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AWATAR WANI  

 

Najprostszą ścieżką do Boga jest oddanie  
 

Rankiem 24 kwietnia 1996 roku Bhagawan Śri Sathya Sai Baba stworzył diament 

wielkości jabłka o średnicy pięciu centymetrów. Był to diament podarowany przez 

króla Daśarathę Panu Ramie, który miał na turbanie w czasie zaślubin z Sitą. Gdy 

Bhagawan powiedział to wielbicielom, ci osłupieli ze zdumienia, widząc niezwykłą 

materializację. Podobnie po południu Bhagawan stworzył mangalasutrę Sity, z 

rubinem o średnicy 3 cali w środku, otoczonym dziewięcioma klejnotami. Bhagawan 

nie tylko zapewnił studentom i wielbicielom rzadką sposobność ujrzenia z bliska owych 

wyjątkowych dzieł stworzenia, ale pozwolił im też ich dotknąć.  

 

DHARMA TO STRUMIEŃ PREMY 

 

Można być znawcą wszystkich dziedzin wiedzy, 

można pokonać w sporze przeciwników, 

można dzielnie i z odwagą walczyć na polu bitwy, 

można być cesarzem, rządzącym ogromnymi królestwami, 

można ofiarowywać dobroczynnie krowy i złoto, 

można zliczyć niezliczone gwiazdy na niebie, 

można podać nazwy różnych żywych istot na ziemi, 

można być znawcą ośmiu ścieżek jogi, 

można dotrzeć nawet na księżyc, 

ale czy jest ktoś, kto potrafi panować nad ciałem,  

umysłem i zmysłami, kierować wzrok we własne wnętrze  

i osiągnąć najwyższy stan spokoju umysłu?  

Ucieleśnienia miłości! 

Pan Kriszna oznajmił w Bhagawadgicie: Jada jada hi dharmasja glanir bhawati 

bharata, Abhjutthanamadharmasja tadatmanam sridźamjaham – O, Ardżuno! Gdy 

dharma upada, zaś adharma wzrasta, inkarnuję na ziemi. Bóg wciela się, aby uczyć 

człowieka dharmy (prawości) i podnosić go do boskiego poziomu. Dlatego dharma 

przybiera ludzką postać.  
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Gdzie jest dharma, tam jest zwycięstwo  

Najważniejsze w życiu człowieka jest oddanie. Prawdziwe bhakti (oddanie) to 

niezachwiana miłość do Boga. Jednak ludzie marnują życie żywiąc miłość do postaci i 

przedmiotów świata zewnętrznego. Doczesna miłość nie jest miłością prawdziwą. Jest 

to zwyczajne przywiązanie, nie miłość. Prawdziwą miłością jest jedynie miłość do 

Boga. Prawdziwe oddanie to żarliwa miłość do Boga. Dharma to strumień premy. Ten, 

kto zrozumie dharmę, będzie sprzyjał premie. Osoba rozwijająca w sobie miłość do 

Boga potrafi z łatwością iść za dharmą. Dharma i prema są bliźniętami. Lecz dziś 

człowiek utracił obie te cechy. Życie bez dharmy i premy jest jałowe jak ziemia, która 

nie nadaje się do uprawy.  

W czasie wojny opisanej w Mahabharacie Durjodhana poszedł do swojej matki 

Gandhari, złożył czołobitny pokłon do jej stóp i błagał o błogosławieństwa dla 

zwycięstwa. Jednak Gandhari wiedziała, że Durjodhana nie podąża w życiu ścieżką 

dharmy. Nie udzieliła mu zatem błogosławieństw dla zwycięstwa w tej wojnie, mimo 

błagań Durjodhany. Jedynym jej błogosławieństwem były słowa: „Gdzie jest dharma, 

tam będzie zwycięstwo”. Nie powiedziała, że zwycięży. Później Durjodhana udał się do 

swojego nauczyciela Dronaczarji, aby uzyskać jego błogosławieństwa. Dronaczarja 

również rzekł: „Gdzie jest dharma, tam jest Bóg; gdzie jest Bóg, tam jest zwycięstwo”.  

Bóg kocha wielbiciela podążającego za nakazami dharmy. Jeśli człowiek kocha 

dharmę i prawość, przejawia się ukryta w nim boskość. Nie ma nic większego niż 

miłość do Boga. Jedynie przez bhakti (miłość do Boga) człowiek może Go sobie 

uświadomić. Żadna władza ani majątek nie pomogą człowiekowi dotrzeć do boskości. 

Durjodhana i Duszasana mieli wielkie bogactwa i potężną władzę, ale nie mogli 

zdobyć wsparcia Kriszny. Podobnie Siśupala i Dantawakra polegali na swojej fizycznej 

sile, a nie na sile boskiej. Ostatecznie zostali więc zniszczeni. Weźmy przypadek 

Rawany i Kumbhakarny. Posiadali oni olbrzymią siłę i bogactwo. Rawana był 

obdarzony wielkimi zdolnościami, był bardzo uczony i zamożny. Jednak bogactwo i 

wiedza nie mogły mu pomóc zdobyć wyzwolenia. Do Boga można dotrzeć jedynie 

przez oddanie i miłość.  

Człowiek może dotrzeć do Boga przez miłość i oddanie  

Kuczela był przyjacielem z dzieciństwa Pana Kriszny. Miał dużą rodzinę, pogrążony 

był jednak w ubóstwie. Dlatego żona poradziła mu pójść do Dwaraki i zwrócić się o 

pomoc do Kriszny. Z chwilą gdy Kriszna zobaczył starego przyjaciela, pobiegł ku niemu 

i z żarliwą miłością go przytulił. Kuczela był pod wielkim wrażeniem miłości i troski, 

jaką okazał mu Kriszna. Gdy wrócił do domu, żona zapytała go, co wydarzyło się w 

Dwarace. Kuczela rzekł: „Kiedy Kriszna mnie zobaczył, podbiegł do mnie, wziął mnie 

za ręce, spojrzał na mnie z miłością od stóp do głów i mocno mnie uściskał. Co i jak 

mogę powiedzieć? Wziął ode mnie suszony, tłuczony ryż i go zjadł mówiąc, że smakuje 



Sanathana Sarathi   Kwiecień  2020  

 

© Organizacja Sathya Sai       

 6 

jak nektar. Jak mogę opisać słowami miłość Kriszny?”. 

Choć Kuczela nie poprosił Kriszny o pomoc, Kriszna dał mu olbrzymie bogactwo. 

Bóg szczodrze obdarza łaską tych, którzy rozmyślają o Nim z żarliwym oddaniem. 

Sabari i Dżataju nie prosili Ramę o nic. Oddawali mu cześć z największym oddaniem. 

Rama nieproszony przeprowadził ostatnie obrzędy Dżataju. Poszedł do chaty Sabari i 

hojnie obdarzył ją łaską. 

 Pana porusza szczere oddanie 

Bóg jest w całym stworzeniu. Przybiera postać stosowną do uczuć wielbiciela. 

Dotrzeć do Boga możecie jedynie przez miłość. Dlatego powinniście rozwijać żarliwą 

miłość do Boga. Tylko wtedy doświadczycie boskości. Doczesne przywiązania i 

pragnienia są wytworem umysłu. Prawdziwe oddanie to panowanie nad pragnieniami 

i umysłem. Oddanie oznacza bezwarunkową i bezkresną miłość do Boga. Jeśli 

zdobędziesz tę boską cechę, możesz łatwo dotrzeć do Boga.  

Słowo bhakti (oddanie) pochodzi od rdzenia ‘bhadża’, który oznacza oddawanie czci i 

służenie Bogu. Ścieżka ta zapewnia pełną błogość. Sakkubai doznawała błogości nawet 

gdy zadawano jej fizyczne cierpienie. Modliła się: „Kriszno, jak długo będę musiała 

przechodzić cierpienie? Czyż nie ma żadnej sprawiedliwości? Nie masz współczucia?”. Z 

jakiego powodu cierpiała Sakkubai? Cierpiała, gdyż nie mogła znaleźć się blisko Boga. 

Było wielu wielbicieli, takich jak Tulsidas, Tukaram i Ramadas, którzy cierpieli ze 

względu na Boga.  

Ramadas modlił się do Ramy: „O, Panie! Jestem twój. Dlaczego trzymasz się ode 

mnie z daleka? Czy zrobiłem coś złego? Wszystkie pieniądze, jakie zebrałem, wydałem 

na budowę świątyni dla ciebie. O Ramo, kazałem wykonać dla ciebie specjalne 

klejnoty. Jednak Tanisza nie zrozumiał tego. Ukarał mnie i wtrącił do więzienia. 

Obwiniłem cię, gdyż nie mogłem znieść bicia ze strony wojowników Taniszy. Proszę, 

wybacz mi”. Natychmiast pod postacią sług przybyli Rama i Lakszmana i ofiarowali 

Taniszy taką ilość pieniędzy, jaką był winien Ramadas. Gdy Tanisza zapytał, kim są, 

odrzekli: „Jesteśmy Ramaiah i Lakszmanaiah. Jesteśmy sługami Ramadasa”. Gdy 

Tanisza uświadomił sobie tę prawdę, poszedł do Ramadasa i upadł przed nim w 

czołobitnym pokłonie. Zrozumiał, jak szlachetnym człowiekiem jest Ramadas. Właśnie 

takie szczere oddanie wielbiciela porusza Pana.  

(Ciąg dalszy w następnym numerze) 

– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w sali Sai Śruti w Kodaikanal 24 kwietnia 1996 roku.  
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Bhagawan pisze dla „Sanathana Sarathi”  
 

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

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

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

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

Czytelników z tym, jak pisał je Bhagawan, zamieszczamy tu odręcznie pisane1 przez 

niego artykuły – razem z ich tłumaczeniem – które utworzyły szesnastą, a zarazem 

ostatnią książkę z serii Wahini, nazwaną Lila Kajwalja Wahini (Strumień kosmicznej, 

boskiej świadomości).  

Artykuł zamieszczony w tym numerze stanowi drugą część artykułu 

opublikowanego w Sanathana Sarathi z sierpnia 1984 roku. Następne numery 

Sanathana Sarathi przyniosą dalsze artykuły z książki Lila Kajwalja Wahini, 

objaśniające głęboką wiedzę Wed. Ponieważ Bhagawan Śri Sathya Sai Baba jest Weda 

Puruszą i Wedy wyłoniły się z niego, nie może być większego autorytetu do 

przedstawiania wiecznych wartości i bezcennych nauk Wed. Poszukiwacze duchowi, 

którzy chcą pojąć właściwe i prawdziwe znaczenie duchowych prawd zawartych w tych 

najbardziej starożytnych świętych pismach, powinni wielokrotnie czytać te artykuły. 

 

Lila Kajwalja Wahini 

 
Sai rozmawia z sadhaką 

 

Wszystkie rytuały, zarówno te codzienne, jak i te, które odprawia się z okazji 

pewnych świąt, muszą rozpoczynać się słowem swaha wymawianym podczas picia 

uświęconej wody. Podsumowując, nigdy nie składa się ofiar w świętym ogniu bez 

jednego z tych słów: swaha lub swadha. 

Sadhaka: Jaka korzyść płynie z wypowiadania słów swaha i swadha na zakończenie 

każdej mantry? 

Sai: Gdy podczas składania ofiar wypowiada się swaha lub swadha, bogowie lub 

duchy przodków, do których skierowane są te słowa, odczuwają zadowolenie. Jeśli zaś 

                                                             
1 Odręcznie pisane przez Swamiego artykuły dostępne w wersjach oryginalnych Sanathana Sarathi. 
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uczony w Wedach, który prowadzi rytuał, nie wypowie słowa swaha, ofiara nie dotrze 

do bogów, bowiem słowa swaha i swadha przywołują właściwe bóstwa. Są to mantry, 

które sprawiają, że Bóg jest obecny podczas składania Mu ofiary. 

Słowo swaha ma dwa znaczenia: 1) ceremonia ofiarna połączona z wymawianiem 

tej mantry i 2) wedyjski zwrot wyrażający uwielbienie lub szacunek. Czy przyjmiecie 

jedno, czy też oba znaczenia, wypowiadając mantry swaha lub swadha, zadowolicie 

bogów i zapewnicie sobie możliwość duchowego wzrostu.  

Sadhaka: Te mantry zapewniają rozwój? Jak to rozumieć? 

Sai: Na tego, kto modli się słowami niosącymi przesłanie Wedy, spływa 

błogosławieństwo w postaci boskich cnót wiodących ku doskonałości. 

Sadhaka: Chciałbym poznać kilka przykładów zastosowania w wedyjskich mantrach 

słowa swaha w jego tradycyjnym znaczeniu.  

Sai: Keśawaja swaha; Pranaja swaha; Indraja swaha
2, w których to wyrażeniach 

mantra ta może znaczyć swahutam aśtu lub suhurtam aśtu. Można też użyć słowa 

swahutam albo suhurtam. 

Sadhaka: Co oznaczają te dwa słowa: swahutam i suhurtam? 

Sai: Niech ofiara dobrze spłonie, czyli niech będzie dobrze strawiona przez ogień. 

Sadhaka: Swami! Nie rozumiem. To, co wrzucone do ognia, zawsze spłonie, nawet 

jeśli nie wypowie się mantry, wiem to z doświadczenia. Co szczególnego dzieje się, gdy 

wypowiadamy słowo swaha? 

Sai: Słowo swahuta nie znaczy zwykłego spalenia, czy też całkowitego pochłonięcia 

ofiary przez ogień. 

 

Osiągnij spełnienie w życiu dzięki namasmaranie 

 „Począwszy od tego dnia Nowego Roku rozmyślajcie o świętych ideałach 

ukazywanych przez mężczyzn i kobiety z Ramajany. Podążajcie ich śladami. Osiągajcie 

szczęście i dzielcie się nim z innymi. Dbajcie o dobre imię Bharatu. Rozwijajcie poczucie 

swej narodowości. Nigdy nie zapominajcie o swojej ojczyźnie” – rzekł Bhagawan w 
                                                             
2 Keśawaja, Pranaja, Indraja – imiona różnych bogów. 
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przesłaniu z okazji święta Wiszu i tamilskiego Nowego Roku w dniu 14 kwietnia 2002 

roku.  

W tym kraju Bharatu (Indiach) jest wiele szlachetnych matek, takich jak Sumitra i 

prawych żon jak Urmila. Od czasów starożytnych Bharat zdobył dobre imię dzięki 

takim szlachetnym kobietom. Granicą północnej części Bharatu są Himalaje. Kraj ten 

został uświęcony niewysychającymi rzekami – Gangą, Jamuną i Saraswati, które 

symbolizują triadę bhakti, dżniany i wajragji (oddania, mądrości i wyrzeczenia). 

Ponadto wielkie eposy tego kraju – Ramajana, Bhagawata i Mahabharata – jaśnieją 

jak światła przewodnie, oświetlając drogę człowiekowi. Uczą, w jaki sposób musi on 

kształtować swoje życie.  

Błogość jest w tobie i z tobą  

Ten kraj jest miejscem narodzin świętych pism, takich jak Bhagawadgita, która dała 

ludzkości przesłanie jedności. Kraj ten zrodził szlachetne dusze, takie jak Buddha, który 

krzewił przesłanie niekrzywdzenia. Uczył on: Ahimsa paramo dharma – najwyższą 

dharmą jest niekrzywdzenie. Zgłoska ‘bha’ oznacza światło, promienność i blask.  

Zatem Bharatijami (mieszkańcami Indii) są ci, którzy dążą do światła i boskiego blasku. 

Dlatego musicie żyć zgodnie ze swoim dobrym imieniem Bharatijów przez uświęcanie 

życia i docieranie do boskości. Jeśli będziecie studiować święte dzieje Bharatu, 

dowiecie się, że od czasów starożytnych ten kraj rozpowszechnia święte przesłanie o 

boskości oraz zapewnia pokój i bezpieczeństwo innym narodom.  

Żaden człowiek ani żaden majątek nie da wam wiecznej błogości. Błogość pochodzi 

z waszego serca. Dlatego skierujcie widzenie do wewnątrz. Antar bahisczha tat 

sarwamwjapja Narajana sthita – wszechobecny Bóg przebywa wewnątrz i na 

zewnątrz. Gdy rozwiniecie wewnętrzne widzenie, samoistnie doświadczycie wiecznej 

błogości. Człowiek jest ananda pipasi (tym, który dąży do zdobycia błogości). Nie musi 

poszukiwać błogości. Ona jest w nim i z nim. Szczęście nie wiąże się z ciałem.  

Ciało jest jaskinią brudu; podatne jest także na choroby, 

podlega ciągłym zmianom; 

nie może przepłynąć oceanu samsary. 

Jest niczym innym jak konstrukcją z kości. 

Umyśle! Nie ulegaj złudzeniu, że ciało jest trwałe. 

Zamiast tego przyjmij schronienie w boskich lotosowych stopach. 

Jak takie ciało da ci wieczne szczęście? Prawdziwym szczęściem mogą obdarzyć cię 
jedynie lotosowe stopy Pana. Dzisiaj wśród Bharatijów nie ma oddania ani poczucia 
poddania. Ludzie dają się zwieść przez to, co doczesne, materialne i przemijające. Czy 
potrafią z tego czerpać jakieś szczęście? Absolutnie nie. Podstawową przyczyną 
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złudzenia człowieka jest ciemność ignorancji. Jak możecie zrozumieć sattwiczną zasadę 
(spokoju), jeśli jesteście pogrążeni w tamogunie (bierności)? 

Podtrzymujcie starożytną wspaniałość Bharatu 

Nigdy nie powinniście zapominać o świętych dziejach Bharatu. Nie odrzucajcie ich 

mówiąc, że są stare. Niełatwo jest zrozumieć subtelne zasady zawarte w naszych 

dziejach. Mogliście wiele razy przeczytać Ramajanę, ale czy pojęliście szlachetność 

Sumitry i świętość Urmili? Dzisiaj ludzie pamiętają imiona Kajkeji i Manthary, ale nie 

imię Urmili, która prezentowała święte ideały. Gdy Lakszmana [jej mąż] wyruszył do 

lasu na 14 długich lat, przebywała w jednym pokoju, aż powrócił. Nigdy nie miała 

żadnych doczesnych pragnień. Jako córka króla Dżanaki nie miała przywiązania do 

ciała. Król Dżanaka był znany jako wideha – ten, który nie ma przywiązania do ciała. 

Jeśli będziecie głęboko dociekać, uświadomicie sobie, że w Ramajanie jest wiele 

ukrytych tajemnic. Jednak sami Bharatijowie nie podejmują żadnego wysiłku, aby je 

zrozumieć.  

Kiedyś pewien człowiek po wysłuchaniu wielu dyskursów na temat Ramajany, 

został poproszony o podanie imienia małżonki Ramy. „Pani Rama” – odpowiedział, bo 

nie pamiętał jej imienia. Taka jest smutna rzeczywistość. Bharatijowie wiodą życie w 

nieświadomości, lekceważą swoją starożytną kulturę i dają się zwieść współczesnym 

trendom.  

Masz tylko jednego przyjaciela i jest nim Bóg. Istnieje tylko jeden święty tekst i jest 

to historia starożytna Indii. Musisz zgłębiać ten święty tekst. Nie psuj swojego umysłu 

czytaniem bezsensownych powieści. Święte uczucia przyswoi sobie tylko ten, kto 

oczyścił swoje serce.  

 Dziś obchodzimy początek Nowego Roku. Jednak w rzeczywistości każdą chwilę 

powinniście traktować jak Nowy Rok. Wielu ludzi martwi się, jakie zmiany przyniesie 

Nowy Rok w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej. Nie będzie żadnych zmian. 

Jeśli tylko ma nastąpić jakaś zmiana, nie będzie czekała na przyjście Nowego Roku. W 

rzeczy samej, do wielu zmian dochodzi w jednej chwili. Być może zastanawiacie się, 

jakie to wielkie zmiany zajdą w tym Nowym Roku. Wszystko, co wydarzyło w 

tamtym roku, będzie miało miejsce także w tym roku. Nie trzeba się tym martwić. 

Powinniście się niepokoić, że mimo upływu lat nie następuje transformacja w waszym 

sercu. Musicie uwolnić się od złych skłonności w myślach, słowach i czynach. Nowy 

Rok powinniście świętować ze szlachetnymi i boskimi uczuciami. Powinniście 

doświadczać błogości, uświadamiając sobie nieprzejawioną zasadę atmy w tym 

widzialnym świecie.  

Począwszy od tego dnia Nowego Roku rozmyślajcie o świętych ideałach 

prezentowanych przez mężczyzn i kobiety z Ramajany. Podążajcie ich śladami. 

Osiągajcie szczęście i dzielcie się nim z innymi. Dbajcie o dobre imię Bharatu. 
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Rozwijajcie poczucie swej narodowości. Nigdy nie zapominajcie o swojej ojczyźnie. 

Gdyby ktoś cię zapytał, kim jesteś, nie musisz mówić – nazywam się Ramaja, Krisznaja, 

itd. Powinieneś z dumą ogłosić, że jesteś Bharatiją. Ramaja, Krisznaja to pettina perlu 

(imiona nadane ciału), a Bharatija jest twoim puttina peru (imieniem nabytym z 

urodzenia). Kim jest Bharatija? Bharatiją jest ten, kto ma głęboką miłość do Boga. 

Bharat jest ośrodkiem pokoju i bezpieczeństwa. To, czego nie ma w Bharacie, nie ma 

nigdzie na świecie. Żaden inny kraj nie zdobył sobie tak szlachetnego imienia jak 

Bharat. Należy podtrzymywać chwałę tego kraju.  

Zrozumcie wewnętrzne znaczenie obchodów Nowego Roku  

Postępujcie zgodnie z naukami Ramajany i uświęcajcie swoje życie. Ten święty epos 

ma do przekazania wielkie przesłanie. Wiele historii nie wytrzymało próby czasu, lecz 

Ramajana, choć minęło tysiące lat, pozostaje zawsze aktualna. Imię Rama nadał 

mędrzec Waśiszta. Gdy wypowiadacie słowo ‘Ram’, otwieracie usta, zaczynając od 

dźwięku ‘Ra’. W tym czasie opuszczają was wszystkie złe cechy. Gdy mówicie 'M', 

zamykając usta, wejście jest zabezpieczone przed złymi cechami, które odeszły. Takie 

jest wewnętrzne znaczenie intonowania imienia Ramy. W ten dzień Nowego Roku 

nauczyliście się wiele nowego. Uświęcajcie swoje życie, praktykując wszystko, czego się 

nauczyliście.  

(Bhagawan zaśpiewał bhadżan „Hari bhadżan bina sukha śanti nahin” i dodał:) 

Ucieleśnienia miłości!  

Wczoraj było święto Ugadi (Nowy Rok Telugu). Dzisiaj obchodzimy Tamilski Nowy 

Rok, a także Wiszu (Nowy Rok Malajalam). Nazwy się różnią, ale wewnętrzne 

znaczenie jest to samo. Obchodzenie tego święta nie oznacza jedynie wstawania 

wczesnym rankiem, brania świętej kąpieli, zakładania świeżych ubrań, spożywania 

słodkich potraw, itd. Gdy pojmiecie wewnętrzne znaczenie świąt, będziecie obchodzić 

je w pełnym tego słowa znaczeniu.  
–Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego 14 kwietnia 2002 roku z okazji święta Wiszu i 

tamilskiego Nowego Roku w Brindawanie (Bangalore). 
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Błogość obecności Bhagawana 

Pierwszy darszan Bhagawana otrzymałem w 1973 roku, gdy byłem zastępcą 

komisarza okręgu Solan w stanie Himaczal Pradesz. W drodze z Czandigarh do Shimli 

Baba przejeżdżał przez miasto Solan. Niesłychanie przejęci miejscowi wielbiciele rzucili 

się do działania, organizując naprędce jego przejazd. Szef policji i ja stanęliśmy na 

głównym skrzyżowaniu dróg, aby chronić Babę przed tłumem.  

Wkrótce przybyła kawalkada. W białym samochodzie marki ambasador na środku 

tylnego siedzenia siedział Baba, mając po każdej stronie jedną osobę. Pojazd otoczyli 

wielbiciele i próbowali przekonać Babę, aby wysiadł na kilka minut. Baba w końcu 

ustąpił i stanął na krótko w otwartych drzwiach samochodu, aby ludzie mogli dostąpić 

jego darszanu. Zanim wielbiciele zdołali uświadomić sobie, co się dzieje, Baba wsiadł 

do środka, drzwi zamknęły się i samochód odjechał w stronę Shimli.  

Szczególne błogosławieństwo dla mojego syna 

Wszyscy byliśmy zawiedzeni, zwłaszcza żona, bo nie zobaczyła awatara nawet na 

chwilę. Gdy dotarliśmy do domu, okazało się coś innego. Mój oficer dyżurny wziął na 

ręce Anuraga (mojego rocznego syna) i stanął na poboczu drogi. Samochód Swamiego 

zatrzymał się w tym miejscu; Swami wysiadł, położył dłoń na głowie dziecka i 

pobłogosławił je.  

Był to początek cudów, jakich szczególnie doświadczyło to dziecko. Cały czas dawało 

się wyczuć zainteresowanie Baby jego dobrem, edukacją, zdrowiem, małżeństwem i 

tak dalej, aż po dziś dzień. Także Anurag odczuwa szczególną miłość do Swamiego i 

gdziekolwiek wyjeżdża, wkrótce staje się liderem miejscowego kółka bhadżanowego.  

Bóg zapewnia skupienie 

Anurag jest cudownym człowiekiem. Jedyny jego problem stanowiła niechęć do 

nauki. W Shimli często widzieliśmy, jak godzinami patrzy na cedry na dworze i w ogóle 

nie poświęca uwagi otwartej książce. W 1988 roku moja żona poskarżyła się 

Swamiemu: „Babo, proszę zrób coś, aby poprawić jego koncentrację”. Swami rzekł: 

„Dlaczego nie potrafi zapamiętywać? Przez całą noc zapamiętuje piosenki z filmów. Z 

jego głową jest wszystko w porządku. Nie uważa. To wszystko”. Anurag zrozumiał to. 

Dziś (w listopadzie 2001 roku) studiuje kardiochirurgię.  

Baba daje członkom rodziny wiele przydatnych rad. Gdy pewnego razu matka 

zagroziła, że przyjedzie do aszramu i tam zamieszka, Swami powiedział: „Nie ma 
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potrzeby, abyś tu przyjeżdżała, Ammo. Twoim obowiązkiem jest służenie mężowi. Rób 

to”. I czyniła to aż do dnia śmierci ojca.  

Jak działa boskość 

Chciałbym opowiedzieć kilka cudownych historii, jakie się mi przydarzyły. Pewnego 

wieczora byłem na lotnisku w Delhi, gdzie czekałem na lot do Hajdarabadu. Lot został 

opóźniony i miałem kilka godzin wolnego czasu. Pochodziłem trochę tu i tam i 

pomyślałem, że poproszę Babę o pomoc.  

Posłałem Swamiemu wewnętrzną modlitwę: „Babo, proszę, stwórz jakieś 

przedstawienie. Niech to czekanie trochę się ożywi”. Gdy otworzyłem oczy, zobaczyłem 

młodego człowieka pchającego wózek inwalidzki, na którym siedziała staruszka. Było 

oczywiste, że ma on jakiś kłopot, ale nikt nie miał ochoty mu pomóc. Postanowiłem się 

wmieszać. Gdy przechodził obok, zawołałem: „Przepraszam pana! Ma pan jakiś 

problem?”. Widać było, że mu ulżyło. Był z Bułgarii. Jego matka miała raka. Przywiózł 

ją do Indii na leczenie. Jak twierdził, w wózku inwalidzkim oderwał się podnóżek. Bez 

niego matka nie miała gdzie oprzeć nóg w czasie jazdy. Mężczyzna chciał, aby ktoś 

naprawił ten podnóżek.  

Gdzie ja w hali odlotów znajdę kogoś, kto to naprawi? Problem zdawał się nie do 

rozwiązania. Postanowiłem zwrócić się do kierownika ochrony, który przeprowadzał 

kontrolę bagażu podręcznego. „Nie, proszę pana” – rzekł. „Na lotnisku nie ma 

warsztatu”. 

Odwróciłem się. W jednej chwili jego towarzysz, który patrzył na nadchodzący 

bagaż, wykrzyknął: „Niech pan poczeka!”. Poczułem napięcie. Co teraz? Policjant 

trzymał jeden niezgodny z przepisami bagaż, który przeszedł kontrolę. „Co to jest?” – 

zażądał wyjaśnień. Pewien sympatycznie wyglądający człowiek oznajmił, że jest 

właścicielem tej torby. „Proszę otworzyć tę torbę. Musimy ją przeszukać, proszę pana”. 

Człowiek był zdziwiony, jednak zastosował się do polecenia. Rozpięto zamek. 

Policjant wyjął ze środka coś, co wyglądało na zestaw narzędzi. „Co to jest?” – chciał 

wiedzieć. „To mój zestaw narzędzi” – odparł mężczyzna. „Czy to należy do pana?” – 

zapytał policjant. „Tak” – rzekł mężczyzna. „Czy może pan użyć tych narzędzi?” – zapytał 

policjant. „Tak” – rzekł mężczyzna. „Czy może pan naprawić ten wózek inwalidzki?” – 

zapytał policjant. Człowiek ten spojrzał na podnóżek, który w rękach trzymał młody 

mężczyzna i powiedział: „Tak”. 

Człowiek wcielił słowa w czyn i w ciągu kilku minut naprawił wózek. Policjant 

oddał mu torbę i ruszył naprzód. Gdy kilka minut później szukałem go, okazało się, że 

zniknął!  

W międzyczasie młodzieniec uciął sobie ze mną pogawędkę. Chciałem wiedzieć, jaki 

lekarz będzie leczył jego matkę. „Nie, nie lekarz” – rzekł. „Wszyscy lekarze powiedzieli, 
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że nie będzie żadnego leczenia”. “Zatem dokąd pan jedzie?” – zapytałem. Powiedział, że 

szuka niejakiego Sathya Sai Baby.  

Byłem zaintrygowany. Jechał do Sai. „Kim on jest?” – zapytałem, dobrze się już 

bawiąc. „Jak pan się o nim dowiedział?”. Powiedział, że ma przyjaciół, którzy byli w 

Indiach. Powiedzieli mu, że w Indiach ponownie narodził się Chrystus i że potrafi 

uzdrawiać z nieuleczalnych chorób. Wyruszył więc do Indii. „Czy wie pan, gdzie 

mieszka Baba?” – zapytałem. „Nie” – przyznał. „Ale powiedzieli, że gdy się dotrze do 

Hajdarabadu, to powiedzą”.  

Spojrzałem w swój portfel. Kilka miesięcy wcześniej w czasie spotkania Baba dał mi 

jedną ze swoich materializacji – wizytówkę ze swoim zdjęciem i pełnym adresem. Był 

to skarb, ale czy ja go potrzebowałem? Postanowiłem dać mu tę wizytówkę. Na 

odwrocie napisałem list do jednego z przyjaciół: „Jeśli jesteś w Puttaparthi, pokieruj 

tym człowiekiem”. 

Jakiś stojący obok mnie człowiek przejrzał rozkład jazdy. „Jutro po południu będzie 

pan miał pociąg do Puttaparthi, o takiej a takiej godzinie” – powiedział i napisał 

szczegóły na kartce. Inny człowiek zapytał: „Gdzie się pan zatrzymał?”. „Nigdzie” – 

przyznał młody człowiek. Tamten znał dobry hotel w rozsądnej cenie, w pobliżu stacji 

kolejowej. „Przejeżdżam tamtą drogą, więc mogę pana i pańską matkę podwieźć do 

tego hotelu”. 

Ogłoszono nasz lot i kilka minut później wylecieliśmy. Później dowiedziałem się od 

przyjaciela, że Bułgar miał spotkanie ze Swamim, a rak jego matki został wyleczony. 

Oszałamiająca wszechwiedza  

Dramatyczny przykład wszechwiedzy Baby zobaczyliśmy pewnego dnia, gdy 

podczas długiego spotkania z nim wyczerpaliśmy wszystkie tematy rodzinne. Ponieważ 

Baba nie okazywał zniecierpliwienia, wzrosła nasza odwaga. Matka powiedziała: 

„Babo, mamy sąsiada. Niedawno doznał paraliżu...”. Zaim zdążyła skończyć, Baba 

rzekł: „Tak, Amma. Smutny przypadek. Stracił młodego syna, gdy ten miał zaledwie 25 

lat. Wstrząs był tak wielki, że nabawił się nadciśnienia. Miał atak paraliżu, ale powróci 

do zdrowia. Tylko prawa noga i prawa ręka będą niewładne do końca życia”. 

Zapytałem: „Swami, u pana X rozpoznano raka”. “Tak” – rzekł Baba – „Zoperowali go, 

ale rak został za późno wykryty. Usunęli tego raka, ale jego korzenie pozostały. Dam 

wibhuti”. Potem powiedziałem: „Pan Y uwikłany jest w sprawę sądową”. „Dlaczego 

zwracasz się z prośbą w jego sprawie?” – zapytał Baba. „Gdyby nie był głupcem, nie 

zadawałby się z tą kobietą. Może winić jedynie siebie. Tak czy owak, niech się nie 

martwi. Nic nie wyniknie z tej sprawy”. Godny uwagi pokaz natychmiastowej 

komunikacji i boskiego wstawiennictwa w trzech niezwiązanych ze sobą przypadkach 

nieznanych osób! 
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Dalsze życie dla mojego ojca  

Teraz opowiem o chorobie ojca w 1976 roku, która tak naprawdę po raz pierwszy 

przyniosła nam bliską styczność z cudem Sai. Ojciec miał żółtaczkę, którą rozpoznano 

jako zakaźne zapalenie wątroby i bardzo dobrzy lekarze leczyli ją w Delhi. Jego lekarz 

powiedział, że jest wyleczony i może odbyć podróż do Dharamśali, gdzie zostałem 

mianowany zastępcą komisarza.  

Nie minął nawet miesiąc, gdy Papadżi (jak czule nazywaliśmy ojca) nagle dostał 

wysokiej gorączki. Temperatura skoczyła ojcu do 40,6 stopni Celsjusza i drżał tak, że ze 

strachu odchodziliśmy od zmysłów. Miejscowi lekarze najpierw myśleli, że to malaria, 

potem, że to wirusowa gorączka, wreszcie, że to jakaś nieznana, straszna choroba, której 

nie mogli zdiagnozować. Pewnego dnia dr Dżha, naczelny lekarz, wziął mnie na stronę 

i rzekł: „Radzę panu natychmiast zabrać ojca do Delhi. Po trzech dniach może pan nie 

być w stanie go przewieźć, nawet jeśli będzie pan chciał”. 

W ciągu nocy poczyniono wszystkie przygotowania. Pospieszyliśmy karetką do 

Pathankot i wsiedliśmy w pociąg. Na dworcu kolejowym w Delhi zabrała nas karetka. 

Papadżiego od razu przyjęto do AIIMS (Ogólnoindyjskiego Instytutu Nauk 

Medycznych), gdzie lekarze zaczęli walczyć z codziennym wzrostami i spadkami 

temperatury u niego.  

Trzeciego dnia lekarze odbyli naradę. Powiedzieli mi: „Pana ojciec ma zapalenie 

wątroby. Jeśli go zoperujemy ma dwa procent szans. Jeśli nie będziemy operować, 

wprowadzimy go w nieodwracalną śpiączkę. Proszę podjąć decyzję”. 

Oczywiście wybrałem operację. Dniem i nocą modliliśmy się do Pana Sai. Gdy ojca 

zabrano na salę operacyjną, Śri Ćaman Lal posmarował mu czoło odrobiną wibhuti. 

Operacja udała się. Pięć minut później miał atak serca. Cierpiał na niewydolność 

oddechową i podłączono go do respiratora. Miał czarne odchody. Nerki przestały 

pracować.  

Wszystkie narządy powoli przestały działać i zaczęły działać ponownie. Lekarze 

powiedzieli, że być może przeżyje, ale przez całe życie będzie kaleką. Dwa miesiące 

później chodził już do biura! Przez kolejne 25 lat wiódł prawie normalne życie, oprócz 

zwykłych oznak starości.  

Matka obiecała sobie, że jeżeli Papadżi wyjdzie z tej ciężkiej próby żywy, to zabierze 

go do Baby do Puttaparthi. Odwiedziny z takiego czy innego powodu, ciągle były 

odkładane. Ostatecznie udaliśmy się do Puttaparthi w 1988 roku. Gdy tylko Swami 

zobaczył moją matkę, wykrzyknął: „W końcu przyjechałaś! Od lat pragnęłaś przywieźć 

tu ojca. Teraz to zrobiłaś! Jak on się czuje?”, w ten sposób potwierdzając, że to 

rzeczywiście on wysłuchał modlitwy mojej matki w 1976 roku.  

Bhagawan jest najważniejszy w naszej rodzinie. Jego portret zdobi każdy pokój. Jest 
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mieszkańcem naszych serc i stanowi główny temat naszych rozmów duchowych.  

Źródło: ‘Sai Prem’, dodatek Mathrubhumi z 2001 roku. 

– Autor piastował ważne stanowiska w rządzie stanowym i ogólnoindyjskim. Przeszedł na emeryturę 

ze stanowiska sekretarza Wydziału Oświaty w Ministerstwie Zasobów Ludzkich rządu Indii.  

 

Kultura Indii jest jak czyste złoto, lecz tak cenna kultura jest 

dziś ignorowana. Ludzie nie szanują rodziców i starszych. 

Zapomnieli o świętych wartościach, jakimi są miłość i pokora. 

Przywiązują znaczenie jedynie do doczesnej edukacji i dóbr 

materialnych. One będą z tobą tylko dopóki żyjesz. Gdy 

porzucisz ciało, podąży za tobą tylko samskara (wrodzona 

skłonność), a nie samsara (doczesność). Jednak ty ignorujesz 

samskarę, wikłasz się w samsarę i cierpisz na brak pokoju. 

– Baba 

Proś jedynie Boga 

Gdy tylko mamy jakiś wybór, Swami mówi, że nie powinniśmy prosić o błyskotki, 

czyli małe rzeczy tego świata. Jeśli rzeczywiście musimy o coś prosić w modlitwach, 

powinniśmy prosić jedynie o Bhagawana!  

Uwierzcie mi, bracia i siostry, że Swami mówił o tym we wrześniu 1979 roku. Od 

tamtego dnia do dziś nie poprosiłem Bhagawana o nic związanego z tym światem. 

Wcześniej zwykle prosiłem o widję (wiedzę) i sadbuddhi (zdrowy rozsądek), ale 

tamtego dnia Swami dał mi lekcję. Po tym dniu nie prosiłem o nic, co wiąże się z tym 

światem. Gdy tylko prosiłem, zawsze prosiłem o Bhagawana! Pan zaś odpowiadał 

rzęsistym deszczem łaski, tak że nawet nie jesteśmy w stanie utrzymać jej w swoich 

małych rękach! Jest to doświadczenie, którego nie można pojąć, jeśli człowiek nie 
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doświadczy go w swoim życiu. 

Nauczanie przez ból i cierpienie  

Po zdobyciu licencjatu z handlu miałem przerwę przed podjęciem magisterskich 

studiów na tym samym kierunku. Z pewnych powodów technicznych nie zostałem na 

nie przyjęty. Przebywałem w Prasanthi Nilajam, chodziłem na bhadżany, śpiewałem je 

rano i wieczorem, otrzymywałem wspaniałe darszany, cieszyłem się życiem zamiast 

studiować. Studenci mogli dostąpić darszanu jedynie wieczorem, natomiast ja miałem 

darszany rano i po południu. To była wielka radość – codziennie widzieć Swamiego.  

Ale pewnego dnia Swami postanowił dać mi lekcję. Przestał ze mną rozmawiać. Ci 

wszyscy, którzy są żarliwymi wielbicielami Bhagawana, wiedzą, jakie to bolesne 

przeżycie, gdy Swami cię nie dostrzega. Patrzy „przez ciebie”, tak jakby cię nie było, 

rozmawia z osobami obok ciebie, po twojej prawej i lewej stronie, rozmawia też z 

ludźmi wokół ciebie, jednak ciebie „nie rozpoznaje”, nie patrzy na ciebie, nie rozmawia 

z tobą! Będzie zadawał wszystkim wokół ciebie wszelkie pytania, także na twój temat, 

ale nie spojrzy na ciebie. Co to znaczy? Nastąpił czas, kiedy człowiek musi wejść w 

atmanirikszan (badanie swoich myśli i uczuć). Człowiek musi zagłębić się w sobie i 

pojąć, dlaczego Swami stosuje to leczenie wobec niego.  

Dlaczego Bhagawan nie rozmawia ze mną? Właśnie to mi się przydarzyło. Miesiąc 

później wciąż tam byłem i śpiewałem bhadżany, ale Swami przestał ze mną 

rozmawiać. Ja zaś starałem się jak mogłem przyciągnąć jego uwagę, zadając sobie 

pytanie: „Gdzie postępuję niewłaściwie, co robię nie tak? Dlaczego Bhagawan nie 

odpowiada mi, dlaczego ze mną nie rozmawia?”. Próbowałem wciąż, jednak dla 

Swamiego byłem „niewidzialny” i patrzył „przeze mnie”. Nawet jeśli siedziałem w 

pierwszym rzędzie, nie rozmawiał z siedzącymi ze mną chłopcami, aby nie podchodzić 

do mnie zbyt blisko, abym nie dostąpił jego padanamaskaru! Celowo mnie unikał. I 

modliłem się dalej do Bhagawana; modliłem się, ale Swami nie odpowiadał.  

Potem pewnego ranka Swami ogłosił: „Otworzyliśmy szkołę w Bukkpatnam. Chcę, 

aby kilku starannie wybranych chłopców po południu przyszło na górę. Weźmiemy 

trochę ubrań, książek, przyborów do pisania i damy je wszystkim dzieciom w tej 

wiejskiej szkole!”. Szkołę w Bukkapatnam Sri Sathya Sai Central Trust otworzył w 1983 

roku, jak sądzę. Później Swami przeszedł dokoła wybierając kilku chłopców, do których 

zwrócił się słowami: „Tak, ty przyjdź, ty przyjdź…”A ja siedziałem i modliłem się, 

wyciągając szyję i zmieniając pozycję, aby Swami mnie zauważył. Jednak Swami nie 

dostrzegł mnie. Wziął około 15 chłopców, ale mojego imienia tam nie było! I w rzeczy 

samej myśl o tym, że Swami wzywa cię na górę, do najświętszego miejsca, tam gdzie 

mieszka... wyobraźcie sobie, jakie trzeba mieć szczęście, aby tam pójść!  

Swami siedział i wydawał polecenia – ten pakunek połóż tutaj, tamten postaw tam 

itd. Nie, żeby było aż tak dużo pracy – po prostu Swami dawał sposobność do dzielenia 
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się tą błogością i tą radością przebywania w jego obecności! A zatem tego ranka, gdy 

skończyły się bhadżany, byłem bardzo zniechęcony, zawiedziony i zraniony. Ciągle 

mówiłem: „Jak możesz to robić? Staram się, jak tylko mogę. Nie rozmawiasz ze mną, 

nie patrzysz na mnie, nic nie robisz. Swami, odpowiedz proszę, Swami, proszę 

odpowiedz, Swami, odpowiedz proszę!".  

Przykład Śri Ramakriszny Paramahansy  

A potem przypomniałem sobie o czymś. Wystawialiśmy przedstawienie teatralne o 

życiu Śri Ramakriszny Paramahansy. Swami powiedział mi osobiście: „Czy wiesz jak 

bardzo musisz pragnąć Boga?”. W czasie prób teatralnych Swami siadywał na krześle i 

mówił do nas. W jednej scenie ja byłem Śri Ramakriszną Paramahansą, więc musiałem 

pomodlić się do Matki Kali i zawołać: „Maa (Matko), dlaczego się mi nie ukażesz? 

Dlaczego nie dasz mi darszanu? Są inni wielbiciele, którym dałaś darszan, dlaczego nie 

dałaś mi darszanu?”. Musiałem błagać z całego serca. Jednak Swami rzekł: „Nie. To nie 

ma być gra aktorska, musisz czuć ten ból w sercu. Wiesz, ile powinno się takiego bólu 

wyłonić? Jakbyś został samotny, coś stracił”.  

Chyba wciąż nie potrafiłem sprostać oczekiwaniom Bhagawana. Powiedziałem: 

„Swami, jak poczuć ten ból?”. Wtedy Swami dał nam przykład. Kazał nam usiąść. Gdy 

byli już tam wszyscy chłopcy, Swami rzekł: „Pewnego dnia Ramakriszna Paramahansa 

rozmawiał na ten sam temat ze Swamim Wiwekanandą i Wiwekananda zadał pytanie: 

„Jak powinniśmy tęsknić za Bogiem?”. Zobaczcie, gdy nasze dziecko wyjeżdża, czy 

tęsknimy za nim? Tęsknimy za dziećmi, gdy wyjeżdżają na studia lub gdy je żenimy czy 

wydajemy za mąż. Gdy córka wychodzi za mąż, zawsze mamy łzy w oczach.  

Czy nie tęsknimy za tymi, których kochamy? Jednak czy kiedykolwiek tęsknimy za 

Bogiem? Czy kiedykolwiek płaczemy za Bogiem?” Odparliśmy zatem: „Nie, Swami, nie 

płaczemy za Bogiem”. Powiedział: „Musicie płakać za Bogiem. Czy wiecie co mawiał 

Ramakriszna Paramahansa? Powiedział, że ból powinien być taki jak wtedy, gdy matce 

urodzi się dziecko, a po 3-4 dniach karmienia piersią zostanie zabrane. Jak bardzo ta 

matka będzie tęskniła za dzieckiem? Jak będzie modliła się do Boga o odzyskanie 

dziecka? Właśnie taki ból musicie odczuwać w sercu”. Swami podszedł do chłopców i 

rzekł: „Jeśli się ożenisz i żona po dwóch dniach wyjedzie do matki, jak bardzo będziesz 

tęsknił za żoną? Tak musisz tęsknić za Bogiem. Właśnie taki ból musi to wywoływać w 

twoim sercu”.  

Usłyszałem więc to wszystko i zrozumiałem (i powiedziałem do siebie): „Swami, 

myślę, że sprawdzasz mnie. Niewątpliwie tęsknię za tobą, ale nie odczuwam bólu. 

Muszę wzbudzić to uczucie; Swami, musisz coś zrobić”. I wierzcie mi, że byłem 

zniechęcony, załamany, czułem, że gdy Bhagawan ze mną nie rozmawia, życie nie ma 

sensu. Wtedy byłem małym dzieckiem, nie mogłem pojąć, że Swami daje mi w ten 

sposób lekcję dojrzałości i powoduje to, żebym zrozumiał i zobaczył siebie.  
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Gdy poprosisz tylko o Boga, On zaraz przybędzie  

Po zakończeniu bhadżanów płakałem dalej. Bez słowa poszedłem do swojego 

pokoju, zamknąłem drzwi, usiadłem na łóżku i rozpłakałem się jak dziecko! 

Zawołałem: „Dlaczego, Bhagawanie, dlaczego? Dlaczego ze mną nie rozmawiasz? Gdzie 

mam wady? Jeśli czegoś mi brakuje, to popraw mnie proszę, Bhagawanie!” Szybko 

uświadomiłem sobie, że płaczę za Bhagawanem, tak jak płacze dziecko i że tarzam się 

po podłodze. Błagałem: „Swami, powiedziałeś mi, że jeśli będę płakał jak Ramakriszna 

Paramahansa, to przyjdziesz. Ale jeśli dziś nie przyjdziesz, Swami, to znaczy, że 

wszystko, co powiedziałeś i wszystko co usłyszałem jest nieprawdą! Bo dzisiaj nie 

potrafię tęsknić za nikim innym; jeśli nie przyjdziesz zaraz i nie zapukasz do mych 

drzwi, Swami, to chyba przestanę żyć dla ciebie. Ale chcę ciebie, Swami”. Chciałem 

Swamiego tak bardzo, że płakałem, z oczu leciały mi się łzy. Byłem jak szaleniec, po 

prostu wariat.  

I nagle rozległo się pukanie do drzwi. O mój Boże! Sądziłem, że przyszedł 

Bhagawan. Ale potem pomyślałem – Swami już poszedł na górę, jak mógłby teraz zejść 

na dół? Natychmiast otarłem łzy. Prawie pięć minut zajął mi powrót do normalnego 

stanu. Gdy otworzyłem drzwi, stwierdziłem, że stoi tam Śri Czirandżiwi Rao. Cóż za 

rozczarowanie, jeśli na to spojrzeć. Oczekiwałem, że będzie tam Bhagawan. Wierzcie 

mi, myślałem, że to Bhagawan. A ujrzałem stojącego tam Śri Czirandżiwi Rao. Zapytał 

mnie: „Czy to pan jest Tribhuwan Saćdewa?”. Powiedziałem: „Tak, proszę pana”. 

Ciągnął dalej: „Wszystko u ciebie w porządku?” – zapytał, bo zobaczył, że mam 

przekrwione oczy, wciąż płaczę i wyglądam jak jakiś szaleniec, z rozczochranymi 

włosami (wtedy miałem włosy). „Tak, proszę pana. Mam się dobrze” – oznajmiłem.  

„No, nie wiem...” – odpowiedział. „Swami wydawał mi polecenia odnośnie tamtej 

wioski i w jednej chwili powiedział: ‘Idź do starego akademika, będzie tam jeden 

chłopiec, który nazywa się Tribhuwan Saćdewa. Powiedz mu, aby był gotów o 1.30 lub 

2.00 po południu. Powinien przyjść do pokoju Swamiego. Zapomniałem mu o tym 

powiedzieć, więc czeka w pokoju na to wezwanie’. Odpowiedziałem: ‘Swami, później 

mu powiem, gdy będę szedł w tamtym kierunku’. Swami odrzekł: ‘Nie, nie, nie, później 

dam ci polecenia, teraz idź’”. Swami dosłownie go wyrzucił, więc Czirandżiwi Rao 

przyszedł tu i zapukał do moich drzwi. Dodał jeszcze: „Mam nadzieję, że wszystko u 

ciebie w porządku, bo Swami wysłał mnie bardzo pilnie”. Znów się rozpłakałem i 

rzekłem: „Cóż to? Płakałem za Tobą, a Ty rzeczywiście przysłałeś...” – spojrzałem na 

niego. Pomyślał pewnie, że ten facet to jakiś pićiwadu (półgłówek). Był człowiekiem 

małomównym, odwrócił się i wyszedł.  

Zamknąłem drzwi i znów zacząłem płakać; teraz miałem w oczach łzy wdzięczności. 

Mówiłem (w duchu): „Swami, wszystko co powiedziałeś, było słuszne, wszystko, co 

rzekłeś było prawdą. Po raz pierwszy w życiu płakałem za tobą, pragnąłem cię i 
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powiedziałem: Swami, jeżeli jesteś rzeczywiście Bogiem, to przyjdziesz dziś. Swami, nie 

przyszedłeś, ale przysłałeś posłańca, przemówiłeś przez niego i sprawiłeś, że 

zrozumiałem, iż moje modlitwy docierają do ciebie i że jeśli coś rani moje serce, rani 

również ciebie, bo kazałeś mu (Śri Czirandżiwi Rao) zostawić wszystko i przyjść”.  

Gdy dziękowałem Swamiemu i z oczu wciąż płynęły mi łzy, znów rozległo się 

pukanie do drzwi! Zastanawiałem się, kto to znowu. Gdy tym razem otworzyłem stał, 

stał tam inżynier Dżajakumar. Powiedział, że gdy Czirandżiwi Rao wrócił, Swami 

natychmiast go zapytał: „Przekazałeś mu tę wiadomość?”. Ten rzekł: „Tak, Swami, 

przekazałem wiadomość”. Swami pytał dalej: „Co Tribhuwan miał do powiedzenia?”. 

Czirandżiwi Rao rzekł: „Powiedział po prostu, że przyjdzie”. Po wydaniu kilka poleceń 

Czirandżiwiemu Rao, Swami powiedział Dżajakumarowi: „Idź do niego. On wciąż 

czeka na wezwanie. Idź i powiedz mu, że wszystko jest w porządku. Swami wezwie go 

po południu, niech nie martwi się. Wszystko jest w porządku. Po prostu idź i powiedz”.  

Przyszedł więc i powiadomił mnie o tym wszystkim. Potem zapytał mnie: 

„Wszystko w porządku? Jakiś kłopot w rodzinie?”. Rzekłem: „Nie”. Widział jak płaczę i 

zastanawiał się, dlaczego ten facet płacze jak dziecko, skoro wygląda na człowieka przy 

zdrowych zmysłach. Swami był tak troskliwy, że wysyłał ludzi jednego po drugim!  

Tamtego dnia uświadomiłem sobie, że wszystko, co mówi Bhagawan ma znaczenie. 

Swami mówi: „Ty robisz jeden krok w moją stronę, a ja robię dziesięć kroków ku 

tobie”. Uderzyła mnie ta myśl, że łatwo można przekonać Bhagawana. Musisz go 

pragnąć. Musisz się do niego modlić. Musisz dosłownie prosić o niego i tylko o niego! 

A gdy to robisz, on przybywa natychmiast, jak uczynił to w przypadku Sudamy, jak 

uczynił to w przypadku Draupadi, jak uczynił to w przypadku Ardżuny, jak uczynił to 

w przypadku wszystkich! 

Tamtego popołudnia z wielkim poczuciem winy w sercu włożyłem najlepszą białą 

koszulę, najlepsze białe spodnie i poszedłem na darszan. Poszedłem szczęśliwy i 

ujrzałem nagle podchodzące do mnie dwie małe stopy i tę pomarańczową szatę tuż 

przed moimi oczyma! Nie podniosłem głowy, gdyż byłem winny i (powiedziałem w 

duchu): „Swami, tyle płakałem i tyle cię zadręczałem, a ty wysłałeś dwóch 

posłańców!”. Swami spojrzał na mnie z założonymi z tyłu rękoma, podniósł brwi w tej 

pozycji i po prostu rzekł: „Hmm”. Ja tylko spojrzałem na Swamiego – nie wiedziałem, 

co powiedzieć. Swami powiedział: „Histeria, histeria. Zupełna histeria!” To właśnie 

rzekł, a ja tylko spojrzałem na Swamiego. Potem poklepał mnie i oznajmił: „Miłość, 

miłość, nie histeria”. Och! Zrozumiałem, co Swami ma na myśli. Nikt inny nie 

pojmował co się dzieje. Ktoś zapytał: „Napisałeś list do Swamiego? Powiedziałeś coś?”. 

Jak mogłem teraz powiedzieć, że zachowałem się głupio – zrobiłem przed Matką Sai to, 

co Ramakriszna Paramahansa zrobił przed Boską Matką. Płakałem za nim, modliłem 

się do niego, krzyczałem do niego, dosłownie tarzałem się po podłodze; o co więcej 
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mogę prosić Boga? A wtedy On obiecał: „O cokolwiek poprosisz, dam ci!”. 

(Źródło: “Śri Sathya Sai Bhagawatham”, tom 1) 

– Z przemówienia Śri Tribhuwana Saćdewy – absolwenta i byłego wykładowcy Instytutu Wyższej 

Wiedzy Śri Sathya Sai – wygłoszonego w Dharmakszetrze w Mumbaju.  

 

Twoje kroki powinny zmierzać w kierunku tego, co dobre. Co 

jest dobre? Kroki te powinny prowadzić ku górze, ku 

duchowości. Zatem jeśli zrobisz dziesięć kroków w górę, ja 

pomogę ci wspiąć się sto kroków wyżej. Musisz iść w stronę tego 

co dobre, a nie tego, co złe. Bóg będzie tęsknił za tobą 

tysiąckrotnie bardziej niż ty tęsknisz za Nim i Go pragniesz. Nie 

masz pojęcia, jak bardzo Bóg troszczy się o ciebie. Twoja 

tęsknota to tamas (bierność), tęsknota Boga to tapas (asceza). 

Trzeba zrozumieć różnicę pomiędzy nimi. 

– Baba 

 

Doświadczenia boskości Bhagawana 

 

Po raz pierwszy spotkałem się z Bhagawanem Sai Babą latem 1967 roku w Horsley 

Hills – w niewielkim górskim miasteczku wypoczynkowym, gdzie pracowałem w małej 

klinice. Klinikę w Horsley Hills zamknięto i bardzo szybko dostałem stanowisko 

lekarza w Christian Medical College w Vellore. 

Ratunek w strasznej sytuacji  

Po uzyskaniu dyplomu lekarza udałem się do Kuwejtu, ponieważ zostałem wybrany 

przez tamtejszy rząd na stałego pracownika. Gdy tam pracowałem, Irak najechał na 

Kuwejt i wybuchła wojna w Zatoce Perskiej. Uchodźcy w pośpiechu opuszczali kraj. 

Wszystkie loty były zarezerwowane, ale jakimś cudem udało mi się zdobyć ostatni 
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bilet na ostatni lot do Indii. Ogromnie podziękowałem za to Swamiemu, ale lila 

Swamiego rozgrywała się dalej. Gdy szedłem do samolotu po płycie lotniska, krzepki 

iracki żołnierz mocno złapał mnie za rękę. Wziął mój paszport, rzucił go na asfalt i nie 

był w nastroju, by pozwolić mi odejść. Szczęka mi opadła, gdy zobaczyłem ostatniego 

pasażera wchodzącego na pokład samolotu, podczas gdy iracki żołnierz nadal trzymał 

mnie za rękę. Gorąco modliłem się do Swamiego. Nagle zrobiło się zamieszanie i 

zrozumiałem, że Irakijczycy dostali informację, że armia amerykańska zaczęła atakować 

irackie pozycje w mieście. Słysząc tę wiadomość, żołnierz puścił moją rękę i rzucił się 

na lotnisko, a ja podniosłem paszport i pobiegłem do samolotu. Było dostępne tylko 

jedno miejsce i zająłem je. Później dowiedziałem się, że wiadomość o ataku Stanów 

Zjednoczonych w tamtym czasie była fałszywym alarmem. To Swami wywołał 

zamieszanie, abym mógł bezpiecznie opuścić Kuwejt. Wróciłem do Indii i pojechałem 

do Prasanthi Nilajam, by otrzymać darszan Swamiego. Trudno wyrazić słowami 

wdzięczność dla Swamiego. Po prostu kłaniamy się mu w ciszy. 

Dlaczego się boisz, gdy ja tu jestem?  

Po kilku latach pracy w Indiach dostałem pracę w Arabii Saudyjskiej, chociaż nie 

ubiegałem się o nią! Ale musiałem wrócić do Indii jakiś czas później, ponieważ mój 

syn, który był na trzecim roku medycyny, wpadł w głęboką depresję i stał się 

wyjątkowo rozdrażniony. Wszyscy psychiatrzy, u których byliśmy, sugerowali, że 

jedynym rozwiązaniem jest stosowanie silnych leków uspokajających. Wiedziałem, że 

tylko nasz najdroższy Swami może nam pomóc, więc rzuciłem pracę i przybyłem do 

Prasanthi Nilajam. Dowiedziałem się, że jest wolne stanowisko konsultanta na 

Wydziale Radiologii Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Sri Sathya Sai 

Prasanthigram. Złożyłem podanie, a Swami dał mi pracę. Kilka dni później Swami 

udzielił mi i mojej żonie interview. Powiedzieliśmy Swamiemu o zdrowiu naszego 

syna, na co on łaskawie odpowiedział, poklepując mnie po plecach: „Przecież tu jestem, 

więc czemu się boisz?”. 

Potem cała rodzina codziennie przychodziła na darszan Swamiego. Wkrótce 

zdaliśmy sobie sprawę, że wszystkie objawy depresji, które nękały mojego syna, 

zaczęły ustępować. Po jakimś czasie całkiem wyzdrowiał. Swami uleczył mojego syna 

swoim darszanem. Swami mówi: „Nie próbuj mnie zrozumieć, nie możesz, po prostu 

ciesz się moją łaską”. Tak. Ale powinniśmy zrozumieć, że Swami jest Bogiem. 

Widzenie boskiej aury Swamiego 

W czasie darszanów miałem wiele wspaniałych przeżyć. Gdy tylko Swami każdego 

ranka wchodził do Sai Kulwant Hall przez zachodnią bramę, widziałem wokół jego 

głowy aurę jaśniejszą niż słońce! Przez pierwsze kilka dni widziałem aurę tylko wokół 

jego głowy. Później zacząłem widzieć aurę Bhagawana od stóp do głowy, gdy szedł. 

Czułem się jak w niebie. Każdego dnia zacząłem bardzo wcześnie rano chodzić do 
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mandiru, aby czekać na darszan Bhagawana i zobaczyć aurę. Pewnego dnia 

zobaczyłem, że aura idącego Bhagawana przybrała kształt Pana Śiwy. Bhagawan 

uśmiechał się jak zawsze. Podszedł do mnie, zatrzymał się na chwilę, pobłogosławił 

mnie padanamaskarem i ruszył dalej. Nie mam słów, by opisać szczęście, jakie wtedy 

czułem. Innego dnia widziałem, jak Bhagawan wchodził rano do Sai Kulwant Hall w 

czasie darszanu z ogromną aurą w kształcie Śirdi Baby, a aura zanikała, gdy zbliżał się 

do nas. Nie podobało mi się, że ten kształt zniknął, gdy zbliżył się do mnie. Bhagawan 

Baba przyszedł do mnie po okrążeniu hali i stanął przede mną. Modliłem się do jego 

lotosowych stóp, a on podszedł. Nie myślałem o niczym oprócz Bhagawana Baby. Jego 

miłość jest tak wielka, że nie mam słów, które mogłyby ją wyrazić. Obdarzył mnie tak 

wielką łaską, że zupełnie zapomniałem o wszystkich problemach fizycznych, 

psychicznych i doczesnych. Mijały dni, a ja mogłem wytrzymać fizycznego oddzielenia 

od niego nawet przez jeden dzień. 

Dar szczęśliwego, zdrowego życia  

Gdy przeszedłem na emeryturę, pojechałem do Bombaju w celach prywatnych. Tam 

zdiagnozowano u mnie problem z sercem. Poleciałem do Puttaparthi, gdzie mój 

przyjaciel i kolega dr Selvarajah z Oddziału Radiologii Superspecjalistycznego Szpitala 

odebrał mnie z lotniska i zanim zabrał mnie na Oddział Kardiologii 

Superspecjalistycznego Szpitala zdecydował, że oboje powinniśmy udać się na darszan 

Swamiego. Bhagawan przyszedł do mnie, ale nic mu nie powiedziałem o tym, co 

wydarzyło się w Bombaju. Po prostu modliłem się o jego błogosławieństwa. Położył 

prawą rękę na mojej głowie i pobłogosławił mnie mówiąc: „Szczęśliwe, zdrowe, długie 

życie”. To było to. Później na Oddziale Kardiologicznym szpitala Swamiego w 

Puttaparthi przeprowadzono u mnie różne testy, ale nie wykryto żadnej choroby serca! 

Kilka dni później po uleczeniu mojego serca Bhagawan zalecił mi, abym pojechał do 

Arabii Saudyjskiej w poszukiwaniu pracy. Modliłem się gorąco do Swamiego, aby 

trzymał mnie przy swoich lotosowych stopach aż do ostatniego tchnienia. Powiedział 

„Manczidi”, co oznacza „Dobrze”. Później zostałem honorowym starszym konsultantem 

i do tej pory pracuję w Zakładzie Radiologii. 

Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że wszyscy, którzy jesteśmy związani ze 

Swamim, jesteśmy najbardziej szczęśliwymi i błogosławionymi ludźmi na świecie. 

Trzymajmy ten dar w naszych sercach i ponownie poświęćmy się pracy dla Swamiego. 

- Autor jest honorowym starszym konsultantem na Wydziale Radiologii Instytutu Wyższych Nauk 

Medycznych Sri Sathya Sai Prasanthigram w Puttaparthi. 
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Odciśnij na sercu imię Ramy 

 

 

„Jedynie śpiewanie boskiego imienia może cię ochronić. Pieniądze i władza są jak 

przepływające chmury. Nie tęsknij za nimi. Można być w polityce i zdobyć wysokie 

stanowisko, ale jak długo można pozostawać u władzy? W każdej chwili można zostać 

od niej odsuniętym. Człowiek nie może dać się wciągnąć w politykę. Zamiast tego musi 

znaleźć schronienie w boskim imieniu. Prawdziwie błogosławiony i chwalebny jest 

jedynie ten, którego serce wypełnia boskie imię” – powiedział Bhagawan w orędziu na 

święto Śri Rama Nawami w dniu 21 kwietnia 2002 roku.  

Zawsze śpiewaj boskie imię 

Nie ma wspanialszej amrity (ambrozji) niż imię Ramy. Dzisiaj ludzie zapomnieli o 

nama czintanie (kontemplacji boskiego imienia). Powtarzają nazwy kin, ale nie 

powtarzają imienia Boga. Dlatego kraj napotyka trudności. Wykształceni 

intelektualiści i uczeni w ogóle nie myślą o Bogu. Niektórzy ludzie uważają, że 

nakładanie wibhuti na czoło jest poniżej ich godności. Mają je na czole, gdy 

przebywają w domu, ale ścierają je przed wyjściem na zewnątrz. Stało się to modne! 

Dlaczego człowiek miałby obawiać się śpiewania imienia Boga? Niech ludzie mówią, 

co im się podoba. Nie musicie się obawiać. Rozpowszechniajcie chwałę imienia Ramy 

w każdym zakątku świata. Możecie śpiewać dowolne imię, jakie wybierzecie – Rama, 

Kriszna, Gowinda, Śiwa, itd.  

Ponieważ ludzie zapomnieli o boskim imieniu, w każdym domu panuje niepokój. 

Nawet bracia toczą spory. Ponieważ nie ma czystości wewnętrznej, wkradły się 

bezbożne uczucia. Ludzie gonią za pieniędzmi i wysoką pozycją. Czy pieniądze i pozycja 

mogą wam zapewnić ochronę? Na tym świecie spotyka się wielu ludzi, którzy mają 

mnóstwo pieniędzy i zajmują wysokie stanowiska. Czy potrafią cieszyć się pokojem i 

szczęściem? Nie, nie. Jedynie boskie imię obdarzy was pokojem i szczęściem. Ten, kto 

ignoruje boskie imię, dozna upadku.  

Słodsze niż cukier, smaczniejsze niż twaróg, 

słodsze nawet niż miód jest imię Ramy. 

Nieustanne powtarzanie tego słodkiego imienia 

Pozwala człowiekowi posmakować boskiej słodyczy. 

Dlatego należy stale rozmyślać o imieniu Rama. 
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Litera ‘Ma’ jest siłą życiową Śiwa Pańczakszari mantry – Om namah Śiwaja. Jeśli 

usunie się ‘Ma’, czyta się Na Śiwaja, co oznacza niepomyślność. Podobnie, litera ‘Ra’ 

jest siłą życiową mantry asztakszari - Om Namo Narajanaja. Siła życiowa mantry 

pańczakszari ‘Ma’ oraz mantry asztakszari – ‘Ra’ tworzą razem boskie imię Rama.  

Studenci i uczniowie! Wielbiciele!  

Jedynie śpiewanie boskiego imienia może cię ochronić. Pieniądze i władza są jak 

przepływające chmury. Nie tęsknij za nimi. Można być w polityce i zdobyć wysokie 

stanowisko, ale jak długo można pozostawać u władzy? W każdej chwili można zostać 

od niej odsuniętym. Człowiek nie może dać się wciągnąć w politykę. Zamiast tego musi 

znaleźć schronienie w boskim imieniu. Prawdziwie błogosławiony i chwalebny jest 

jedynie ten, którego serce wypełnia boskie imię. 

Ludzie, którzy nie rozkoszują się boskim imieniem, mogą z was szydzić. Ktoś może 

wam powiedzieć, że Boga nie ma. Jak powinna być wasza odpowiedź? „Bóg może nie 

istnieć dla ciebie, ale istnieje On dla mnie. Kim jesteś, aby zaprzeczać istnieniu mojego 

Boga?” Nikt nie ma prawa wypierać się Boga. Nigdy, w żadnych okolicznościach nie 

zapominajcie o boskim imieniu, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Sarwada 

sarwakaleszu sarwatra Hari czintanam – wszędzie, zawsze, w każdych okolicznościach 

rozmyślajcie o Bogu. Mocno i trwale odciśnijcie boskie imię na swoim sercu. 

– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego 21 kwietnia 2002 roku z okazji święta Śri Rama 

Nawami Brindawanie (Bangalore).  

Poznaj wartość boskiego imienia 
  

Pewien chłopiec znalazł cenny klejnot i bawił się nim z kolegami w grę w kulki przy 

drodze. Zdarzyło się, iż drogą tą przechodził kupiec handlujący cennymi kamieniami i 

jego bystre spojrzenie padło na ów klejnot. Podszedł do chłopca, wziął go na bok i 

zaofiarował za klejnot 50 rupii. Gdyby chłopiec znał wartość 50 rupii, znałby wartość 

tego klejnotu! Poszedł do matki i powiedział jej, że jakiś nieznajomy próbował skusić 

go 50. rupiami w zamian za kamień, jakim się bawił. Matka była zaskoczona, że jest on 

tak cenny. Rzekła: „Nie wychodź z nim poza teren podwórka; baw się z kolegami w 

ogrodzie”. Gdy oszacowano wartość, ustanowiono granice. 



Sanathana Sarathi   Kwiecień  2020  

 

© Organizacja Sathya Sai       

 26 

Kupiec nie mógł tej nocy spać; planował zdobyć klejnot od tych prostych ludzi, aby 

sprzedać go z ogromnym zyskiem jakiemuś milionerowi czy maharadży. Odkrył, gdzie 

jest dom chłopca i chodził drogą tam i z powrotem w nadziei, że ujrzy chłopaka. Gdy 

zobaczył, jak chłopiec bawi się kamieniem, jakby ten był tani jak kulka z kamienia do 

chłopięcych gier, serce zakłuło go z rozpaczy. Zaoferował za klejnot sto rupii, a 

następnie pięćset rupii! Chłopiec rozpłakał się i pobiegł do domu, skarżąc się na 

nieznajomego, który nie daje mu spokoju. Matka wyszła do ogrodu i zaczęła prosić 

kupca, aby odszedł. 

Kupiec powiedział matce, że gotów jest dać natychmiast tysiąc rupii, jeżeli dostanie 

ten klejnot! Matka, słysząc to, zabroniła dziecku bawić się poza domem. Kupiec nie 

rezygnował. Następnego dnia pojawił się przed domem i wyciągnął 10 000 rupii jako 

zapłatę za kamień. Matka odmówiła, jednak teraz umieściła go bezpiecznie w 

żelaznym sejfie pod kluczem. Gdy następnego dnia kupiec przybył z 50 000 rupii, 

zabrała kamień do banku i złożyła go jako depozyt w skarbcu.  

Ty też grasz w kulki imieniem Boga nieświadom jego wartości. Gdy uświadomisz 

sobie wartość boskiego imienia, będziesz trzymał je w najskrytszym skarbcu serca jako 

najcenniejszy skarb. Wiedz, że imię Boga jest kluczem do powodzenia w twoich 

poszukiwaniach pocieszenia, pewności siebie, odwagi, oświecenia i wyzwolenia.  

Uroczystości w Prasanthi Nilajam 
 

Pielgrzymka wielbicieli z Adilabad 
W dniach 29 lutego - 2 marca 2020 roku Organizacja Śri Sathya Sai Sewy z okręgu 

Adilabad w stanie Telangana odbyła 3-dniową pielgrzymkę do Prasanthi Nilajam, w 

której wzięło udział ponad 3 000 wielbicieli. Przedstawili oni dwa znakomite występy 

kulturalne. Pierwszy z nich, który 29 lutego zaprezentowały dzieci Bal Wikas z okręgu 

Adilabad, ukazał bogate dziedzictwo kulturalno-duchowe Bharatu i jego starożytną 

chwałę, począwszy od Wed i Upaniszad, aż po przyjście Bhagawana Śri Sathya Sai 

Baby. Spektakl pod tytułem Sanathana Bharati (Wieczna chwała Bharatu) w formie 

przedstawienia teatralnego, z wykorzystaniem multimediów, z dialogami i tańcami 
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dzieci, pieśniami śpiewaków i burra kathą (sztuką ludową), ukazał wspaniałość 

Bharatu na wszystkich polach wiedzy. 

Drugą ofiarą, jaką złożyli wielbiciele z Adilabadu, było przedstawienie teatralne 

„Ekam sath wiprah bahudha wadanti” (Prawda jest jedna, lecz mędrcy opisują ją 

różnymi nazwami). Wystąpiła młodzież Sai z okręgu Adilabad. W przedstawieniu 

można było zobaczyć różne historie z Upaniszad, takie jak opowieść o Naczikecie, 

Bhrigu, Swetaketu, które ukazały prawdę o jedności wszechobecnego, 

wszechwiedzącego i wszechmocnego Boga. Pięknie uwidoczniło też, iż jest to 

podstawowa prawda, jaką głoszą święte pisma wszystkich wyznań. Przedstawienie 

zakończyło się wyświetleniem fragmentu filmu z orędziem Bhagawana, które jeszcze 

bardziej potwierdziło jedność Boga i zjednoczenie ludzkości.  

Przeniesienie posągu Bhagawana do Bhadżan Mandiru 

W dniu 5 marca 2020 roku w Bhadżan Mandirze ustawiono rzeczywistej wielkości 

posąg Bhagawana Śri Sathya Sai Baby z brązu, który wcześniej w dniu 24 lipca 2002 

roku osobiście odsłonił Bhagawan w hali Sai Kulwant. Postawienie posągu 

poprzedziło oddawanie czci, które przeprowadził kapłan z mandiru wśród śpiewów 

Wed, bhadżanów i pomyślnej muzyki nadaswaram w wykonaniu studentów z 

Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai.  

 Ważący około 160 kg posąg jest dziełem włoskiego wielbiciela Śri Mimmo 

Albergo, który niestrudzenie pracował przez dwa lata, aby go ofiarować u lotosowych 

stóp Bhagawana z okazji Gurupurnimy w 2002 roku. Na zakończenie uroczystości 

odsłonięcia posągu Bhagawan pobłogosławił rzeźbiarza i zmaterializował dla niego 

złoty łańcuszek. Później posąg ten ustawiono najpierw w Bhadżan Mandirze, a później 

przeniesiono go do muzeum Czajtanja Dżjoti.  

Pielgrzymka wielbicieli ze stanu Bihar 

W dniach 9-10 marca 2020 roku w Prasanthi Nilajam przebywała pielgrzymka 

wielbicieli ze stanu Bihar,  zorganizowana przez miejscową Organizację Śri Sathya Sai 

Sewy. Wielbiciele obchodzili święto Holi. Dzieci Bal Wikas z Biharu wystąpiły z 

budującym przedstawieniem teatralnym „Bhakta sakha Bhagawan” (Bhagawan to 

przyjaciel swoich wielbicieli). Wystawiony w dniu 10 marca spektakl ukazał, jak Pan 

Rama i Sita hojnie obdarzyli łaską niewinne dziecko imieniem Bhola i przyjęli od 

niego jedzenie, gdyż nie jadło bez ofiarowania pożywienia Panu. Prosta opowieść, 

znakomita charakteryzacja i stroje oraz dobra gra aktorska sprawiły, że przedstawienie 

wywarło duże wrażenie.  
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Nowiny z ośrodków Sai

Kolumbia 

Usme jest małą, wiejską społecznością położoną na południe od Bogoty. Od ponad 

4 lat wolontariusze z Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (MOSS) wraz z 

Fundacją Koła Sztuki Życia (Círculo Arte De La Vida) służą z miłością około 20 

kobietom i dzieciom tej społeczności. Pomagają kobietom troszczyć się o środowisko, 

dbając o zrównoważony rozwój, ponowne zalesianie brzegów strumieni, o rzeki i 

źródła wody. Zapewniają też pomoc w celu poprawienia ich organicznych zbiorów i 

sprzedaży płodów rolnych. Uczestniczą także w warsztatach dotyczących wartości 

ludzkich. MOSS założyła Uzupełniającą Szkołę Sathya Sai, w która w każdą niedzielę 

służy około 30 dzieciom w wieku 3-15 lat. Członkowie MOSS pracują bezpośrednio z 

dziećmi, zachęcając je do działalności artystycznej, takiej jak zajmowanie się teatrem, 

tańcem i muzyką. Ponadto prowadzi się prace na rzecz przebudowy akweduktów i 

zaopatrzenia społeczności w wodę, zwłaszcza przez użycie paneli słonecznych. We 

wrześniu 2019 roku odbył się obóz medyczny, na którym zapewniono pomoc lekarską i 

psychologiczną oraz zajęcia logopedyczne. 

Kirgistan 

Biszkek jest stolicą i największym miastem Kirgistanu. Rokrocznie wolontariusze 

MOSS z Biszkeku obchodzą rocznicę narodzin Mahatmy Gandhiego, organizując 

spotkanie międzywyznaniowe. Mahatma Gandhi pokazał swoimi czynami, że 

najbardziej złożone zagadnienia, w tym sprawy polityczne, rozwiązać można w duchu 

niekrzywdzenia, z hartem ducha i wytrwałością. W dniu 2 października 2019 roku 

prawie 70 przedstawicieli różnych wyznań wraz z 4 członkami MOSS zebrało się, aby 

uczcić 150. rocznicę urodzin Mahatmy Gandhiego. Spotkanie rozpoczęło się od 

przemówień o życiu i dziełach Mahatmy Gandhiego, a zakończyło koncertem 

wypełnionym poezją duchową, tańcami hinduskimi, pieśniami oraz grą na komuzie i 

flecie. W gronie zaproszonych gości była znana artystka z Kirgistanu, Gulzada 

Ryskulowa. 

Sri Lanka 

Ulewne opady deszczu w grudniu 2019 roku zapoczątkowały wielką powódź w 

różnych wioskach północnych i wschodnich prowincji Sri Lanki, która spowodowała, 

że ponad 30 000 ludzi musiało uciekać ze swojego miejsca zamieszkania. Do działań 

służebnych przystąpiło 45. Wolontariuszy MOSS na wschodnim obszarze kraju, w tym 

15. młodych dorosłych, dostarczając suchy prowiant, świece, zapałki i odzież 480. 

rodzinom w różnych wioskach, z których kilka wcześniej objęto opieką w ramach 

programu poprawy warunków życia na wsi MOSS.  
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Tajlandia 

Siostry Dobrego Pasterza z Tajlandii (The Good Shepherd Sisters of Thailand) to 

organizacja pozarządowa, która działa na rzecz poprawy jakości życia ubogich ludzi, bez 

względu na ich przynależność religijną. Zapewnia pomoc kobietom i młodym 

dziewczętom dotkniętym biedą, aby przerwać błędne koło ubóstwa. Z okazji świąt 

Bożego Narodzenia ponad 25 wolontariuszy MOSS, w tym dzieci ze skrzydła Edukacji 

Duchowej Sathya Sai, przyniosło potrawy dla prawie 70. mieszkanek Domu Sióstr 

Dobrego Pasterza. Uroczystość rozpoczęła się od pełnych błogości modlitw i nabożnego 

śpiewu, po których wystąpiły mieszkanki domu i dzieci ze skrzydła Edukacji Duchowej 

Sathya Sai. Wszyscy zjedli ze smakiem świąteczny posiłek - pizzę, makaron, frytki, 

ciasto, tajski słodki deser i lody. Wolontariusze MOSS podarowali również żywność.  

Rosja i kraje sąsiednie 

W dniach 3-20 listopada 2019 roku ponad 900 ludzi wzięło udział w serii spotkań 

otwartych w 46. miastach strefy 8. Spotkania odbywały się w biurach i muzeach, 

przydrożnych hotelach i bibliotekach oraz w różnych instytucjach oświatowych. Na 

Przedstawiano tam nauki Sathya Sai Baby, łącznie z wartościami ludzkimi. Zachęcano 

do rozmów o edukacji duchowej i moralnej młodszego pokolenia. Na spotkaniach 

omawiano następujące tematy „Jedność jako praktyka duchowa”, „Życie w zgodzie ze 

sobą” i „Ograniczanie pragnień” Lekcji udzielano przez filmy, wystąpienia, prezentacje, 

gry i na inne sposoby.  

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 
Bharat 

Dżammu i Kaszmir 

W dniu 6 marca 2020 roku pośród śpiewu Wed i w obecności wielu osobistości oraz 

wielbicieli zaczął działać Dżammu Mandir Śri Sathya Sai. Uroczystego otwarcia 

dokonali przewodniczący Sri Sathya Sai Central Trust, Śri R. Dż. Rathnakar, a także 

ogólnoindyjski przewodniczący Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, Śri Nimisz Pandja. 

Śri Rathnakar podarował ośrodkowi Sai szatę Swamiego z Prasanthi Nilajam. W 

Mandirze umieszczono już padukę przysłaną z Prasanthi Nilajam. Śri Rathnakar 

powiedział, że jest niezmiernie wdzięczny Swamiemu za to, że mógł być świadkiem 

wznoszenia tego mandiru. Zalecił kierującym mandirem skupienie się na doskonaleniu 

pracy, przedsięwzięciach Sewa Dal i Bal Wikas, stwarzaniu większych możliwości 

kobietom, obozach medycznych itd. Wspomniano, że Swami odwiedził Dżammu i 

Kaszmir dwukrotnie – w 1957 i 1980 roku. 

Śri Nimisz Pandja poprosił, aby wszyscy trzy razy głośno zaśpiewali Om Sai Ram i 

wyraził uznanie dla Organizacji Sai z Dżammu i Kaszmiru za zbudowanie tak pięknego 
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budynku, który będzie świątynią dla wszystkich wyznań. Mówił też o drodze, jaką ma 

podążać Organizacja Sai z Dżammu i Kaszmiru, z pomocą sąsiednich stanów, takich jak 

na przykład Pendżab.  

Z łaską Swamiego Indyjska Organizacja Sewy Śri Sathya Sai i Międzynarodowa 

Organizacja Sathya Sai kroczą naprzód dokładnie tak, jak chciał Swami, ramię w ramię, 

idąc jego śladem, pomagając sobie nawzajem i stosując się do jego nauk.  

Kerala 

W sierpniu i wrześniu 2019 roku stan Kerala był świadkiem nieustających opadów 

deszczu i szalejącej powodzi, która zalała wiele domów. Sri Sathya Sai Trust z Kerali i 

miejscowa Organizacja Sewy Śri Sathya Sai prowadzą wspólnie budowę 65. specjalnie 

zaprojektowanych domów dla ofiar powodzi. Na pierwszym odcinku przedsięwzięcia 

zbudowano i przekazano rodzinom 14 domów. Dokonano tego 19 grudnia 2019 roku na 

wielkiej uroczystości w świątyni Amajidanear Ambalappuzha Śrikriszna w okręgu 

Alappuzha. Klucze do domów wręczyli obdarowanym ogólnoindyjski przewodniczący 

Organizacji Sewy Śri Sathya Sai, Śri Nimisz Pandja i przewodniczący Sri Sathya Sai 

Central Trust, Śri R. Dż. Rathnakar, w obecności stanowego przewodniczącego 

Organizacji w Kerali, prof. Mukundana i innych osobistości. Osoby funkcyjne MOSS 

odwiedziły wszystkie te domy, porozmawiali z obdarowanymi, wzięli udział w 

uroczystych zasiedleniach i każdemu z mieszkańców okazali miłość, przekazując dobre 

życzenia i modlitwy. Mieszkańcy byli pod wielkim wrażeniem bezinteresownej miłości 

i troski ze strony wielbicieli Swamiego i każdemu z nich wyrazili szacunek i pełną 

miłości wdzięczność. Zapadło również postanowienie o zbudowaniu siedmiu 

anganawadi [wiejskich ośrodków opieki nad dziećmi] na obszarze dotkniętym 

powodzią.  

W drodze powrotnej z Alappuzhy członkowie Sri Sathya Sai Central Trust dokonali 

uroczystego otwarcia Ogrodu Ziołowego w Śri Sai Widja Wihar w Aluwa. Jest to ogród 

z roślinami leczniczymi, które bezpłatnie otrzymają potrzebujący.  

Orisa 

Woda to eliksir życia. Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć jest dostarczenie 

czystej, zdrowej wody do picia w miejscach, gdzie nie ma do niej dostępu. Dla 

mieszkańców wsi jest to jedna z najważniejszych potrzeb, gdyż poprawia ich zdrowie i 

podnosi jakość ich życia.  

Mając na uwadze przesłanie Swamiego, Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z Orisy 

założyła w tym stanie 11 instalacji Nirmal Dźhar, zapewniających dobrą wodę pitną dla 

ponad 16 000 ludzi mieszkających na oddalonych obszarach. Organizacja z Orisy 

postanowiła zbudować taką instalację w nadmorskim okręgu Dżagatsinghpur, gdzie 

najwięcej ludzi miało trudności w zdobyciu wody zdatnej do picia, ponieważ woda 
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gruntowa zlokalizowana płytko i głęboko, była słona. Po wstępnej analizie wybrano 

jedną taką wioskę, o nazwie Pradhagheri Ersama, gdzie ludzie musieli chodzić ponad 5 

km, aby nabrać niesłonej wody służącej do picia i do innych domowych celów.  

 W związku z tym w dniu 8 grudnia 2019 roku zorganizowano Grama Sabhę, w 

czasie której mieszkańcy wsi w duchu współpracy zgodzili się na budowę instalacji, 

postanawiając wesprzeć ten projekt. Instalację uroczyście otwarto w dniu 26 grudnia 

2019 roku wśród śpiewu Wed i bhadżanów. Na tej uroczystości byli obecni Śri Nimisz 

Pandja (przewodniczący Ogólnoindyjskiej Organizacji Sewy Śri Sathya Sai), Śri H. 

Sriniwasulu (koordynator krajowy), Śri Appa Rao (z Techno-Media Group), Śri Narajan 

Sar (przewodniczący stanowy Organizacji Sewy Śri Sathya Sai z Orisy) oraz inne 

osobistości. Poświęcając to przedsięwzięcie służbie dla mieszkańców wsi, Śri Nimisz 

Pandja poprosił ich, aby dbali o tę instalację, która jest dla nich prasadamem od 

kochanego Swamiego.  

 

 
 

Szukanie prawdy… rozumienie prawdziwej miłości 

 

Są dwie role do odegrania - rola rozumienia i prowadzenia pobożnego życia oraz 

pozwalanie ciału na odgrywanie swojej roli. Ale ludzie myślą, że gdy coś się 

zrozumiało, to trzeba porzucić ciało czy coś w tym rodzaju! Tak nie jest. Przynosi to 

wspanialsze życie; i radość rozumienia tej wielkiej mistyfikacji.  

Wszystko jest wyobrażeniem 

Co Swami ma na myśli, mówiąc „Wszystko to jest twoim wyobrażeniem”? To 

trudne. Ale ja zawsze nazywam to snem na jawie. Ludzie mówią mi: „Ależ to wcale nie 

jest sen. Czasem jest ciężko – musisz cierpieć i doświadczać wiele bólu, czasami 

przychodzi szczęście; przez cały czas mamy więc zasadę przyjemność-ból. 

Zwykle odpowiadam na to: „Czy we śnie też tak nie jest?”. Jestem pewien, że 
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wszyscy mieliśmy coś, co nazywamy złym snem! Jeśli mieliście zły sen, w którym goni 

was lew, a wasze nóżki nie poruszają się dostatecznie szybko, lew zaś przybliża się... 

wiecie, że strach jest ogeomny; to jest rzeczywistość! Budzicie się spoceni, z bijącym 

sercem. A kiedy uświadamiacie sobie, że to nie jawa, mówicie: „O, dzięki Bogu to był 

tylko sen!”. Zdarzało się nam to! A potem myślimy, że to tutaj jest rzeczywiste. Sen i 

sen na jawie różnią się tylko tym, że sen na jawie wydaje się dłuższy.  

To Ciało [Sai] jest piękne; ta miłość która przychodzi jest piękna i kochamy tę postać. 

Ale powinniśmy również kochać Boga bezpostaciowego i bardziej związać się z 

Bezpostaciowym, bo jest w tobie i z tobą wszędzie, gdzie jesteś na świecie; nie może od 

ciebie odejść!  

Serdeczne wezwanie 

Niekiedy wzywałem Swamiego i nie było tak, że musiałem wołać. Raz w 1986 roku 

obudziłem się o 4.00 rano z wielkim bólem w klatce piersiowej i w obu ramionach. To 

było przerażające – takie uczucie, jakby ciało miało wybuchnąć, jakbym miał się 

rozpaść na kawałki w pokoju. Być może kojarzycie to uczucie. Zadzwoniliśmy więc po 

lekarza. Gdy lekarz był w drodze, mój stan się pogarszał. 

Sięgnąłem po wibhuti, jednak małpi umysł zawsze rzucał wszystkiemu wyzwanie. 

Gdy wziąłem wibhuti, małpi umysł oznajmił: „Zastanawiam się, czy jest równie dobre 

jak prawdziwe”. Ponieważ to wibhuti wyszło ze zdjęcia w Malezji. Ale nie bacząc na 

umysł robiłem dalej to, co robiłem, włożyłem je do ust i wszelki ból ustał! 

Natychmiast! minął zupełnie!  

Przybył lekarz i zapytał: „Kto jest więc tym pacjentem?”. Powiedziałem: „Ja!”. Rzekł: 

„Co jest nie tak?”. Powiedziałem: „Czuję się dobrze”. Rzekł mi: „Nie dzwoniłby pan do 

mnie o tej godzinie, gdyby nie miałby pan poważnego powodu; niech mi pan powie, 

w czym rzecz”. Wyjaśniłem mu zatem, a on rzekł: „Musi pan natychmiast jechać do 

szpitala; miał pan silny atak serca!”. A ja powiedziałem: „Ależ czuję się dobrze!”. Rzekł: 

„Nie opuszczę tego domu, dopóki nie zgodzi się pan ze mną jechać!”. Powiedziałem, że 

dobrze, że każę jednej z córek mnie zawieźć. Rzekł: „Nie, nie! Musi pana zabrać karetka 

pogotowia!”. Powiedziałem więc „W porządku”. Lekarz wyszedł.  

Przyjechała karetka, sanitariusze spiesznie przyszli ze sprzętem do ratowania życia i 

zapytali: „Kto jest tym pacjentem?”, bo chodziłem sobie dokoła domu. Powiedziałem: 

“Ja!”. Rzucili wszystko, podnieśli mnie i zanieśli na krzesło! A gdy jeden mnie badał, 

drugi próbował przekonać mnie do bardzo złego programu: „Nie może pan już robić 

tego, co zwykle pan robił”. Skoro to się panu przydarzyło, musi pan zmienić sposób 

życia. Teraz musi pan żyć bardzo spokojnie; niech pan uważa na siebie!”. Słuchałem ich 

więc przez całą drogę do szpitala. Gdy tam dotarłem, był tam młody chiński lekarz – 

bardzo miły młody człowiek - i zrobił mi badanie EKG. Rzekł: „Wszystko jest w 

porządku. Nie mogę znaleźć nic złego”. 
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A zatem widzicie, że Sai tu jest. Sai jest we wnętrzu człowieka. Przynajmniej to, co 

wyraża się przez Sai jest wewnątrz człowieka. I jeśli będziesz prosił z wiarą, Pan 

zatroszczy się o ciebie.  

– Autor był przewodniczącym Rady Sathya Sai w Australii i przez wiele lat kierował 

przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia w Prasanthi Nilajam.  

 
Bez charakteru majątek, wykształcenie i pozycja w 

społeczeństwie na nic się nie zda. Charakter jest zapachem 

kwiatu; nadaje wartość i znaczenie. Poeci, malarze, artyści i 

naukowcy mogą być wielcy w swoich dziedzinach, ale bez 

charakteru nie będą mieli szacunku w społeczeństwie. 

– Baba 

 

Zachowujcie równowagę w przyrodzie 

Dzisiaj świat traci równowagę ekologiczną, ponieważ 

powodowany skrajnym egoizmem człowiek okrada matkę 

ziemię z jej zasobów takich jak węgiel, ropa naftowa czy żelazo. 

W rezultacie dotykają nas trzęsienia ziemi, powodzie i inne 

niszczycielskie klęski żywiołowe. Życie ludzkie znajdzie 

spełnienie tylko wtedy, gdy zostanie zachowana równowaga 

ekologiczna. Równowaga w życiu człowieka i równowaga w 

naturze jest tak samo ważna. 

– Baba 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk 


