieli Śri Mohan Bhagwat. 

Zwracając uwagę na wielkie szczęście tych guru, którzy mają rzadki zaszczyt mieć 

Bhagawana Śri Sathya Sai Babę za Najwyższego Guru, Śri Bhagwat zalecił im unikanie 

egoizmu, a podążanie ścieżką dharmy. Zauważył, że Sanathana Dharmę powinno się 

pojmować we właściwym świetle. Potem stwierdził, że tak jak słońce daje ciepło i 

światło, ogień pali, a woda płynie, tak człowiek powinien wykonywać swą dharmę 

pomagania i służenia innym. Chwaląc zapoczątkowany przez Bhagawana Babę ruch 

Bal Wikas, Śri Bhagwat wyraził wiarę w wielkie jego powodzenie, rozpowszechniał go 

bowiem sam awatar. Nazwawszy Bal Wikas wielkim ruchem na rzecz rozwoju narodu, 

wyraził nadzieję, iż wychowywane w wartościach ludzkich dzieci Bal Wikas okażą się 

doskonałymi obywatelami.  

Uroczystości wieczorne otworzył robiący duże wrażenie zlot dzieci Bal Wikas, które 

o 4:40 wkroczyły do Sai Kulwant. Potem do zgromadzenia przemówiła prof. Nirupa 

Rani, była zastępczyni rektora Uniwersytetu Adikawi Nannaja z 

Radźamahendrawaram. Chwaląc tych guru za ich cenną służbę boskiemu ruchowi Bal 

Wikas, uczona mówczyni stwierdziła, że mają wielkie szczęście, iż Bhagawan wybrał 

ich, aby byli częścią Jego Misji. Przypominając im o ich wielkiej odpowiedzialności 

powiedziała, iż guru Bal Wikas muszą uszlachetniać i przekształcać pokolenia. Potem 

odbyły się dwa występy kulturalne. Pierwszym był zachwycający taniec dzieci Bal 

Wikas z okręgu Kurnul w stanie Andhra Pradesz. Drugim zaś taneczne przedstawienie 
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teatralne “Sathya Darszanam” (objawienie prawdy). Przedstawili je guru z okręgów 

Kadapa i Anantapur. Ozdobione pięknymi tańcami dzieci, pokazało, jak Bhagawan Śri 

Sathya Sai Baba daje boski dar Bal Wikas dzieciom, żeby je poprowadzić do szlachetnej 

ścieżki w życiu. Jak ukazało przedstawienie, znajomość owej prawdy jest zaiste 

darszanem Sathyi.  

28 XII wydarzenia rozpoczęły się uroczystością, podczas której wyrażono cześć i 

uznanie starszym guru Bal Wikas. Potem nastąpiło budzące natchnienie przemówienie 

prof. Wengammy, kierownika i zastępcy rektora Instytutu Nauk Medycznych Śri 

Wenkateśwary w Tirupati. Chwaląc Bal Wikas jako wielki ruch na rzecz przemiany 

dzieci, wybitny mówca stwierdził, że nie tylko wpaja on dzieciom wartości, ale również 

wprowadza je na ścieżkę bezinteresownej służby, tak żeby w latach, gdy się kształtują 

mogły sobie uświadomić zasadę: ‘służba człowiekowi jest służbą Bogu’. 

Następnie odbyła się uroczystość złożenia przysięgi przez guru Bal Wikas. Gdy w 

wielkiej pokorze guru ci powstali na sali ze złożonymi dłońmi, prof. W. Sakuntala, 

stanowy koordynator (skrzydła edukacyjnego), odebrał od nich przysięgę.  

Ostatnią częścią uroczystości był nabożny występ muzyczny “Sai Gana Madhuri” 

(słodkie pieśni nabożne poświęcone Sai), kobiet będących guru Mahila Wikas. 

Zbiorowo, z wielkim oddaniem, zaśpiewały cztery pieśni, w tym “Dźai dźai dźai ho Sai 

maheśa” (pozdrowienie Sai Śiwie), “Dźai dźai Sai Ram dźai dźai Sai Ram”, “Sai ćaranam 

pawanam Śri Sai ćaranam pawanam” (Lotosowe stopy Sai są święte).  

 

 

Pouczajcie dzieci Bal Wikas, żeby szanowały rodziców. Jest to pierwsza 

rzecz, jaką należy robić. To prosty wyraz wdzięczności dla tych, którzy je 

obdarzyli materialnym instrumentem życia. Jednak samo posiadanie 

ludzkiego ciała, jakkolwiek cudowne może to być, nie wystarczy dla 

pokoju i radości człowieka. Człowiek musi wiedzieć, jak rozwiązywać 

swoje tajemnice i jak porządkować swe popędy oraz różnoraki głód. Proces 

ten osiąga się dzięki guru, zatem uczniów należy pouczać, aby głęboko 

szanowali guru - i zachęcać do tego - z wdzięczności za służbę, jaką on 

wykonuje. 
– Baba 
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Życie z Bogiem to prawdziwa edukacja 

 

Nauczanie nie powinno być po prostu przekazywaniem faktów i liczb, ale 

transformacją poprzez przyswajanie i przystosowanie, tak żeby następował rozkwit 

ludzkiej doskonałości. O ile nauczyciele nie będą przekształcali wiedzy w mądrość i nie 

będą pomagać mądrości wyrazić się w charakterze, to edukacja będzie zwykłą stratą 

czasu. 

 

Mamy to najwyższe błogosławieństwo, że urodziliśmy się w tych samych czasach co 

Awatar, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba. Jako Jego współcześni, mieliśmy szczęście 

przyswajać sobie od samego Boga prawdziwą esencję edukacji.  

Pamiętam, iż w 2004 roku nasz Instytut uczyniono Regionalnym Ośrodkiem 

Zasobów do Nauczania w Wartościach, żeby szkolił czynnych w zawodzie nauczycieli 

w ramach planu wypracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz 

Narodową Radę ds. Oświatowych Prac Badawczych i Szkoleń z New Delhi. Zarówno 

dla nauczycielek w Anantapur, jak i dla nauczycieli w Prasanti Nilajam, ściągniętych z 

różnych stanów Indii, przeprowadzono 6-dniowe szkolenie zapoznawcze odnośnie do 

“Nauczania Opartego na Wartościach”. Bhagawan pobłogosławił mnie sposobnością 

do wygłoszenia przemówienia do nauczycieli w miasteczku uniwersyteckim Prasanti 

Nilajam na temat “Nauczyciele jako wzory do naśladowania”. Po przemówieniu 

poszłam na wieczorny darszan i pierwszym pytaniem Bhagawana było, czy mówiłam 

o educare. Początkowo Bhagawan położył nacisk na wartości ludzkie. Na poziomie 

narodowym przeprowadzono wiele seminariów i warsztatów na temat pięciu ludzkich 

wartości oraz rozkwitu ludzkiej doskonałości. Następnie Swami nazwał to edukacją 3H 

[ang. head, heart, hands], czyli edukacją głowy, serca i rąk, potem zaś educare - 

wydobywaniem tego, co najlepsze, ze źródła wiedzy, jakie jest we wnętrzu każdego z 

nas – boskości, wzniosłości i nieskończoności. Educare jest procesem sprawiającym, że 

wyłaniają się one z wnętrza.  

Bhagawan przygotowuje mnie do swojej misji edukacyjnej  

Jak trafiłam do współczującego ze wszystkimi, bezkresnego oceanu Najwyższej 

Miłości, zwanego Bhagawanem Babą, to wyjątkowa opowieść. Dowiedziałam się o 

Bhagawanie dzięki starszej siostrze w latach 1969-70 i spotkaniom bhadźanowym, 

odbywającym się w pobliskim domu. Towarzyszyłam jej zwłaszcza w czwartki, radując 

się śpiewem nabożnym, który wywierał na mnie wielki wpływ.  

Kiedy w 1972 roku skończyłam szkołę, rodzina postanowiła udać się na wycieczkę do 

południowych Indii. Na czele naszego planu podróży widniało Bangalore (obecnie 
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Bengaluru) i Whitefield, bo wszyscy chcieliśmy dostąpić darszanu Bhagawana. Gdy 

dotarliśmy do aszramu w Whitefield powiedziano nam, iż Bhagawan wyjechał do 

Ooty, bo owego roku tam odbywał się Letni Kurs. Poczuliśmy rozczarowanie, ale 

potem nadzieję, gdyż odwiedziny w Ooty również mieliśmy w planie. Ooty, z uwagi 

na Kurs było zatłoczone. Kiedy tam dotarliśmy, Bhagawan wygłaszał na sali orędzie i 

zdołaliśmy dostąpić Jego darszanu przez okno. W pewnej chwili poczułam, iż nasze 

oczy spotkały się. To był mój pierwszy darszan Bhagawana.  

W Letnim Kursie 1979 roku, który odbywał się w Brindawanie, uczestniczyła 

młodzież ze wszystkich stanów Indii. Moja siostra, aktywna w Organizacji Sai, 

przybyła jako guru z gronem studentek z Odiszy. Swami zwykł pozować do 

zbiorowego zdjęcia z nauczycielami i uczniami. Podczas takiego zdarzenia siostra 

zapytała Bhagawana o możność podjęcia przeze mnie pracy wykładowczyni na 

Wydziale Anglistyki w miasteczku uniwersyteckim w Anantapur, ukończyłam bowiem 

studia. Na to Bhagawan odrzekł: 

- Nie teraz, nie teraz.  

W latach 80. pojawiłam się na egzaminie wstępnym do Indyjskiej Służby 

Administracyjnej [IAS] i przybyłam z rodzicami, żeby zwrócić się o błogosławieństwa 

do Bhagawana. Siedziałam w rzędzie darszanowym, trzymając kartkę papieru z 

napisanym na nim ISA. Wziął mi ten papier z ręki i spytał: - Co to takiego? 

Odpowiedziałam: - Swami, pobłogosław IAS.  

Zwrócił mi papier, rzekł ‘SAI’, uśmiechnął się i odszedł. Nie zrozumiałam, co Swami 

próbuje przekazać i modliłam się nadal o spotkanie. W ciągu tygodnia naszego pobytu 

Swami wezwał nas na rozmowę i miałam sposobność poprosić Bhagawana o 

błogosławieństwo dla IAS. Swami spojrzał mi bardzo współczująco w oczy i rzekł: 

- Widzisz, to nie jest dobre dla kobiet... Nie IAS, tylko SAI.  

To mówiąc, zwrócił się do moich rodziców, aby porozmawiać o pewnych sprawach 

rodzinnych. 

Myśl o podjęciu pracy w Instytucie Bhagawana nie przyszła mi nigdy na myśl, bo 

nie było we mnie pragnienia bycia nauczycielką, chociaż było to życzenie siostry. 

Nadal studiowałam, lecz niechętnie złożyłam podanie o przyjęcie mnie na kierunek 

licencjacki pedagogiki, gdyż moja starsza siostra chciała, żebym to uczyniła i nie 

potrafiłam jej odmówić. Kiedy przyjęto mnie na ten kierunek, dołożyłam wszelkich 

starań i okazałam się najlepsza na uniwersytecie, uzyskując wyróżnienie. Przyznano mi 

państwowe stypendium, które miałam dostać tylko pod warunkiem dalszego 

studiowania pedagogiki, tym razem na kierunku magisterskim. Podjęłam studia, żeby 

je otrzymać. Byłam pierwszą osobą w rodzinie Kapani, która otrzymała stypendium na 

wyższe studia.  

Uświadomiłam sobie, że Swami przygotowuje mnie do odegrania roli, jaką mnie 
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pobłogosławił w swojej wielkiej misji nauczania.  

Być częścią boskiej misji  

Po ukończeniu studiów otrzymałam posadę nauczycielki podyplomowej 

(angielskiego) w Kendrija Widjalaja, zastępując kogoś w czasie urlopu. Uczyłam tam 

przez 4 miesiące, po czym dostałam list z rządowego G.M. College w Sambalpur, 

mianujący mnie wykładowczynią na Wydziale Edukacji. Praca miała rozpocząć się 

31 marca 1982 roku.  

W 1986 r. podczas święta Guru Purnima, siostra, która świadczyła sewę w hali 

Purnaćandra, usłyszała, jak ówczesny VC (zastępca rektora) dr Saraf obwieścił, iż 

Instytut otwiera dwa nowe kierunki - pedagogikę dla studentek oraz MBA dla 

studentów. Po owej uroczystości spotkała się z wicerektorem w jego biurze, aby się 

dowiedzieć, czy mogę ubiegać się o jakąś posadę, ponieważ mam kwalifikacje do 

wykładania pedagogiki.  

Dr Saraf był bardzo zadowolony, bo widział podczas wizyty w Odiszy, że czynnie 

działamy z siostrą w Organizacji Sathya Sai. Rozmawiał z nami, gdy prowadziłyśmy 

kilka warsztatów w zakresie Wartości Ludzkich dla nauczycieli pracujących w Odiszy. 

Poprosił siostrę, aby jak najszybciej przysłała mój życiorys. Zamówiła więc rozmowę 

międzymiastową i poprosiła mnie o wysłanie swoich danych, co też uczyniłam.  

Otrzymałam telegram od Śri Ćakrawarthiego, ówczesnego sekretarza uniwersytetu, 

aby stawić się na rozmowę wyznaczoną na 4 września 1986 r. Byłam szczęśliwa mogąc 

przybyć, nie tyle z powodu rozmowy, ile tego, iż mogę dostąpić darszanu i 

błogosławieństw Bhagawana w dzień swoich urodzin, 6 września.  

Po rozmowie dr Saraf spytał mnie,  kiedy mogę podjąć pracę. Odpowiedziałam 

spontanicznie:  

- Podejmę ją tylko wtedy, jeśli Bhagawan mi to powie, gdyż mam już posadę 

rządową.  

Był zaskoczony tą odpowiedzią; pomyślał chwilę i rzekł: 

- Spróbuję powiadomić Swamiego, ale to może być trudne.  

 Potem poprosił, abym na następnym porannym darszanie usiadła koło jego żony, 

tak żeby łatwiej było mu mnie znaleźć, jeśli będzie jakiś znak ze strony Bhagawana. 

Piąty września był Dniem Nauczyciela. Kiedy Swami przyszedł na werandę, dr Saraf 

wstał z miejsca i rozmawiał ze Swamim. Mogłam wywnioskować, iż wspominał o 

mnie. Swami coś powiedział i VC skinął na mnie. Poszłam po piasku na werandę. Była 

to otwarta przestrzeń z małymi portykami oraz palmami tu i ówdzie, przemieniona 

obecnie w piękną halę Sai Kulwant. Swami poprosił mnie o wejście do pokoju rozmów 

wraz z VC, sekretarzem uniwersytetu, kontrolerem egzaminów i prof. Sethim. Owego 

ranka Swami nie wyszedł na darszan do wielbicieli. Była to rozmowa półtoragodzinna. 
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Siedziałam u lotosowych stóp, trzymając i uciskając stopy Bhagawana, kiedy ze mną 

rozmawiał. Inni członkowie siedzieli pod ścianą. Byłam jedyną kobietą w tym 

pomieszczeniu. To była bezpośrednia komunikacja z Bogiem. 

Kiedy VC próbował mnie przedstawić, mówiąc “To Madhu Kapani”, Bhagawan 

przerwał mu w pół słowa, mówiąc:  

- Wiem, wiem; to moja studentka z Letniego Kursu.  

Chciałabym wspomnieć, że nie byłam na żadnym letnim kursie. Kiedy 

powiedziałam “Nie, Swami, nie byłam na letnim kursie”, uciszył mnie, mówiąc: 

- Wiem, wiem, jesteś moją uczennicą z Letniego Kursu.  

W jego głosie była taka siła i moc, że milczałam. Potem zaświtało mi, że pierwszy 

darszan Bhagawana miałam w Ooty, przez okno, w czasie letniego kursu w 1972 roku. 

Wspomniałam wcześniej, że w pewnej chwili, gdy wyciągałam szyję, aby uchwycić 

wzrokiem Bhagawana, nasze spojrzenia spotkały się. Byłam szczęśliwa, wiedząc, że 

Swami widział mnie i że dla Bhagawana owego dnia stałam się jego uczennicą.  

Podczas tamtej rozmowy Swami zapytał mnie, czy podejmę pracę w Instytucie, na 

co odpowiedziałam: 

- Zrobię to, co Bhagawan mi powie. 

Był bardzo z odpowiedzi zadowolony i rzekł, kładąc dłonie na piersi: 

- Idź, złóż wypowiedzenie i przyjedź; potrzebuję cię.  

Odtąd nie patrzyłam wstecz, bo potrzebował mnie Pan Wszechświata.  

Lekcje u lotosowych stóp Bhagawana  

Podczas tamtej rozmowy spytał, czy podejmę się obowiązków kierowniczki 

kierunku pedagogiki, na co odrzekłam natychmiast: 

- Nie, Swami, wnioskowałam o posadę wykładowczyni, a nie kierowniczki. 

Swami uśmiechnął się słodko i rzekł: 

- Będziesz wykładowczynią, ale proszę cię o przyjęcie tego dodatkowego obowiązku.  

Odrzekłam odruchowo: - Swami, ja nic nie wiem. To duże dziewczyny; jak sobie 

poradzę? 

Wysunął się nieco z fotela i rzekł: 

- Nie martw się; nauczę cię wszystkiego.  

Potem rozmawiał ze mną szczegółowo o tym, jak troszczyć się o studentki. Naraz 

spytał, czy wiem, czym jest dynia wężowa. Opisał ją tak:  

- Należy do rodziny dyń, cienkie i długie warzywo, wyglądające jak wąż.  
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Ponieważ nie spotkałam się z nią dotychczas, objaśnił tak żywo, iż potrafiłam 

wyobrazić ją sobie w duchu. Bhagawan rzekł:  

- Kiedy ogrodnik ją uprawia, przywiązuje mały kamień u jej końca, tak że na skutek 

jego wagi rośnie prosto i nie jest wygięta.  

Potem spytał mnie:  

- Co się stanie, jeśli kamień będzie za duży? Złamie dynię. A jeśli jest za mały, będzie 

nieskuteczny. Podobnie, utrzymuj dyscyplinę. Nie bądź zbyt szorstka ani zbyt łagodna; 

wspieraj je we właściwy sposób. Podstawą jest dyscyplina, którą musisz utrzymywać 

wśród swoich studentek pedagogiki.  

Potem zaczął mówić o jedzeniu:  

 - Dawaj im warzywa; te dziewczyny z Andhry uwielbiają tylko marynaty i ryż, co 

nie jest dobre dla zdrowia. Powinnaś podawać im warzywa i inne pokarmy, aby 

odżywianie było zrównoważone. Dawaj im codziennie rano ragi gandźi (kleik), 

zamiast herbaty i kawy.  

Ponieważ mam zamiłowanie do herbaty, spytałam: 

- Swami, niektóre mogą być przyzwyczajone do herbaty, czy mam im też dawać 

herbatę?  

Uśmiechnął się figlarnie i rzekł: 

- Możesz im dawać, jeśli nie czują się dobrze i chcą jakiegoś gorącego napoju, ale dla 

zdrowia bardzo dobre jest ragi gandźi. Ja też codziennie je spożywam.  

Potem przeszedł do spraw zdrowotnych i rzekł: 

- Porozmawiam z dr Radźeśwari i dr Sawitri (lekarkami z Ogólnego Szpitala Śri 

Sathya Sai w Whitefield). Odwiedzą akademik, aby zobaczyć te dziewczęta. 

Utworzona została mała apteka i obie lekarki wyjaśniły mi, jakie leki dawać w 

nagłych wypadkach. Nazwy tych leków zapisane zostały na papierze wraz z 

wyszczególnieniem objawów przy których należy je podawać i wkrótce byłam prawie 

lekarką!! Odwiedzały akademik codziennie i przeprowadzały regularne badania. 

Ponieważ kierunek pedagogiki miał być utworzony w Brindawanie, a drugi 

budynek w Anantapur był jeszcze w budowie, postanowiono tam uruchomić ten 

kierunek. W latach 1986-88 dwa roczniki studentek odbyły tam studia w budynku 

sąsiadującym z akademikiem chłopców w Brindawanie, który wówczas był pusty.  

Swami zarządził przydzielenie wozu meblowego i wysłał mnie wraz z kilkoma 

studentkami do Whitefield. Powiedział:  

- Jedź i przygotuj uruchomienie tego kierunku; Ja wkrótce przyjadę, aby wszystko 

uregulować. Uważaj, to jest kampus chłopców. Nie pozwalaj dziewczętom wychodzić z 

budynku. Poczynię wszelkie kroki, aby w środku wszystko było, żebyście były 
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samowystarczalne. 

Poprosił mnie o zmianę jednego z pomieszczeń na magazyn. W składziku tym 

trzymało się rzeczy codziennego użytku, takie jak przybory toaletowe, piśmienne itd. 

Jasne polecenia Swamiego mówiły, że nie powinnyśmy wychodzić z tego budynku; 

możemy wychodzić jedynie wtedy, gdy Swami przyjeżdża do Brindawanu i daje nam 

znać.  

Mówi to o tym, jak wielkie znaczenie ma dla niego zachowywanie przez dziewczęta 

skromności, godności i prostoty. Mówi:  

- Dziewczęta powinny być jak róże. Ciche, miękkie, łagodne, rozprzestrzeniające 

zapach miłości, współczucia i poświęcenia.  

W kilku rozmowach z nauczycielami i studentkami kierunku licencjackiego 

pedagogiki doradził stanowczo studentkom, by zmieniły wyobrażenie i postawę 

teściowej [ang. mother-in-law - dosłownie: "matka według prawa"] - w "matkę w 

miłości" [ang. mother-in-love] przez swój słodki charakter i przyniosły w ten sposób 

dobre imię Swamiemu i Instytutowi.  

Kształtowanie studentek na inspirujące nauczycielki  

Bhagawan dumnie przedstawił mnie radżmacie [księżnej] z Nawanagar i innym 

bardzo ważnym osobom, mówiąc:  

- To moja kierowniczka pedagogiki. 

 Podczas pobytu w Traji Brindawan wzywał nas codziennie na wieczorne spotkania.  

Wiele razy, kiedy rozmawiałyśmy na zajęciach o tych lekcjach, dziewczęta zgłaszały 

niezmiennie wątpliwości w rodzaju:  

- Bhagawan mówi "żadnego przywiązania!", "dwie nogi, cztery nogi, sześć nóg", 

dlaczego prosi nas w takim razie o wychodzenie za mąż? Dlaczego zaprzecza własnym 

wypowiedziom?  

Wykładałam filozofię nauczania oraz psychologię edukacyjną. Podczas tych zajęć 

dziewczęta pytały zbyt często "dlaczego" i "ale". Starałam się, jak mogłam, aby im 

odpowiedzieć, w końcu zaś mówiłam: - Pozostawmy tę wątpliwość do rozproszenia 

Bhagawanowi i nie odchodźmy od głównego tematu. On odpowie.  

Doprawdy zaskakujące było to, że tego samego wieczora zadawał podczas spotkania 

siedzącym dokoła kilka pytań i sam na nie odpowiadał. Było to niczym dyskurs, w 

którym rozpraszał wszelkie wątpliwości, jakie miały dziewczyny, jak też objaśniał te 

sprawy, o których dyskutowałyśmy na moich zajęciach. Po 2-3 takich posiedzeniach w 

Traji, dziewczęta pytały mnie, gdy byłyśmy znów w akademiku:  

- Proszę pani, kiedy pani posłała Bhagawanowi te pytania? Kiedy powiedziała mu 

pani o naszych wątpliwościach, skoro przez cały czas była pani z nami? 
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 Wtedy miałam możność, by im odpowiedzieć:  

- On jest Bogiem, wszechobecnym, wszechwiedzącym. Wie wszystko, co dzieje się 

na zajęciach. Nie potrzebuję wysyłać mu żadnych kartek z pytaniami. Nie wątpcie, On 

jest wszechwiedzący.  

Tak właśnie Bhagawan odpowiadał na nasze dyskusje i rozpraszał wątpliwości 

studentek, zaś odchodząc po arati do swego pokoju, uśmiechał się i spoglądał znacząco 

na mnie, jakby pytając: - Odpowiedziałem na pytania? 

 Było to bezpośrednie porozumiewanie się ze Swamim, 'serca z sercem'.  

W toku tych studiów pedagogiki, na których setki młodych dziewcząt szkoliło się na 

nauczycielki, Baba pobłogosławił nas kilkoma interview. Udzielał dziewczętom rad i 

boskich pouczeń. Zawsze dążył do tego, aby wszyscy jego studenci stali się 

‘nauczycielami inspirującymi’, którzy są najlepszymi z trzech rodzajów nauczycieli, 

znacznie lepsi od ‘nauczycieli narzekających’, a trochę lepsi od ‘nauczycieli 

wyjaśniających’.  

Po ćwiczeniach praktycznych podchodził do mnie podczas wieczornego darszanu i 

pytał:  

- Jak uczyły się dziewczęta? A potem mówił:  

- Mów dziewczętom, aby jako nauczycielki schodziły do poziomu uczennic, żeby 

móc dotrzeć do nich i kształtować je. Tak jak matka się schyla, aby podnieść dziecko, 

nauczyciel powinien schodzić do poziomu dziecka. 

 Wspomniał też: - Nauka staje się skuteczniejsza, gdy przetykana jest konkretnymi, 

ale prostymi przykładami. Aby zobrazować to, co chcę powiedzieć, daję przykład 

srebrnego kubka, chustki, żarówki itd. Mów studentkom, aby ucząc podawały proste 

przykłady i krótkie opowieści. Nauczanie nie powinno być po prostu przekazywaniem 

faktów i liczb, ale transformacją, poprzez asymilację i przystosowanie, tak żeby nastąpił 

rozkwit ludzkiej doskonałości. Jeśli nauczyciele nie będą przekształcać wiedzy w 

mądrość i nie będą pomagać mądrości wyrazić się przez charakter, to tok kształcenia 

będzie zwykłą stratą czasu. Dlatego powinny być nauczycielkami inspirującymi.  

Wszystko to mówił mi przed studentkami w rzędach darszanowych, zarazem biorąc 

listy, błogosławiąc i ruszał dalej, żeby dać darszan innym. Pan wszechświata, na 

którego rozkaz obracają się i wirują planety, schodzi do tego właśnie poziomu po 

prostu po to, żeby nas kształtować do postaci swoich doskonałych instrumentów. 

Oczekuje w ten sposób, że nauczyciele odegrają rolę w kształtowaniu przyszłości kraju. 

Nauczyciele odsłaniają kierunek i cel, podczas gdy uczniowie i studenci kładą drogę i 

podróżują w przyszłość. 

Przy wielu innych okazjach Swami mówił nam:  

- Jaka jest woda w zbiorniku wodnym, taka leci z kranu. 
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Dalej porównuje nauczyciela do zbiornika wodnego, a uczniów i studentów do 

kranów.  

- Jaki jest nauczyciel, tacy są studenci, jacy są studenci, tacy obywatele, jacy są 

obywatele, taki jest naród, a jaki jest naród, taki jest świat. 

 Wielki dąb obecny jest w żołędziu, cały ten proces nauczania jest po to, aby w tym, 

co jawne zobaczyć to, co ukryte, w tym, co materialne zobaczyć to, co niematerialne, w 

tym, co widoczne, dostrzec esencję. Otrzymałam dużo więcej lekcji, nie sposób ich tu 

wszystkich wymienić.  

Nasz najbardziej współczujący Bhagawan stworzył uniwersytet, szpitale 

superspecjalistyczne itd. zwykłym pstryknięciem palcem swojej wszech-woli, ale w 

bezkresnym miłosierdziu i łasce obdarzył nas szansą bycia częścią swojej ogromnej 

misji, niosąc jego dziedzictwo miłości. Jestem nieskończenie wdzięczna i zobowiązana 

Panu za tę daną mi złotą sposobność.  

– Autorka, dawniej kierowniczka miasteczka uniwersyteckiego w Anantapur oraz dziekan Wydziału 

Humanistyczno-Ekonomicznego w Instytucie Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, jest obecnie profesorem 

honorowym na Wydziale Edukacji w kampusie Anantapur.  

 

 

 

 
 

Nauczyciel, zanim zacznie nauczać, powinien praktykować. 

Bądź dobry, czyń dobro, patrz na dobro i mów to, co dobre. 

Praktyka mówi głośniej niż nauczanie. Współcześni studenci są 

bardzo inteligentni. Przyglądają się czynom i zachowaniu 

nauczycieli. Tylko wówczas szanują nauczyciela i podążają za 

nim, gdy widzą zgodność w jego myślach, słowach i czynach. 

Baba 
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Swami zapewnia wyzwolenie maharadży Nawangaru  

  

Nieżyjący już maharadża Dźam Saheb z Nawanagar oraz maharani z Nawanagar 

cieszyli się miłością poddanych w zachodnich Indiach za dobro, które im uczynili. Po 

osiągnięciu przez Indie niepodległości maharadża przez kilka lat był radżpramukhą 

(naczelnikiem) stanu Saurasztra i kluczowym człowiekiem w dziele odbudowy - 

zgodnie z pierwowzorem - historycznej świątyni Śiwy w Somnath.  

O Śri Sathya Sai Babie usłyszeli po raz pierwszy w 1958 roku od jednego z przyjaciół. 

W tamtym czasie maharadża był człowiekiem chorym. Mieli własnego guru, wielką i 

urzeczywistnioną duszę, bez porady którego nigdy nie podejmowali żadnego kroku 

duchowego. Przyjaciel rzekł im, że Śri Sathya Sai Baba obdarzył go widzeniem Pana 

Kriszny – czego bardzo pragnął. Dał im książkę - pierwszą część biografii "Sathyam 

Śiwam Sundaram". Maharani przeczytała ją, jednak nie zrobiła na niej wielkiego 

wrażenia. Widziała w niej reklamę, wychwalanie Śri Sathya Sai Baby za pewne 

nadzwyczajne moce, ale nie potrafiła połączyć ich z boskością.  

Minęło kilka lat i pogorszyło się zdrowie maharadży. Maharani pragnęła go 

podnieść na duchu. Człowiek zwany Śri Ćudasamą wspomniał jej o doktorze Gadhji, 

który jest wielbicielem Sai i urządziłby dla niej bhadźany Sai, jeśli uważa, że 

podniosłoby to Dźam Saheba na duchu. Skontakowali się z dr. Gadhją, który 

zorganizował wieczór bhadźanowy, który zarówno maharadża jak i maharani bardzo 

docenili. Zaplanowano drugi wieczór bhadźanowy, we wtorek następnego tygodnia - 1 

lutego 1965 - po zakończeniu przez dr Gadhję wykładów w Szkole Medycznej. Do tego 

jednak nie doszło, gdyż dr Gadhja wezwany został do Puttaparthi pilną wiadomością 

od Śri Sathya Sai Baby.  

Trzy dni później stan zdrowia Dźama Saheba stał się krytyczny: kamień w woreczku 

żółciowym sprawiał mu intensywny, ciągły ból. Lekarze nie potrafili tego bólu 

uśmierzyć żadnym lekarstwem i niechętnie zasugerowali operację. Maharadża był 

bardzo słaby i maharani uważała za niemądre przewozić go do Bombaju (obecnie 

Mumbaju), gdzie musiała odbyć się operacja. Posłała zatem po Guru Maharadża, 

jednak niestety nie było go w domu. Maharadźa spędził dalsze trzy dni i noce w 

śmiertelnej udręce. Maharani mogła jedynie patrzeć i cierpieć z nim. Czuła się 

bezradna. Cierpienie maharadży było tak nieznośne, że wielokrotnie i z rozpaczą 

mówił, że wolałby umrzeć niż znosić ten ból. Błagał lekarzy, aby, o ile nie mogą zrobić 

nic innego, uśmiercili go.  
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Czwartego dnia Guru Maharadż powrócił do Dźamnagar z podróży po kilku 

okolicznych wsiach. Wysłany przez maharani samochód przywiózł go do pałacu. 

Najpierw poszedł do maharani i spytał ją o szczegóły odnośnie do choroby męża. 

Poprosił ją o mleko i owoce i stało się dla niej jasne, że po prostu czeka. Zdawało się, że 

ma w owym zwlekaniu jakiś cel i czeka na właściwą chwilę, żeby coś zrobić.  

Niespodziewanie Guru Maharadż włożył rękę pod poduszkę, na jakiej siedział i 

wyciągnął zwiniętą kartkę papieru, którą rozwinął. Było to zdjęcie Śri Sathya Sai Baby. 

Poprosił maharani, aby położyła je obok łóżka maharadży i powiedział, że musi się on 

do niego modlić i ofiarować mu kwiaty. Jednak ona poprosiła Guru Maharadża, aby 

sam porozmawiał z Dźam Sahebem i dał mu to zdjęcie osobiście. Maharadża na widok 

Guru poczuł wielką ulgę i chętnie przyjął zdjęcie Śri Sathya Sai Baby. Położył je na 

stole przy łóżku, aby odprawiać do niego nabożeństwa, medytacje i kwiatowe ofiary, 

jak pouczył go Guru Maharadż.  

Następnego wieczora poczta przyniosła inną niespodziankę. Był to list od Śri Dixita, 

napisany na osobiste polecenie Śri Sathya Sai Baby, proszący maharani, aby nie 

martwiła się chorobą męża i smarowała codziennie miejsce bólu zawartością 

dołączonej paczuszki wibhuti. W liście było napisane, iż wkrótce maharadża będzie czuł 

się dobrze.  

Ten ciąg wydarzeń zdumiewał maharani. Po pierwsze, gdy Guru Maharadż 

odwiedził ją, nie miał nic przy sobie, a jednak spod poduszki wydobył  zdjęcie - i to 

zdjęcie Śri Sathya Sai Baby. Następnie powiedział maharadży, aby się do niego modlił. 

A potem - najdziwniejsze ze wszystkiego - następnego dnia przyszedł list od Śri Dixita. 

Z nikim w Puttaparthi nie utrzymywali nigdy kontaktów. Skąd ten Baba wiedział to 

wszystko?  

Kiedy maharani powiedziała guru o liście, ten był bardzo zadowolony, jakby 

oczekiwał go. Na jej prośbę przychodził codziennie rano zobaczyć maharadżę i 

posmarować mu żołądek wibhuti uzyskanym od Sai. W ciągu 24 godzin od pierwszego 

użycia wibhuti nastąpiła wielka poprawa. Ból osłabł szybko i po tygodniu maharadża 

wolny był od jakiegokolwiek bólu.  

“Mąż stał się po tym zdarzeniu innym człowiekiem. Żył po tym kryzysie dokładnie 

rok i był to spokojny czas, przyznany mu przez Babę. Podczas tego jednego roku stał się 

bardzo religijny i uduchowiony. Był już innym człowiekiem. Nigdy nie byłabym w 

stanie wywołać u niego podobnej zmiany” - powiedziała radżmata po śmierci 

maharadży.  

Kiedy maharadźa wrócił do zdrowia, maharani z zadowoleniem zarządziła, aby mu 

czytano pisma święte. Z wolna stał się spokojniejszą i szczęśliwszą osobą i zapragnął 

spotkać się ze Śri Sathya Sai Babą. Poczyniono zatem starania w tym kierunku, kiedy 

Śri Sathya Sai odwiedzał Pune, a potem Mumbaj, jednakże bezowocnie.  

W międzyczasie wybuchła wojna pomiędzy Indiami a Pakistanem i Dżamnagar 
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zostało ciężko zbombardowane. Radio Pakistan obwieściło, iż pałac Dżam Saheba w 

Dżamnagar zrównany został z ziemią i nie przeżył nikt z rodziny królewskiej. Prawda 

była wszakże bardzo odmienna, bo zdarzył się cud: obok pałacu znaleziono kilka 

niewybuchłych pocisków, ale, co zadziwiające, w pałac nie uderzyła ani jedna bomba, 

mimo trzech kolejnych nalotów i deszczu wymierzonych weń pocisków bezpośrednio.  

Po wojnie tej pragnienie Dźam Saheba, by spotkać Śri Sathya Sai Babę, stało się 

bezgraniczne. Postanowił przedsięwziąć podróż do Puttaparthi i spróbować tam 

szczęścia. Miał kiepski wzrok i czuł się słabo. Puttaparthi w tym czasie – w 1965 roku - 

nie miało prawie miejsc noclegowych ani innych udogodnień, ale nic nie mogło 

odstraszyć starego maharadży od tej podróży.  

Gdy dotarł do Puttaparthi, długo czekał, nim wezwany został na spotkanie ze Śri 

Sathya Sai Babą. Ten poprosił jednego z wielbicieli o przyniesienie krzesła dla Dźam 

Saheba, który nie mógł siedzieć na podłodze, chociaż usilnie próbował. Przyniesiono 

skądś stare, trzcinowe krzesło i Dźam Saheb spoczął na nim, podczas gdy Śri Sathya Sai 

Baba rozmawiał z nim i okazał mu tyle miłości, że stary i chory maharadża był tak 

szczęśliwy, jak nigdy wcześniej.  

Śri Sathya Sai Baba rzekł mu: “Nasz związek istnieje bardzo długo. Znam cię, odkąd 

zaczęło się dzieło odbudowy świątyni Somnatha. Jesteś dobrym królem dla 

poddanych”. Maharadża poprosił o przywrócenie mu wzroku, aby mógł widzieć Pana. 

“Dobrze znam twoją miłość do Dwarakadisz i Somnath, i to, że chcesz na powrót mieć 

oczy, aby mieć ich darszan. Ale dlaczego martwisz się o widzenie zewnętrzne? Ważne 

jest widzenie wewnętrzne. Będziesz miał darszan. Ja za to odpowiadam” - zapewnił 

Dźam Saheba Śri Sathya Sai Baba.  

Dźam Saheb zaprosił Śri Sathya Sai Babę do Dźamnagar. “Będę z tobą w twoim 

pałacu we właściwym czasie” - odrzekł Śri Sathya Sai Baba i posłał go do domu. Po 

tym spotkaniu maharadża przemienił się tak bardzo, że przyjmował wszystko bez 

gniewu czy wstrętu. Osiągnął doskonałą równowagę. Poprzednio nawet mała zmiana 

w diecie czy codziennym porządku wytrącała go z równowagi. Teraz stał się spokojny i 

spędzał czas na słuchaniu lektury pism świętych. 

O drugiej nad ranem 3 lutego 1966 r. Dźam Saheb zaczął kaszleć i powiedział, że nie 

może spać. Maharani próbowała go położyć z powrotem do łóżka, ale odmówił. 

Podszedł powoli do fotela i usiadł tam zadowolony, mówiąc o tym czy owym. Po 

chwili maharani zbadała mu tętno i nie stwierdziła żadnego. Zawezwano natychmiast 

lekarzy i też nie stwierdzili tętna ani znaku życia w kończynach Dźam Saheba, z 

wyjątkiem obszaru bezpośrednio nad klatką piersiową, gdzie życie nadal trzymało się. 

Powiedzieli maharani, że mąż jej doznał ciężkiego, śmiertelnego ataku serca i trzeba 

sprawić, żeby się położył. Ale on się nie kładł. 

Maharani i lekarze uświadomili sobie, że dzieje się dziwna rzecz. Dźam Saheb 

wydawał się owładnięty przez jakąś nadzwyczajną moc, która pozwalała mu poruszać 
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się i mówić. Wydawał się zadowolony, a innym zdawało się, że skoro w jego ciele nie 

było ciśnienia krwi ani tętna, zdarzył się jakiś cud, a dusza Dźam Saheba czeka na to, że 

zostanie zabrana. Był zupełnie nieświadomy ataku serca ani bólu.   

O godz. 4.30, w Brahma muhurtam (świętą godzinę Pana), Dźam Saheb odszedł z 

tego świata. Jego twarz była w chwili śmierci całkowicie spokojna.  

Maharani, obecnie radźmata, zawsze będzie pamiętać: “Czułam, iż Baba przyszedł , 

tak jak obiecał, aby go zabrać. Zaiste, był to piękny sposób osiągnięcia celu podróży. 

Ciało jego i twarz były w doskonałym spokoju. To właśnie Baba - któż inny? - był z 

nim w tym czasie, Właśnie Bóg przyszedł doń we właściwym czasie, aby dać mu boski 

darszan” - mówiła radżmata, która pamięta, iż Śri Sathya Sai Baba powiedział 

maharadży: Przyjdę i uleczę cię z wszelkiej choroby i zabiorę cię na darszan Somnatha i 

Dwarakadiszy“. A zatem przyszedł, aby mu dać mokszę, wyzwolić jego duszę. Ludzie w 

tamtym pomieszczeniu, my wszyscy, czuliśmy tam nadludzką obecność”.  

– Wybrane z “Living Divinity” [Żyjąca Boskość] pióra Śakuntala Balu.  

 

 

 

Wyjątkowe błogosławieństwa urodzinowe Bhagawana 

 

Jako dziecko spędzałam wszystkie swoje urodziny w Brindawanie albo Prasanti 

Nilajam. Zwykle zanosiłam Swamiemu róże na swoje urodziny. Kiedy skończyłam 

dwadzieścia lat, Swami zapytał mnie: “Ile masz dziś lat?” Odrzekłam: “Dwadzieścia, 

Swami”. Spytał mnie: “Jakie cyfry tworzą 20?”. Odrzekłam: “Dwa i zero”. Swami znów 

spytał: “Co znaczy dwa”? Odpowiedziałam: “Swami, nie wiem”. “Śraddha i bhakti 

(niezłomna wiara i oddanie). W wieku dwudziestu lat musisz rozwijać śraddhę i 

bhakti. Idź i rób tak” – zalecił mi. 

 Nadal miałam w zwyczaju jeździć na urodziny do Swamiego. Minęło dziesięć lat. 

W trzydzieste urodziny znów mnie spytał: “Ile masz dziś lat?”. “Trzydzieści, Swami”. 

Ciągnął dalej: “O, trzydzieści... Jakie to cyfry?”. Odpowiedziałam: “Trzy i zero”. Wtedy 

Swami zapytał: “Co oznacza trzydzieści?” Byłam tego nieświadoma i odrzekłam: 

“Swami, nie wiem”. Swami odpowiedział: “Trikarana śuddhi (czystość myśli, słów i 

czynów). Kiedy miałaś dwadzieścia lat, dałem ci czas na ćwiczenie śraddhy i bhakti. 
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Jeżeli przez dziesięć lat praktykowałaś śraddhę i bhakti, to najpóźniej w wieku 

trzydziestu lat powinnaś być w stanie praktykować czystość myśli, słów i czynów. Idź i 

praktykuj”. 

Znów minęły lata. Pojechałam na czterdzieste urodziny. Ponownie zapytał: “Ile masz 

lat?”. Odrzekłam: “Czterdzieści, Swami”. Swami na to powiedział: “O, posuwasz się w 

latach”. Nastąpiła ta sama rozmowa. Zapytał mnie: “Jakie cyfry są w czterdziestu?”. 

Byłam przygotowana; powiedziałam: “Cztery i zero.” Zapytał: “Co znaczy cztery i zero?”. 

Odpowiedziałam: “Nie wiem. Wiem czym jest dwadzieścia i trzydzieści”. Poprosił: 

“Podaj mi znaczenie dwudziestu i trzydziestu.” Odpowiedziałam: “Niezłomna wiara i 

oddanie oraz czystość myśli, słów i czynów”. Wtedy rzekł: “Cztery z czterdziestu 

oznacza cztery puruszarty [cele życia człowieka] - dharmę (prawość), arthę (dostatek), 

kamę (pragnienie) i mokszę (wyzwolenie). Zarabiaj na dostatek uczciwymi sposobami. 

Miej pragnienie wyzwolenia. Idź i praktykuj”.  

Płynęły lata, a Swami nie zadawał mi już pytań. Nadeszły 80. urodziny mojego 

ojca. Wszyscy byliśmy w pokoju interwiew. Swami urządził dla ojca piękną 

uroczystość. Powiedział: “Padmanabh, przybyleś do mnie w wieku dwudziestu jeden 

lat. Dziś masz osiemdziesiąt. Wtedy miałeś dwadzieścia jeden, a ja osiemnaście. Dzisiaj 

masz osiemdziesiąt. Jesteś moim Hanumanem”. Dał ojcu wisiorek z Hanumanem i 

przytulił go, mówiąc: “Nie chcę być bez ciebie. Dlaczego nie przyjedziesz, żeby być ze 

mną przez cały czas?”.  

Potem Swami usiadł i spytał ojca: “Padmanabh, ile masz lat?”. Ojciec odrzekł: 

“Osiemdziesiąt”. Swami zapytał wówczas: “Co znaczy osiemdziesiąt?” Ojciec odrzekł: 

“Nie wiem, Swami.” Swami zwrócił się wtedy do mnie: “Co to jest osiemdziesiąt?” 

Odrzekłam: “Osiem i zero”. Następne pytanie było to samo: “Co to oznacza”? Rzekłam: 

“Swami, przeskoczyłeś od czterdziestu do osiemdziesięciu. A pięćdziesiąt, szesćdziesiąt i 

siedemdziesiąt?” Spytał mnie, co mam na myśli. Przypomniałam, że liczba 20 to 

niezłomna wiara i oddanie, 30 to czystość myśli, słów i czynów, a 40 to prowadzenie 

życia kierującego się prawością, bogactwem, pragnieniem i wyzwoleniem. Dodałam, że 

nie znam znaczenia pięćdziesięciu. Natychmiast powiedział: “Pięćdziesiąt jest bardzo 

łatwe. Pięć i zero. Pięć oznacza pięć zmysłów. Panuj nad pięcioma zmysłami. Jeśli 

ograniczyłaś pragnienia i pragniesz tylko wyzwolenia, a prowadzisz prawe życie, 

wtedy panowanie nad pięcioma zmysłami jest łatwe. Ponieważ ciało składa się z 

pięciu żywiołów (ziemi, wody, ognia, powietrza i przestrzeni), musisz panować nad 

pięcioma zmysłami (dźwiękiem, wzrokiem, smakiem, węchem i dotykiem).  

Czym jest sześćdziesiąt? To sześciu wrogów - kama (pożądanie), krodha 

(złość/gniew), lobha (chciwość), moha (przywiązanie), mada (pycha) i matsarja 

(zazdrość). Daję ci dziesięć lat na zapanowanie nad tymi skłonnościami. Jeżeli 

zapanujesz nad nimi, to w wieku siedemdziesięciu lat staniesz się niczym sapta riszi - 

siedmiu mędrców, którzy mogą żyć na ziemi i w niebie. W wieku lat 80 powinnaś stać 

się niczym aszta dikpalaka - osiem bóstw, które opiekują się ośmioma stronami, służąc 
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Panu. Jeżeli to zrobisz, to w wieku dziewięćdziesięciu lat staniesz się jak Nawagraha - 

dziewięć planet. Nawagrahy nie robią nic innego, jak tylko krążą wokół słońca, 

skupiając się jedynie na takim służeniu Panu. W wieku 100 lat staniesz się jednością z 

Panem. Czym jest sto? Jeden zero zero. Jest tylko Jeden. Ty i ja to jedno. Wracaj do 

Jednego”.  

W ten sposób Swami objaśnił cel ludzkiego życia.  

– Autorka jest osiadłą w Stanach Zjednoczonych córką dr. Padmanabhana. Od dzieciństwa miała wiele 

rozmów z Bhagawanem, o których opowiada regularnie wielbicielom Sai w swoich przemówieniach.  

Uroczystości w Prasanthi Nilajam 

 

Pielgrzymka wielbicieli ze Srikakulam 

15 grudnia odbył się nabożny występ muzyczny pod nazwą “Śri Sathya Sai swara 

sudha” (Nektar pieśni o Sai) w wykonaniu znakomitego muzyka Śri Bharati Ramesza z 

zespołem w ramach 18. Parthi Jatry (tj. pielgrzymki do Puttaparthi) wielbicieli z okręgu 

Srikakulam w stanie Andhra Pradesz. W pielgrzymce przybyło ponad 2,3 tysiąca 

wielbicieli. Rozpocząwszy występ o godz. 5:15 po południu w hali Sai Kulwant, 

śpiewacy oczarowali wielbicieli przez ponad godzinę melodyjnymi pieśniami, wśród 

których były takie jak: “Enta bhagjamo entadi sowbhagjamo” (Ależ mamy szczęście!), 

“Sadananda nilaja sadaa diwja hrudaja” (Och, ucieleśnienie boskiej błogości), 

“Narajana Sai Narajana”. Potem odbyły się bhadżany, zakończone wykonaniem arati.  

Piegrzymka wielbicieli z Chattisgarh  

Ponad 1,2 tysiąca pielgrzymów przyjechało ze stanu Chattisgarh w dniach 

21-22 grudnia 2019 r. Przedstawili oni program muzyczno-kulturalny. 21 grudnia był to 

nabożny koncert sławnego muzyka dr. Bharti Bandhu i jego zespołu. Melodie i 

muzyka koncertu wprawiły słuchaczy w stan urzeczenia na blisko 40 minut. Wykonali 

między innymi bhadźan Kabira “Mana lago mero jaar fakiri mein” (Mój umysł 

rozkoszuje się przeciwnościami losu), bhadźan Miry “Je maji ri maine Gowind lino 

mol” (Kupiłam Pana Gowindę), qawali “Mohe pjaari lage jaaro diwangi” (Kocham to 

szaleństwo).  
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22 grudnia tancerze ludowi z Chattisgarh ukazali bogate dziedzictwo kulturalne 

Chattisgarhu poprzez porywające tańce ludowe. Pierwszym był taniec ludowy bastar, 

wykonany przez tancerzy z okręgu Kanker. Podczas gdy muzycy służyli tancerzom 

wsparciem instrumentalnym na tradycyjnych instrumentach, ci ostatni dawali wyraz 

swoim zdolnościom i umiejętnościom znakomitą pracą nóg oraz wyrazistymi ruchami 

rąk. Z drugim tańcem ludowym wystąpił Dilip Bandźare z zespołem tancerzy 

ludowych z okręgu Durg. Odziani w tradycyjny ubiór wywarli urzekający wpływ na 

widzów porywającym tańcem i cudownymi figurami tanecznymi. 

Boże Narodzenie 

Radosne święto Bożego Narodzenia obchodzono w Prasanti Nilajam z wielką 

pobożnością i oddaniem. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów była “Siła 

Miłości”. Cały obszar Prasanti Nilajam upiększono gwiazdkowymi ozdobami i 

oświetleniem.  

Pierwszą uroczystością był występ Międzynarodowego Chóru Dorosłych ponad 300 

śpiewaków i muzyków, 24 grudnia 2019. Rozpoczynając znakomitym wykonaniem 

Ganesza panćaratna stotram w sanskrycie, śpiewacy zaśpiewali łącznie 18 

poruszających serce utworów i kolęd, a wśród nich: “Wonderful merciful Saviour” 

[Cudowny miłosierny Zbawiciel], “He will carry you” [On cię poniesie], “He hideth my 

soul” [On ukrywa moją duszę], “Holy night silent night” [Cicha noc, święta noc], 

“Hallelujah to the Lord” [Alleluja Panu], “Sai will make a way” [Sai wytyczy drogę]. 

Cały występ był dobrze wyreżyserowany i odegrany, sprawiając, iż powiało duchem 

Bożego Narodzenia.  

Świętowanie dnia 25 grudnia rozpoczął poranny śpiew kolęd w wykonaniu 

zagranicznych wielbicieli w Sai Kulwant. Płynęły one od godz. 6.30 do 7, napełniając 

całe otoczenie świętym bożonarodzeniowym duchem. Wśród wykonanych pieśni były 

m.in. “O come all ye faithful” [O, przyjdźcie, wszyscy wierni], “Silent night” [Cicha noc], 

“The First Noel” ]Pierwsze Boże Narodzenie], “Joy to the world” [Radość dla świata], “I 

am dreaming of a Sai Christmas” [Marzę o Świętach z Sai].  

Od 8 rano zespół Mandir Veda Group intonował Wedy, a potem uczniowie Szkoły 

Podstawowej oraz Wyższej Szkoły Średniej Śri Sathya Sai dali koncert gry na 

skrzypcach, wykonując znakomicie kolędy i bhadźany. Następnie orkiestra dęta 

Instytutu zagrała muzykę instrumentalną równie wspaniałe, jak poprzedzający ją 

recital skrzypcowy. Potem - ku zachwytowi wszystkich - studenci Instytutu 

przedstawili piękny program złożony z budujących rozmów i kolęd, sprawiając, iż 

powiało duchem Bożego Narodzenia. Zaśpiewane pieśni objęły: “We wish you all a 

Merry Christmas” [Życzymy Wam wszystkim wesołych Świąt], “What can I give… 

what can I bring” [Co mogę dać... co mogę przynieść], “There is a song in the air” [Jest 

pieśń w powietrzu], “God is good, all the time” [Bóg jest dobry, zawsze]. Nastąpiło 

wielkie poruszenie, gdy pojawiło się mnóstwo Świętych Mikołajów, tańcząc i rozdając 
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czekoladki, przy śpiewie “Jingle bells”. 

Wieczorne uroczystości rozpoczęła procesja bożonarodzeniowa dzieci z zagranicy, 

które pokłoniły się przed Samadhi Bhagawana. Potem nastąpiło przemówienie 

George'a Bebedelisa, dyrektora Instytutu Edukacji Sathya Sai z Południowej Europy. 

Przytaczając ustęp z Biblii “błogosławieni czystego serca, albowiem Boga oglądać 

będą”, wybitny mówca zauważył, że człowiek, dla osiągnięcia boskości, powinien 

rozwijać trikarana śuddhi (czystość myśli, słów i czynów), jak uczył Bhagawan Baba, 

bowiem Boga doświadczać można jedynie z czystym sercem.  

Następnie wystąpił Chór Dziecięcy, złożony z 78 dzieci z 15 krajów. Zaśpiewały one 

łącznie 11 pieśni i kolęd związanych z myślą przewodnią Świąt - “Siła miłości” - oraz 

dla uczczenia przyjścia Jezusa Chrystusa. Wśród wykonanych przez dzieci pieśni były: 

“The silver stars in the sky” [Srebrne gwiazdy na niebie], “Shine your light” [Promieniej 

swoim światłem], “Hold my hand” [Trzymaj mnie za rękę], “Conquest of Paradise” 

[Zdobycie Raju]. Wszystkie te pieśni poprzedzał znakomity komentarz, którym dzieci 

opowiedziały o przyjściu Jezusa. Cały występ był po prostu znakomity i zdobył 

długotrwałe oklaski.  

Potem wielbiciele pobłogosławieni zostali orędziem Bhagawana. Człowiek, rzekł 

Bhagawan, staje się prawdziwym posłańcem Boga, kiedy służy bliźnim i uświadamia 

sobie własną jedność z Bogiem. Bhagawan zakończył orędzie pieśnią “Love is my 

form” [Moim kształtem jest miłość].  

Uroczystość 26 grudnia rozpoczęła się przemówieniem Jana Florisa z Holandii, 

przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Bożonarodzeniowego, który 

zorganizował obchody w Prasanti Nilajam. Wybitny mówca mówił o sile miłości, 

którą Pan Jezus i Bhagawan Baba pobłogosławili świat. Opowiadając jak Bhagawan 

nauczył studentów przyznawać pierwsze miejsce w życiu Bogu, wezwał wielbicieli do 

rozwijania miłości do Boga. Na zakończenie podziękował Głównemu Trustowi, 

pracownikom aszramu, drużynie Sewa Dal i wielbicielom, którzy pomagali w tych 

udanych uroczystościach. Potem przedstawił następną mówczynię, Katarzynę 

Andersson z Komitetu Bożonarodzeniowego i koordynatorkę edukacji z Polski. Pani 

Andersson opowiedziała o swoich doświadczeniach boskiej miłości Bhagawana, której, 

jak powiedziała, nie może znaleźć nigdzie indziej. Zauważyła, że to właśnie 

bezinteresowna miłość potrafi zabrać ego człowiekowi, zaś rozwijać tę boską miłość 

można poprzez bezinteresowną służbę ludzkości.  

Ostatnim punktem programu było przedstawienie teatralne “Posłaniec Boga” 

wykonane przez młodych dorosłych i dzieci z siedmiu krajów świata. Mówiło ono o 

życiu Jezusa ustami starca - wielbiciela Sai, który przedstawił je dwóm młodym 

ludziom, kiedy razem zajmowali się ozdabianiem hali Sai Kulwant z okazji Bożego 

Narodzenia. Wszystkie sceny zostały pokazane jako wspomnienia niezwykłych snów, 

którymi ów starszy wielbiciel pobłogosławiony został łaską Bhagawana. Poprzez 

słowa i czyny Jezusa przedstawienie ukazało, iż wszyscy narodzili się w miłości, a 
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czyny i słowa człowieka powinny być napełnione miłością, aby miłość zwyciężyła na 

świecie.  

 

  Pomimo cennych narodzin jako istota ludzka człowiek 

wiedzie życie gorsze od zwierząt. Zwierzęta nie są trawione 

zawiścią. Nie szczycą się swoim majątkiem. Nie mają konta w 

banku ani miesięcznych poborów. Żyją szczęśliwe w każdej 

chwili, zadowolone z wszelkiego jedzenia i schronienia, jakie 

potrafią zdobyć. Kiedy wiedza i umiejętności człowieka wzrosły, 

zmalał jego poziom moralny. Człowiek musi odkryć tajemnicę 

dobrego życia. Musi uświadomić sobie, że urodził się nie po to, 

by cieszyć się przyjemnościami doczesnymi, ale dla 

uświadomienia sobie swojego boskiego przeznaczenia, poprzez 

rozwijanie dobrych cech i dokonywanie dobrych czynów. 

Oddawanie się demonicznym czynom kiedy ma się postać 

ludzką, oznacza degradację ludzkiej natury. 

- Baba 

 

 

Śri Sathya Sai Weda Śastra Pathaśala w Riszikesz 

 

Rozpowszechnianie Wed oraz wiedzy wedyjskiej nabrało nowego wymiaru. Oto 

12 października 2019 r. uroczyście otwarto Śri Sathya Sai Weda Śastra Pathaśalę w 

Riszikesz. 

Początki tej Pathaśali sięgają boskich odwiedzin Bhagawana w Riszikesz, gdy 

9 kwietnia 1982 r. pobłogosławił On bhumi pudźę Weda Pathaśali. Zwołał potem 

spotkanie kilku osobistości oraz członków Śri Sathya Sai Central Trust i przekazał im 

wytyczne odnośnie do tej Pathaśali. Mocą Jego łaski, przewiduje się popieranie tego 

ośrodka, który zostanie na przestrzeni lat rozwinięty do postaci Ośrodka Doskonalenia 
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Wedyjskiego Nauczania oraz Pracy Badawczej w Riszikesz. Zapoczątkowanie Weda 

Śastra Pathaśali to pionierski krok ku temu celowi.  

Uroczyste otwarcie Śri Sathya Sai Weda Śastra Pathaśali miało miejsce w Uttar 

Praśanthi w Riszikesz, miejscu otoczonym bujnym, zielonym pięknem przyrody oraz 

spokojem gór. Była to wyjątkowa, 2-dniowa uroczystość, z myślą przewodnią “Aapah” 

(woda – podstawa życia wszystkich istot żywych). Wielbiciele pobłogosławieni zostali 

rzadką sposobnością uczestniczenia w mnóstwie działań duchowych oraz 

"wygrzewania się w cieple" boskiej chwały Bhagawana na brzegu rzeki Ganges.  

Dzień 1 - 12 października 2019 

Poranne posiedzenie 12 października rozpoczęło się wezwaniem Pana Wisznu oraz 

Ćandiki Parameśwari Maty - połączonej postaci bogiń Kali, Lakszmi i Saraswati. Ten 

sposób oddawania czci Dewi objaśniony jest w "Markandeja Puranie" i nazywany 

przeważnie Ćandi Path, Dewi Mahatmjam oraz Durga Saptaśati. Zawiera 700 ślok, 

podzielonych na trzy części, a mianowicie Prathama Ćaritram, Madhjama Ćaritram oraz 

Uthama Ćaritram. Durga Saptaśati czyli Dewi Mahatmjam czy Ćandi Path opisuje 

nadnaturalne moce Boskiej Matki wszechświata, wyśpiewując jej chwałę oraz 

waleczność, która zapewniła jej zwycięstwo nad wszystkimi siłami zła. Uznaje się to za 

zwycięstwo satji i dharmy nad wszystkimi złymi cechami tworzonymi przez śadripus 

(kamę, krodhę, lobhę, mohę, madę i matsarję), istniejące we wszystkich w tym 

wszechświecie. Boginię Ćandikę Parameśwari wezwano w głównej kalaszy i 

wykonano 16 form upaćary do tej bogini. Śpiewacy Mahili, dokonując arćany z 

użyciem kumkum, recytowali z doskonałą wymową oraz zgodnością "Lalitha 

Sahasranamę".  

Z miłością i oddaniem wykonano homę, śpiewając mantry ku chwale bogini. Kiedy 

wykonuje się taką homę, wypowiadając Durga Saptaśati, by sprawić przyjemność 

Świętej Matce, nazywa się to Ćandi Homą. Następnie wykonano purnahuti, 

symbolizujące pełne poddanie się Bhagawanowi Babie. Potem nastąpiły bhadźany i 

arati dla Bhagawana.  

Następnie, przy hymnach wedyjskich, oficjalnie otwarto Śri Sathya Sai Weda Śastra 

Pathaśalę. Dokonali tego: gość główny (urzędnik ds. akredytacji Weda Pathaśali, pod 

auspicjami Ministerstwa Rozwoju Zasobów Ludzkich w rządzie Indii), dr B.G. Pitre, 

były dyrektor Edukacji w Wartościach Ludzkich oraz Subramanjam Gorti, narodowy 

Weda-koordynator w Organizacji Sewy Śri Sathya Sai w Indiach. Natychmiast po tym 

kierownik Radia Sai, Śri Sundar Swaminathan otworzył uroczyście Bibliotekę Cyfrową 

i Prajogaśalę (pracownię komputerową) Śri Sathya Sai Weda Śastra Pathaśali. 

Popołudniu, wśród śpiewów wedyjskich, wszechindyjski przewodniczący, Śri Nimisz 

Pandja, dokonał uroczystego otwarcia audytorium Śri Sathya Sai Weda Śastra 

Pathaśali. Na sali głównej urządzono sympozjum, poprzedzone piękną pieśnią - w 

postaci audiowizualnej - o Matce Gandze. Film ten stworzyło Radio Sai we współpracy 
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z Organizacją Sewy Śri Sathya Sai z Maharasztry.  

Tematem sympozjum była Aapah (water), gdyż woda tkwi u samej podstawy 

zrównoważonego rozwoju i jest istotna dla rozwoju społeczno-gospodarczego, 

wytwarzania żywności i przetrwania ludzi. Potrzebą chwili jest przeciwdziałanie 

światowemu kryzysowi wywoływanemu przez niedobór wody albo przez powodzie. 

Planeta Ziemia ma ograniczone zasoby i planetą tą należy odpowiednio zarządzać, żeby 

tę spuściznę przekazać przyszłym pokoleniom. Starożytne Indie stosowały nakazy 

wedyjskie pochodzące sprzed tysięcy lat, dla równowagi planety i środowiska. W 

ramach korzystania z wedyjskiego wglądu odbył się panel dyskusyjny na temat 

sposobów zaspokajania potrzeb współczesnego społeczeństwa. 

Tematem sympozjum było “Współczesne wyzwania środowiska, ekologii i rolnictwa 

-– wedyjskie sposoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami”. Każdy gość wygłosił na ten 

temat przemówienie. Wśród mówców znaleźli się: gość główny (były profesor Rasztrija 

Sanskrit Widjapithy z Tirupathi), prof. Ćandraśekhar Mattur (były profesor Wyższej 

Uczelni Śri Sathya Sai z Śeszadripuram w Bengaluru) oraz dr Anuradha Ćoudry 

(profesor nadzwyczajna Indyjskiego Instytutu Technologii z Kharagpur). Później 

wyświetlono film dokumentalny o boskich odwiedzinach Bhagawana Baby w 

Riszikesz, zrealizowany przez Radio Sai. Sympozjum zakończyło się wykonaniem arati 

do Bhagawana.  

Posiedzenie wieczorne rozpoczęło się recytacją Wed, po czym nastąpił znakomity 

występ muzyczny pt. ‘Raga Sudha’ w wykonaniu śpiewaków z Organizacji Sewy Śri 

Sathya Sai z Zachodniego Bengalu. Następnie uczniowie Szkoły Śri Sathya Sai z 

Riszikesz wystąpili z baletem o ‘Daśawatarze’ [tj. dziesięciu wcieleniach Wisznu], po 

którym grupa śpiewaków z różnych stanów Indii zaśpiewała kojące serca pieśni 

‘Bhawa sudha’. Uroczystość zakończyła się wykonaniem Ganga arati oraz arati do 

Bhagawana Baby.  

Dzień 2 - 13 października 2019  

Poranne spotkanie 13 października 2019 było świadkiem posadzenia watawrikszy 

(drzewa banjanowego) nazwanego Tapo Wrikszą (drzewo duchowych wyrzeczeń) w 

Uttar Prasanti. Było to wynikiem natchnienia otrzymanego od Bhagawana Baby 

60 lat temu, 29 czerwca 1959 roku - i również w dzień purnimy (dzień pełni księżyca). 

Bhagawan pobłogosławił wtedy podobne Tapo Wriksza w Prasanti Nilajam. Przez 

posadzeniem watawrikszy wykonano Dakszinamurthi Homę dla sprawienia 

przyjemności Panu Dakszinamurthi. Jest On naszym kochającym nas Panem, 

Bhagawanem Babą. Umieszczenia w ziemi Dakszinamurthi Jantry, jak również 

posadzenia młodego drzewka watawrikszy dokonali: Śri Nimisz Pandja, 

wszechindyjski przewodniczący wraz z żoną oraz Śri Rawisz Khanna, kierownik Śri 

Sathya Sai Trustu w Uttar Pradesz i Uttarakhand wraz z żoną oraz osoby funkcyjne.  

Po posadzeniu tego drzewa banjanowego nad "naładowaną" duchowo 
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Dakszinamurthi Jantrą, wykonano Samuhika ahuti dla Śri Sathya Sai Gajatri Homy. 

Potem nastąpiło zbiorowe recytowanie Gajatri (jak zademonstrował to Bhagawan) 

oraz Śri Sathya Sai Asztottaraśata Namawali (108 imion Sai). Na przestrzeni lat drzewo 

to wyrośnie na potężne Dhjana Wriksza - Drzewo Medytacji - w Uttar Prasanti, 

wielkim ośrodku duchowym.  

Te 2-dniowe rekolekcje wedyjskie dobiegły końca po bhadźanach i arati. Wielbiciele 

odczuwali więź miłości z Bhagawanem Babą, a ich wyschnięte dusze zaznały rzęsistej 

ulewy anandy i obfitości Jego chwały w tej historycznej chwili.  

– Autor, Śri Subramanyam Gorti, jest krajowym Weda - koordynatorem w Organizacji Sewy Śri 

Sathya Sai w Indiach. 

 

 

 

Nowiny z ośrodków Sai  

Rosja 

“Jesteśmy jedną rodziną” - oto myśl przewodnia Obozu Rodzinnego, jaki pod koniec 

sierpnia 2019 roku urządzono na brzegu Morza Kaspijskiego. Uczestniczyło w nim 

ponad 55 ludzi, w tym ponad 40 z Azerbejdżanu, Uzbekistanu i obszarów Rosji - 

środkowej oraz północno-zachodniej. Uczestników podzielono na pięć grup rodzinnych, 

reprezentujących pięć wartości, mianowicie miłość, prawdę, prawość, pokój i 

niekrzywdzenie; każda rodzina wystąpiła z budzącymi natchnienie mottami 

rodzinnymi, pieśniami i słowami. Wszystkie poranki rozpoczynała podnosząca na 

duchu medytacja, a działalność grupowa skupiała się na jednej z pięciu wartości, 

wybranej na dany dzień. Codziennie odsłaniano jeden z płatków Kwiatu Jedności. Aby 

na koniec dnia otworzyć ten płatek, uczestnicy musieli wykonywać za dnia dobre 

uczynki. Obóz obejmował twórcze warsztaty dla dzieci, w tym takie, podczas których 

stworzyły one rysunek “Potwór Książkowy”, podkreślający wagę czytania książek. Na 

koniec każdego dnia były występy teatralne, filmy wideo o tym, jak tworzyć dobro w 

życiu, wiersze oraz występy taneczne. W ostatni dzień wszyscy podzielili się 

wrażeniami z obozu, siedząc wokół cudownego, ciepłego ogniska.  

Tajlandia  

21 września 2019 r. w Bangkoku odbył się zjazd “Moc wiary”. Brali w nim udział 
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uczeni, będący przedstawicielami hinduizmu, islamu, sikhizmu, chrześcijaństwa i 

buddyzmu. Uroczystości - a brało w nich udział ponad 130 osób - rozpoczęły się 

wyświetleniem filmu wideo o modlitwach z różnych religii. Zgromadzonych przywitał 

dr Artong Dżumsaj, dyrektor Szkoły Sathya Sai w Tajlandii. Dr Tirakiat 

Dźareonsettasin, były minister oświaty Tajlandii, mówił o wadze tego wydarzenia. Po 

nim wystąpił Śri Manodź Kumar, przewodniczący strefy 4B Międzynarodowej 

Organizacji Sai, który przedstawił przegląd Organizacji Sai. Po tych wprowadzeniach, 

dzieci uczące się na zajęciach Edukacji Sathya Sai pokazały program muzyczny oparty 

na jedności wiar. Przewodnicząca Rady Narodowej zachęciła w swych końcowych 

uwagach do szerszego uczestnictwa w takich spotkaniach. 

Węgry 

Anielski Ogród - obozowisko znane z cichego i spokojnego otoczenia na 

malowniczym obszarze Cserhat w północnych Węgrzech - stało się miejscem 

dorocznego Rodzinnego Spotkania Sai w czerwcu 2019 r. Uczestniczyło w nich ponad 

40 pełnych zapału osób. Każdy dzień rozpoczynał się śpiewaniem Wed, po czym 

następowały różne ćwiczenia, m.in. jogi. "Pokaz zdolności" pozwolił uczestnikom 

wykazać umiejętności w poezji, opowiadaniach i tańcu. Wśród zajęć tego spotkania 

były kształcące wykłady o tym, jak odzyskiwać panowanie nad myślami i uczuciami. 

Spotkanie zakończyło się sesją “Z serca do serca”, podczas której uczestnicy wymieniali 

się podnoszącymi na duchu przeżyciami duchowymi z własnego życia. Uczestnictwo w 

tym spotkaniu było tak satysfakcjonujące, że każdy cieszył się już na następne, 

doroczne Spotkanie Rodzinne Sai. 

Surinam 

W ramach działań służebnych z okazji święta Id-ul-Adha, ochotnicy z Ośrodka 

Sathya Sai w Surinamie z miłością sporządzili paczki żywnościowe i rozdali je 

potrzebującym 9 sierpnia 2019 r. Każda zawierała mleko, olej, brązowy cukier, mąkę, 

żółty groch, czosnek, masło z orzeszków ziemnych, fasolę, ciecierzycę i syrop oraz pastę 

do zębów i mydło do kąpieli.  

Zambia 

W 1992 roku założono Szkołę Sathya Sai, umiejscowioną w Pamodzi, Ndola. Dwójka 

uczniów z tej szkoły wygrała ostatnio w krajowym konkursie ortograficznym National 

Spelling Bee w kategoriach juniorów szkół średnich i podstawowych. Uczniowie ci byli 

przedstawicielami szkoły w konkursie ortograficznym African Spelling Bee, jaki odbył 

się w ugandzkiej Kampali w październiku 2019 roku, przynosząc radość całej placówce. 

W uznaniu niewiarygodnego osiągnięcia uczniów, pochodzących ze środowisk 

nieuprzywilejowanych, Śri Felix Ngoma, regionalny urzędnik ds. edukacji, powiedział: 

“Jesteśmy dumni jako prowincja, że spośród trzech prowincji uczestniczących w 

konkursie National Spelling Bee, nasza szkoła Sathya Sai zajęła pierwsze miejsce i 

życzymy wam powodzenia, kiedy pojedziecie, aby być przedstawicielami Zambii w 
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Ugandzie”. Wyraził też uznanie szkole za osiągnięcie znakomitych wyników w nauce.   

Bharat 

Kerala: Przy niezmiernej łasce Swamiego, keralska Organizacja Sewy Śri Sathya Sai 

obchodziła “94 Lata Czystej Miłości”, świętując na poziomie rodziny, ośrodków oraz 

okręgu.  

Wszystkie jednostki okręgowe i ośrodki z tego stanu urządziły bhadźany, nagar 

sankirtan, występy kulturalne, procesje, satsangi, szpitalną i uliczną Narajana sewę, 

rozdawanie zestawów różnych rzeczy, występy muzyczne oraz program Bal Wikas.  

Łącznie uczestniczyło 1 937 rodzin, a 31 433 ludzi skorzystało z Narajana Sewy, w tym 

677 - z domu starców i sierocińca. Udział wzięło również około 2500 uczniów lub 

studentów oraz nauczycieli z instytucji oświatowych. Wśród podjętych działań były 

takie, jak: rozdawanie zestawów dla noworodków, wózków inwalidzkich dla 

pacjentów i potrzebujących, zakładanie oczyszczaczy wody w miejscach publicznych 

dla zapewniania czystej, bezpiecznej w spożyciu wody pitnej, rozdawanie jedzenia oraz 

odzieży w sierocińcach i szkołach.  

17 listopada 2019 r. Skrzydło Zintegrowanego Programu Wiejskiego Śri Sathya Sai z 

keralskiej Organizacji Sai urządziło 1-dniową Grama Sewę w 54 wioskach czternastu 

okręgów tego stanu. Łącznie skorzystało na niej 2 542 osób. Działania objęły 

odwiedziny w domu /kolonii, rozdawanie paczek z żywnością i odzieżą, obóz kształcący 

w zakresie zdrowia i higieny, zajęcia dotyczące rodzicielstwa, spotkania duchowe, obóz 

poświęcony przeciwdziałaniu klęskom zywiołowym, obozy medyczne, sadzenie 

młodych drzewek, sprzątanie obejścia, bhadźany i satsangi, obóz weterynaryjny, farmy 

organiczne, Narajana Sewa oraz prem dhara {instalacje oczyszczania wody).  

Radżastan: 19-20 października 2019 r. w Dźajpurze odbył się Stanowy Zjazd 

Młodzieżowy, urządzony przez radżastańską Organizację Sewy Śri Sathya Sai. Jego 

miejscem była uczelnia dla kobiet Śri Sathya Sai PG College for Women, Jaipur, a 

myślą przewodnią były słowa “Podążajmy za Naszym Mistrzem”. Na różnych 

panelach zjazdu omówiono m.in. zagadnienia: “Przesłanie Sathya Sai do młodzieży”, 

“Duchowość dla młodzieży”, “Muzyka dla samoprzemiany”, “Walka z klęskami 

żywiołowymi”, “Dostępność i zdolności”. Były różne spotkania interaktywne, w 

których uczono się poprzez gry związane z wartościami. Młodzież gorąco uczestniczyła 

we wszystkich tych działaniach. Wydarzenia pierwszego dnia zakończył występ z 

muzyką nabożną młodzieży z Wyższej Uczelni dla Kobiet Śri Sathya Sai w Dźajpur. W 

następny dzień zjazdu zorganizowano warsztaty jogi, po którym nastąpił Marsz dla 

Wartości, na który młodzież wyruszyła ze śpiewem bhadźanów, idąc okolicznymi 

ulicami, aby szerzyć przesłanie Swamiego. 
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Prawdziwa służba Bogu 

 

Jakiż pożytek z majątku i stanowiska, jeżeli nie ma się spokoju 

umysłu? Najjaśniejszym klejnotem człowieka jest spokojne 

sumienie. Dla osiągnięcia wewnętrznego spokoju muszą zostać 

pokonane pragnienia, a wszystkie myśli powinny się ogniskować 

na Bogu. Zajmujcie się działaniami służebnymi w duchu 

poświęcenia. Nie tęsknijcie za przywództwem. Prawdziwa służba 

polega na pomaganiu z pokorą i poświęceniem biednym oraz 

opuszczonym w społeczeństwie. To jest prawdziwa służba Bogu. 

– Baba 

 
 

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk 


