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AWATAR WANI  

 

 
 

Miłość podstawową zasadą ludzkiego życia 

  

TYLKO MIŁOŚĆ DO BOGA DAJE WIECZNĄ BŁOGOŚĆ   

 

Miłość to forma Boga. Bóg jest pełen miłości. Podobnie człowiek powinien mieć 

opartą na miłości więź z bliźnimi. Gdy jego miłość będzie prawdziwa i głęboka, będzie 

z nimi doświadczał jedności. Oto zasada adwajty.  

Miłość boska jest najwyższa i wieczna 

Miłość jest podstawową zasadą ludzkiego życia. Miłość stanowi podstawę nie tylko 

istot ludzkich, ale wszystkich istot żywych, w tym zwierząt, a nawet robaków i 

owadów. Psy i małpy właśnie z powodu swojej miłości karmią swe młode i troszczą 

się o nie. Człowiek jest wyższy od wszystkich istot żywych na świecie. Wedy głoszą: 

Dżantunam nara dżanma durlabham – spośród wszystkich istot żywych narodziny 

ludzkie są najrzadsze. Mimo iż człowiek otrzymał najrzadsze i najszlachetniejsze ludzkie 

narodziny, sprowadza swoją miłość do postaci przywiązania, ponieważ kieruje ją ku 

doczesnym związkom i przedmiotom. Jednak doczesna miłość jest nietrwała; przemija 

niczym przepływające chmury. Podstawą doczesnej miłości są zewnętrzne związki i 

relacje. Natomiast miłość wewnętrzna nie zależy od zewnętrznych, doczesnych 

związków. To miłość, która napełnia nas anandą (wieczną błogością). Jednak człowiek 

nie rozpoznaje tej prawdziwej miłości, dlatego nie doświadcza błogości. Angażuje się 

stale w doczesną miłość i myśli, że jest ona trwała i prawdziwa. Nie wie, że trwała 

miłość jest w jego wnętrzu, że jest ona najwyższa i wieczna.    

Najpierw miłość, potem wiara 

Przemawiający kilka minut temu Anil Kumar powiedział, że najpierw powinna być 

silna wiara, a potem miłość. To nie jest właściwe. Najpierw miłość, później silna wiara. 

Tam gdzie nie ma miłości, silna wiara nie może istnieć. Miłość rodzi się z nami i zawsze 

w nas jest. Życie i miłość nie są oddzielne. Jednak my podlegamy złudzeniom i 

rozczarowaniom, bo za miłość uważamy doczesne przywiązania. Myślimy, iż miłość 

rozwija się przez doczesne przywiązania i rozwijamy silną wiarę w nią. To zupełnie 

błędne. Silna wiara rozwija się powoli wtedy, gdy jest w was miłość. To miłość 

jednoczy cały świat, a gdy raz doświadczysz boskiej miłości, będziesz wzrastać w 

wierze. Więź miłości wiąże wszystkich. W życiu doznajemy niepowodzeń dlatego, że 
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zaczynamy wierzyć, iż doczesne i fizyczne przywiązania to miłość.  

Szczęście związane z boskością jest wieczne  

Dzisiaj rodzice czynią wielkie wysiłki, aby wykształcić dzieci, ponieważ myślą, że 

dzięki wykształceniu dzieci będą mogły zarabiać pieniądze i żyć szczęśliwie. Jednak 

zwykła wiedza książkowa to za mało. Trzeba mieć wiedzę praktyczną, która daje 

człowiekowi życiową edukację. W praktycznym życiu nie potrzeba zwykłej edukacji, 

lecz wzrastania zapewniającego życiową edukację. Oto mały przykład.   

Kiedyś w małej wsi żyła uboga rodzina. Rodzice stawiali czoła wielkim 

trudnościom, aby wykształcić syna. Gdy skończył studia, postanowili go ożenić. 

Rodzice byli zdania, że syn powinien poślubić wiejską dziewczynę, zdolną wykonywać 

prace domowe oraz łagodną i skromną, która będzie bronić honoru rodziny. Syn jednak 

powiedział, że ukończył uniwersytet i nie ożeni się z niewykształconą, wiejską 

dziewczyną. Matka wdała się z nim w spór i rzekła: „Razem z ojcem podjęliśmy to 

postanowienie po głębokim namyśle. Powinieneś okazać posłuszeństwo rodzicom, bo 

nasze święte pisma głoszą, że matka jest Bogiem i ojciec jest Bogiem. Jeśli do naszego 

domu wejdzie jakaś dziewczyna ze wsi, będzie wykonywać prace domowe, a ja 

odpocznę, bo starzeję się”. Jednak syn był nieugięty i powiedział, że poślubi jedynie 

wykształconą dziewczynę. Ponieważ rodzice nie chcieli ranić uczuć syna, ożenili go z 

wykształconą dziewczyną z miasta. Gdy życzenia syna spełniły się, krzyknął: „Moje 

życie jest teraz pełne szczęścia!”.   

Po około 15 dniach małżeństwa pewnego dnia chłopak poprosił żonę, aby zrobiła 

mu kawę. Dziewczyna odparła: „Ty ukończyłeś uniwersytet i ja też. Dlaczego nie 

zrobisz mi kawy?”. Słysząc to, chłopak pomyślał: „Moje życie jest straszne”. Jednego 

dnia czuł, że jego życie jest pełne szczęścia, a innego, że jego życie jest okropne. Jak to 

się stało? Doczesne szczęście jest właśnie takie. W jednej chwili może zniknąć. 

Wszystko, co wiąże się z doczesnym szczęściem, jest naznaczone ciemnością. Wieczne 

jest szczęście związane z boskością. 

Miłość i błogość są w nas, a nie poza nami 

W życiu współczesnego człowieka nie ma dzisiaj duchowości, bo jego serce 

wypełniają wszelkiego rodzaju sprawy doczesne. Zamiast tego powinien napełniać 

serce miłością, postępować w duchu miłości i wypełniać życie miłością. Powinien też 

zaczynać i kończyć życie z miłością. Tylko wtedy może uświadomić sobie swoją 

tożsamość z atmą i zrozumieć, że któregoś dnia ciało na pewno umrze.  

Punarapi dżananam punarapi maranam, 

Punarapi dżanani dżatare sajanam, 

Iha samsare bahu dustare, 

Kripajapare pahi murare. 
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Panie! Zostałem uwięziony w kręgu narodzin i śmierci, 

Wielokrotnie doznaję śmiertelnej udręki przebywania w łonie matki. 

Niezmiernie trudno jest przepłynąć ocean ziemskiego życia. 

Przenieś mnie, proszę, przez ten ocean i obdarz mnie wyzwoleniem. 

Ten świat jest pełen smutku i nieszczęścia. Człowiek został uwięziony w 

niekończącym się kole narodzin i śmierci. Dlatego powinien uświęcać życie napełniając 

je miłością, którą jak najbardziej ma w sobie. Ale w swojej głupocie szuka jej na 

zewnątrz, w ziemskich przedmiotach i relacjach. To pewna historia ukazująca głupotę 

człowieka.   

Był kiedyś człowiek, który miał tylko jednego syna. Wychowywał go z wielką 

troską. Pewnego dnia, gdy syn bawił się piłką, ta potoczyła się w róg pokoju. Gdy 

chłopiec próbował podnieść piłkę, ukąsił go skorpion. Chłopiec krzyknął: „Ojcze, 

użądlił mnie skorpion”. Ból syna stawał się coraz większy mimo tego, że ojciec chciał 

temu zaradzić. Ojciec nie mógł znieść cierpienia syna i pobiegł do lekarza. Lekarz dał 

mu jakąś maść i powiedział, aby natarł nią miejsce, które ukąsił skorpion. Gdy poprosił 

syna, aby mu pokazał miejsce, gdzie ukąsił go skorpion, ten wskazał róg pokoju. 

Ponieważ ojcu brakowało rozumu, wtarł tę maść w miejsce w rogu pokoju, które 

wskazał syn, zamiast natrzeć nią miejsce ukąszenia na ciele syna. Podobne są wysiłki 

człowieka na rzecz uwolnienia się od cierpienia i zdobycia szczęścia.   

Człowiek szuka szczęścia tam, gdzie ono nie istnieje. Miłość jest w człowieku, ale ten 

szuka go na zewnątrz. Możecie być bardzo inteligentni i wykształceni, ale nie możecie 

znaleźć na zewnątrz czegoś, co jest w was. Kiedyś była sobie staruszka, która 

naprawiając ubrania w chacie, zgubiła igłę. Ponieważ w chacie nie było światła, a ona 

miała zaćmę, nie mogła znaleźć igły. Wyszła z domu i zaczęła jej szukać pod ulicznymi 

latarniami. Przechodzący ulicą student zapytał staruszkę: „Babciu, czego szukasz?” 

Kobieta odrzekła, że szuka igły. Student oznajmił: „Powiedz mi, gdzie ją zgubiłaś, a 

pomogę ci w poszukiwaniach”. Odrzekła: „Zgubiłam ją wtedy, gdy szyłam ubrania w 

chacie”. Chłopak zapytał: „Babciu, dlaczego szukasz na ulicy igły, którą zgubiłaś w 

chacie?”. Staruszka odpowiedziała: „W mojej chacie nie ma lampy. Na ulicy jest 

światło. Dlatego szukam tutaj”. Patrzcie! Zgubiona w domu, a szukana na ulicy! 

Właśnie to robi dziś człowiek. W nim jest cała ananda i miłość, ale on szuka jej na 

zewnątrz.  

Zewnętrzna miłość i szczęście są tymczasowe i przemijające. Wieczny związek jest 

tylko z Bogiem. Ludzkie ciało jest nietrwałe. Jak z nietrwałego ciała można czerpać 

trwałe szczęście? Podejmujemy ćwiczenia duchowe, takie jak joga, medytacja i dżapa. 

One też dają tylko tymczasowe zadowolenie. Wieczną błogość zapewnia jedynie 

miłość do Boga. Bóg jest wieczny. Wieczna jest też boska miłość oraz boska błogość. 

Wieczną błogość możemy zdobyć przez rozwijanie trwałej relacji z Bogiem, który jest 

wieczny i niezmienny, a nie przez ziemskie relacje, takie jak mąż-żona, matka-ojciec czy 
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brat-siostra. Ziemskie relacje nie są trwałe; trwają tylko krótką chwilę.  

Któregoś dnia każdy musi odejść. Nikt nie jest trwały na tym świecie. Trwały i 

wieczny jest jedynie związek z Bogiem. Człowiek stara się pilnie zarabiać pieniądze, 

gromadzi majątek. Jednak pieniądze i majątek nie są trwałe. Co jest trwałym 

majątkiem? Trwały jest majątek miłości i błogości. Dlatego człowiek powinien 

zdobywać ten trwały  majątek. Gdy człowiek posiada majątek miłości, wszystkie inne 

ziemskie dobra same do niego przyjdą. Wszystko, co człowiek robi bez miłości, jest po 

prostu stratą. Nadaje wysoką wartość swojemu ciału, które jest przemijające i 

nietrwałe. Za bardzo wartościowe powinien raczej uważać szlachetne i wzniosłe myśli. 

(Ciąg dalszy w następnym numerze) 

– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 25 kwietnia 1996 roku.  

 

 

Gdy boskość zstępuje jako awatar – czy jako Rama, Kriszna, 

Matsja (ryba), Waraha (dzik) czy Wamana (karzeł) – dzieje się to 

w jednym celu. Widzicie tylko chwilowe skutki tego przyjścia, 

ale powinniście zauważyć, że boskość przychodzi jako awatar 

tylko po to, by uczyć ludzi prawdy o miłości. Człowieku! Świat 

pogrąża się w tak wielkim konflikcie i chaosie dlatego, że 

brakuje ci miłości i jesteś pełen egoizmu. Dopiero wtedy, gdy 

rozwiniesz w sobie miłość i ducha poświęcenia, uświadomisz 

sobie własną boskość. Człowiek, który nie ma ducha tjagi 

(poświęcenia), będzie ofiarą wszelkich nieszczęść. Człowiek bez 

miłości jest żywym trupem. Miłość i poświęcenie czynią go 

boskim. 

– Baba 
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Prawdziwym poświęceniem jest oddanie tego,  

co najbardziej cenisz 

 

 

Boskość przenika cały wszechświat. Jest wszechmocna, wszechobecna i 

wszechwiedząca. Bądźcie świadomi, iż nie ogranicza się do jakiegoś miejsca. Jest wszędzie 

i we wszystkim, włączając w to wasze ciało. Po sekcji ciała nie można jej zobaczyć. Gdy 

jednak kieruje się umysł ku Bogu, można Go doświadczyć.  

 

 

Człowiek składa się z dwóch zasadniczych składowych: jednej, która jest trwała i 

drugiej – przemijającej. Są to: atma i anatma, ciało i mieszkający w nim duch; kszetra 

(pole) i kszetradżnia (znawca pola). Najważniejszym obowiązkiem człowieka, który w 

istocie jest boski, jest dociekanie tego, co jest trwałe, a co nietrwałe, co jest rzeczywiste, 

a co nierzeczywiste, odrzucanie tego, co jest fałszywe, a trzymanie się tego, co 

prawdziwe. To tematyka Gity w pieśniach poświęconych Kszetra kszetradżnia wibhaga 

jodze oraz Gunathraja wibhaga jodze. Gita podkreśla znaczenie dociekania – co jest 

wieczne, a co przemijające. Jest to najważniejsze zadanie człowieka.  

Pokój w społeczeństwie zależy od czynów człowieka  

Celem edukacji powinno być umożliwienie człowiekowi odkrycia własnej natury. 

Dzięki prowadzonym w skupieniu wysiłkom i wszelkiego rodzaju poświęceniu odkryto 

różne ścieżki prowadzące do doświadczania boskości. Upaniszady głoszą: „Ani przez 

obrzędy, ani przez potomstwo, ani też przez majątek nie można dojść do 

nieśmiertelności. Zdobyć ją można tylko przez tjagę (wyrzeczenie)”. Czego trzeba się 

wyrzec? Czego trzeba poszukiwać? Człowiek powinien nieustannie angażować się w 

dociekanie, aby z wielości istniejącej we wszechświecie, z rozmaitych swoich przeżyć i 

działań, wydobyć środki do osiągania anandy (błogości). Dzisiaj świat jest pogrążony w 

chaosie i konfliktach. Jaka jest tego przyczyna? Wszystkie radości i smutki, jakich  

doświadcza człowiek, wynikają z jego czynów. Same czyny są zaś skutkiem myśli 

powstających w jego umyśle. Czyny będą dobre tylko wtedy, gdy dobre będą myśli. 

Jeśli czyny człowieka będą czyste, społeczeństwo będzie zdrowe i spokojne.   

Lekcje od przyrody 
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Tajemnicy wyrzeczenia trzeba uczyć się od drzew, krów i rzek.   

Drzewa rodzą owoce dla pożytku innych. 

Woda płynie w rzekach dla pożytku innych. 

Krowy dają mleko dla pożytku innych. 

Ludzkie ciało zostało podarowane, aby służyć ludzkości. 

Skoro drzewa, krowy i rzeki dają taki przykład bezinteresownej służby innym, życie 

ludzkie także nie będzie miało znaczenia, jeśli nie poświęci się go bezinteresownej 

służbie.   

Gdy zaczynamy dociekać „Gdzie jest Bóg? Kim jest Bóg?”, odpowiedzi udziela 

przyroda jako szata Boga. Jak dobrze wiadomo, ziemia obraca się z prędkością około 

1610 km/h. Bezustannie, bez odpoczynku wykonuje swój obowiązek. Z powodu tego 

obracania się mamy dzień i noc. Ponadto ziemia krąży wokół słońca z prędkością 

106 216 km/h. W rezultacie zmieniają się pory roku sprzyjające uzyskiwaniu zbiorów. 

Ziemia, słońce i księżyc udzielają człowiekowi lekcji odnośnie wypełniania obowiązków. 

Pokazują też, jak ważne dla ludzi jest działanie. Drzewa, rzeki, krowy, ziemia i słońce 

działają bezinteresownie. To, co robią, jest jednocześnie niezbędne dla istnienia 

człowieka. Gdy wypełniają bezinteresowną służbę, jakie wyrzeczenie okazuje 

człowiek? Człowiek cieszy się z dobrodziejstw, jakie zapewnia przyroda, ale w zamian 

nie okazuje wdzięczności.   

Budda pokazuje, czym jest prawdziwe poświęcenie   

Drodzy studenci! 

Gdy przyjedziecie na studia do Instytutu Sathya Sai, musicie dawać przykład innym. 

Musicie pozbyć się wszystkich złych cech – taką ofiarę musicie ponieść, aby zdobyć 

dobre cechy. Prawdziwa radość nie polega na noszeniu drogich ubrań i życiu w luksusie. 

Musicie cieszyć się z tego, że panujecie nad swoimi pragnieniami i żyć spokojnie. Nie 

zatruwajcie sobie umysłów nadmiernymi pragnieniami.   

Kiedyś zapytano Buddę: „Kto jest najbogatszym człowiekiem na świecie?”. Budda 

odrzekł: „Najbogatszym człowiekiem jest ten, kto jest bardzo zadowolony z tego, co ma”. 

Na pytanie „Kto jest najbiedniejszym człowiekiem?”, Budda odparł: „Ten, kto ma wiele 

pragnień”. Pewien maharadża, który słuchał kazań Buddy o zadowoleniu i wyrzeczeniu, 

zapragnął zdobyć pochwałę Buddy.   

Budda zwykle miał przy sobie bębenek. Kiedyś uczniowie zapytali go: „Mistrzu, 

dlaczego zawsze masz przy sobie ten bębenek?”. Budda odrzekł: „Zagram na tym 

bębenku w dniu, kiedy zbliży się do mnie osoba, która dokonała największego 

wyrzeczenia”. Każdy gorąco pragnął wiedzieć, kto będzie tą osobą. Tacy ludzie są często 

zapomniani przez historię.    

Pragnąc zdobyć to wyróżnienie, maharadża załadował swoje słonie wielkimi 
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skarbami i udał się do Buddy. Miał nadzieję ofiarować Buddzie ten skarb i zdobyć jego 

pochwałę. Po drodze maharadżę pozdrowiła jakaś staruszka i usilnie prosiła: „Jestem 

głodna. Dasz mi trochę jedzenia?”. Maharadża znalazł w lektyce owoc granatu i dał go 

staruszce. Staruszka wzięła owoc i przyszła do Buddy. Wcześniej do Buddy przybył 

maharadża i cierpliwie czekał na tę chwilę, gdy Budda zagra na bębenku. Czas płynął, 

ale Budda tego nie zrobił. Maharadża czekał dalej. Wtedy do Buddy na chwiejnych 

nogach podeszła staruszka i ofiarowała mu owoc granatu. Budda natychmiast uderzył w 

bębenek.   

Maharadża zapytał Buddę: „Ofiarowałem ci tyle bogactwa, a ty nie uderzyłeś w 

bębenek. Zabębniłeś w niego po otrzymaniu małego owocu. Czy to wielka ofiara?”. 

Budda odrzekł: „Maharadżo! W ofierze nie liczy się ilość. Znaczenie ma jakość ofiary. 

Ofiarowywanie złota jest naturalne dla maharadży. Ale jakże wielka ofiara się dokonuje, 

gdy głodna staruszka, pomimo swego głodu, ofiarowuje guru owoc granatu. Nie dbała 

nawet o swoje życie i dała ten owoc. Jakie może być większe poświęcenie? 

Ofiarowywanie tego, co jest ci niepotrzebne nie jest ofiarą. Prawdziwa ofiara oznacza 

rezygnację z tego, co jest dla ciebie najdroższe i co najwyżej cenisz”.   

Poświęć swoje życie w służbie boskości    

Studenci! Musicie porzucić egoizm i starać się sprawić radość Panu, w którego 

wierzycie, poświęcając życie służbie Bogu. Boskość przenika cały wszechświat. Jest 

wszechmocna, wszechobecna i wszechwiedząca. Bądźcie świadomi, że nie ogranicza się 

do konkretnego miejsca. Jest wszędzie i we wszystkim, łącznie z waszym ciałem. Jednak 

w czasie przeprowadzania sekcji ciała nie można jej zobaczyć. Gdy kieruje się umysł ku 

Bogu, można Go doświadczyć. Ludzie którzy wylądowali na księżycu oświadczyli, że nie 

znaleźli tam Boga. Boga  nie można znaleźć przez jantry (maszyny). Można go 

doświadczać przez mantry (święte formuły).   

Studenci! Ten Instytut Sathya Sai założono w celu kształcenia studentów, aby mogli 

zmienić świat, dziś pogrążony w chaosie i korupcji. Bharat, który był źródłem prawości i 

duchowości, dzisiaj nie przestrzega prawdy i prawości, a złe siły nie dają mu żyć.   

Swami niczego od was nie chce, oprócz tego, abyście wyrośli na doskonałych 

obywateli, którzy przyniosą Bharatowi dobre imię i sławę. Tylko w tym celu Swami 

powołał do istnienia instytut. Kształcenie jest tu bezpłatne. Macie tu wszelkie 

udogodnienia potrzebne do nauki. Musicie przekształcać siebie i pomóc przekształcić 

kraj. W dawnych czasach ludzie wszystko uważali za dar Boga. Na pierwszym miejscu 

stawiali Boga, na drugim świat, a na końcu siebie. Dzisiaj wszystko jest na odwrót: ‘ja’ 

idzie jak pierwsze, świat jako drugi, a na końcu jest Bóg.   

– Z orędzia Bhagawana wygłoszonego w akademiku Instytutu Śri Sathya Sai w Widjagiri w dniu 

26 czerwca 1988 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 pierwszą część artykułu 

opublikowanego w Sanathana Sarathi z 

października 1984 roku. Następny numer 

Sanathana Sarathi przyniesie drugą 

część tego artykułu na zakończenie 

książki Lila Kajwalja Wahini, 

objaśniającego 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 prawdziwe znaczenie 

duchowych prawd zawartych w tych 

najbardziej starożytnych świętych 

pismach, powinni wielokrotnie czytać te 

artykuły. 

 

 

 

 

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

Sai rozmawia z sadhaką 

 

Sadhaka: Która Weda nazywa się Atharwa? Czy nosi też inne nazwy? 

Sai: Tak. Weda ta ma wiele popularnych nazw: Brahmaweda, Angiroweda, 

Atarwangiroweda, Bhajszadżjaweda. Kalidasa wysławiał mędrca Waśisztę jako 

atharwa nidhi, czyli skarbnicę wiedzy zawartej w Atharwawedzie. Waśiszta, jako że 

cieszył się sławą wielkiego mędrca, został królewskim nauczycielem wszystkich 

czterech Wed: Rig-, Jadźur-, Sama- i Atharwawedy, a także nadzorował ofiary rytualne, 

święte obrzędy i ceremonie. 

Sadhaka: Swami! Czy mantry Atharwawedy mają swoje szczególne nazwy? 

Sai: Znane są jako siddha mantry, czyli takie, które gwarantują obiecane efekty. 

Bóstwem mantry Gajatri jest bogini Gajatri, której stopami są Rig-, Jadźur- i 

Samaweda, mimamsa (nauka interpretacji i dociekania) stanowi jej bierny aspekt, a 

Atharwaweda – aspekt aktywny. 

Sadhaka: To dla mnie zbyt skomplikowane. Czy mógłbyś wyjaśnić to za pomocą 

łatwiejszej do zrozumienia metafory? 

Sai: Dobrze, zatem słuchaj: Atharwaweda jest wielkim drzewem, w którym Rig-, 

Jadźur- i Samaweda są pniem i konarami, a smriti i purany – liśćmi. Słońce wielbione 

jest w Jadźurwedzie jako Jadźuh, w Samawedzie jako Sama, w Rigwedzie jako Urdwa, 

a w Atharwawedzie jako Jatu2. 

Sadhaka: Co znaczy słowo atharwa? 

Sai: Atharwa to niezachwiana, niewzruszona osoba, o niezmiennej naturze. Atharwa 

jest również określana w Wedzie jako pranaatma (nadświadomość, która aktywizuje 

energię życia) i Pradźapati (władca wszystkich narodzonych istot), nazywany również 

Pranapatim. To jemu przypisuje się rozpalenie pierwszego ognia. Jeśli chodzi o Wedy, 

każda z trzech Wed była w swoim czasie uważana za pierwszą, natomiast nie ulega 

wątpliwości, że Atharwaweda jest czwarta w kolejności.  

Sadhaka: Ile postaci przypisuje Atharwaweda najwyższemu Bogu? 

Sai: Bóg opisywany jest w niej jako przejawiający się w dwóch przeciwstawnych 

sobie formach: łagodnej i groźnej.  

                                                             
2 jadźuh – ten, do którego adresowane są teksty ofiarne; sama – ten, do którego adresowane są pieśni, urdwa – 

najwyższy, jatu – ten, który zgładza demony. 
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Ośrodek sewy Szarda Pith Śri Sathya Sai w Dżammu 

 
W dniu 6 marca 2020 r. w Dżammu niedaleko indyjsko-pakistańskiej granicy, w 

wiosce Marh [czyt.: Mud], w regionie Halq uroczyście otwarto Śri Sathya Sai Sharda 

Pith. Wyjątkowe dla tego wspaniałego zespołu budowli jest to, że w jego ramach są 

trzy budynki wykonane w stylu Prasanthi Nilajam wraz z kopułami podobnymi do tej, 

która wieńczy halę Sai Kulwant. Paleta barw obejmuje kolor niebieski i różowy, 

zgodnie z architekturą Sai. Budynki są jasne i przestronne. Emitują boską energię, jaką 

odczuwa się, przechodząc przez bramę Gopuram w aszramie w Puttaparthi.   
Od frontowej werandy prowadzącej do wielkiego wejścia przez drzwi z drewna 

tekowego zdobione rzeźbionymi promieniami słonecznymi prowadzącymi do sali 

Bhagawana Baby, po foyer, po prawej stronie i gustownie urządzonej sali dla 

odwiedzających, po lewej stronie, aż po atrakcyjnie rzeźbione drzwi Ganeszy 

wychodzące na przestronną salę modlitewną – Sai Asha Hall, budynek sprawia 

wrażenie przestronnego, rozświetlonego i wywołuje głęboki spokój. Gdy tylko ktoś 

postawi stopę w Sai Asha Hall, przyciąga go wspaniały ołtarz, przy którym znajduje się 

tron dla Pana, urzekający dużymi fotografiami obu inkarnacji Sai i pięcioma 

wspaniałymi marmurowymi posągami - Ganeszy, Mata Shardy, Hanumana, Mata 

Waishno Dewi i Shirdi Baby. 

Bogini Sharda ma tutaj bardzo szczególne miejsce, które nosi jej imię - Centrum Sri 

Sathya Sai Sharda Pith Sewa w Dżammu. Na ołtarzu znajdują się duże zdjęcia 

Bhagawana Sri Shirdi Sai Baby i Bhagawana Sri Sathya Sai Baby, ale w centralnym 

punkcie widać duże zdjęcie Ati Rudra Lingamu z Prasanthi Nilajam, ukazujące 

wielowiekową tradycję śiwaizmu w Kaszmirze. Tron dla Bhagawana Baby to zdobiony 

fotel, który z wielką miłością przysłał pewien wielbiciel z dalekiego kraju i który ma 

długą historię! 

Duży ołtarz jest ustawiony wystarczająco wysoko, aby zapewnić dobry widok 

wszystkim wielbicielom, nawet tym, którzy siedzą z tyłu. Co ciekawe, przód ołtarza jest 

wygięty w łuk, tak jak grobowiec Bhagawana w Prasanthi Nilajam, dzięki czemu w 

podobny sposób można dekorować go kwiatami. Scena znajduje się poniżej ołtarza, ale 

za to powyżej poziomu podłogi – jest idealna do programów Bal Wikas i służy za 

podium dla mówców. Reszta sali jest szeroka i przewiewna, z drzwiami i oknami po 

obu stronach, które prowadzą do podjazdów otaczających Sai Asha Hall – osobny 

budynek o powierzchni 1,2 kilometra kwadratowego. W drugim budynku Sai Sominder 
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Bhawan o powierzchni 975 metrów kwadratowych znajduje się duża jadalnia i 

wspólna kuchnia wyposażona w nowoczesne urządzenia. Trzeci blok o powierzchni 365 

metrów kwadratowych przeznaczony jest na toalety. 

Marzenie o Centrum Sai zaczęło się, gdy miejscowy wielbiciel Sri Arjun Singh złożył 

jego plany u lotosowych stóp Bhagawana ku pamięci swego zmarłego ojca. Wkrótce 

wielkość działki powiększyła się czterokrotnie. Okres prawie trzech i pół roku od 

bhumi pudży w dniu 3 października 2016 roku do inauguracji w dniu 6 marca 2020 

roku, był podróżą pełną wiary, poświęceń, niekończących się modlitw i wielu boskich 

ingerencji w ośrodek Sri Sathya Sai Sharda Pith Sewa w Dżammu. Bhagawan Baba za 

każdym razem przypominał wielbicielom, że to jego ośrodek, który powstanie przez 

jego boskie postanowienie przywrócenia pokoju, miłości, prawdy, niekrzywdzenia i 

prawości w tym niespokojnym i trudnym regionie. Niewątpliwie jest to część jego 

mistrzowskiego planu awatara. 

Nazwa ośrodek Sri Sathya Sai Sharda Pith Sewa wzięła się stąd, że Bhagawan Baba 

często wspominał o Kaszmirze jako jednym z najważniejszych miejsc nauczania w 

starożytnych Indiach. Uczeni, tacy jak Adi Śankara i Kalhan, autor Radża Tarangini, 

studiowali w starożytnej siedzibie nauki znanej jako Sharda Pith, której ruiny znajdują 

się w dolinie Neelum w okupowanym Kaszmirze w Pakistanie. Dedykowana bogini 

Saraswati sanskrycka modlitwa Namaste sharade dewi kashmira pura wasini 

przypomina o jej starożytnej chwale. 

W trakcie budowy wszyscy czuli tajemniczą siłę, która pomagała wykonywać 

trudne zadania z łatwością i szybko. Wiele rodzinnych posiłków Sai gotowanych ze 

świeżych warzyw zebranych z pobliskiego pola i wiele filiżanek herbaty, które dzielili z 

pracownikami, gdy utwardzali świeżo otynkowany cement lub nadzorowali układanie 

płytek podłogowych, instalowali ogromne rzeźbione drzwi i kierowali różnymi 

samochodami dostawczymi, okazało się niezapomnianym przeżyciem. Umocniło to ich 

wiarę, że Bhagawan osobiście prowadził projekt, co przypomniał Sri Shiw Kumar 

Sharma, przewodniczący stanowy Organizacji Sai w stanie Dżammu i Kaszmir.  

Główny impuls do realizacji projektu powstał na początku 2020 roku, gdy grupa 

młodzieży z Dżammu pod przewodnictwem kapitana Satpala przybyła tam wraz z 

boskimi lotosowymi stopami Pana w postaci marmurowych paduk otrzymanych od Sri 

Sathya Sai Central Trust w Prasanthi Nilajam. Oznaczało to przybycie ich Boga i Pana i 

od tego momentu prace nabrały tempa, podobnie jak zwiększyło się zaangażowanie 

wielbicieli i ich wiara w realizację projektu. 

W święto Śiwaratri, w dniu 21 lutego 2020 roku, gdy wielbiciele przybyli, aby wziąć 

udział w ceremonii boskich obrazów Prana Pratishtha, przywołując siłę życiową 

posągów, większość z nich była oszołomiona, widząc siedzibę ich Pana przypominającą 

mini Prasanthi Nilajam – mówi dr Turki, sekretarz Sri Sai Prasanthi Trust w Dżammu. 

Szef Sri Sathya Sai Central Trust, Sri R. J. Rathnakar, przewodniczący Organizacji Sri 
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Sathya Sai Sewa w Indiach, Sri Nimisz Pandja i grupa gości, dołączyli do wielbicieli z 

Dżammu na inaugurację uroczystości. Z perspektywy czasu wielbiciele są jeszcze 

bardziej zdumieni momentem inauguracji w dniu 6 marca 2020 r. oraz łatwym i 

bezpiecznym powrotem wszystkich wielbicieli tuż przed zakazem podróżowania i 

godziną policyjną wprowadzonymi z powodu epidemii COVID-19. 

Gdy w 1968 roku awatar ogłosił w Dharmakszetrze w Bombaju, że celem jego 

inkarnacji jest ochrona wielbicieli i przywrócenie Sanathana Dharmy przez kulturę 

wedyjską, nie można było sobie wyobrazić, że odbudowa siedziby Mata Shardy, 

bogini nauki, przy wysuniętej najbardziej na północ granicy Bharatu, będzie częścią 

jego wadżra sankalpy (nieugiętego postanowienia). Precyzja i doskonałość, z jaką 

chwała Sai i jego misja rozprzestrzenia się, aby osiągnąć jego cel zjednoczenia ludzkości 

w jedną rodzinę - wasudhajwa kutumbakam, jest wyraźnym przypomnieniem, że on 

żyje, żyje, zawsze żyje, prowadzi i chroni swoich wielbicieli, a także wciąż wypełnia 

swoją misję „Kochaj wszystkich, wszystkim służ”. Dżammu to kolejna granica, którą 

Bhagawan właśnie pobłogosławił swoim nieskończonym współczuciem i troską o 

swoje dzieci w tym regionie. Jest to oczywiście jeden z wielu cudów Sai, których świat 

będzie świadkiem w nadchodzących dniach. 

– Autorka, Karuna Munszi, jest kierowniczką Śri Sathya Sai Widhja Wahini.   

 

 

 

Po prostu doświadczaj Go i ciesz się Nim 

 
W 1975 roku dla uczczenia 50. urodzin Swamiego, w Parthi odbyła się konferencja 

pisarzy. Pewnego dnia siedziałem u jego boskich stóp. Swami dał mi pewien list do 

przeczytania i rzekł: „Uratowałem jedną osobę w Nagardżuna Sagar, a w tym czasie 

byłem tutaj, w Parthi”. „Tak, Swami. Byłeś tutaj” – zgodziłem się ze Swamim. 

Powiedział z uśmiechem: „Tak, jestem tu. Jestem tam. Jestem wszędzie; jestem 

wszechobecny”. Swami zachęcił mnie do zadawania pytań, więc zapytałem go: 

„Swami, na konferencji poeci opisywali cię jako parabrahma swarupę w Puttaparthi. 

Gdy ich cudowny opis uszlachetniał nam serca, śmiałeś się z nich sarkastycznie. 
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Dlaczego, Swami?”. Swami rzekł: „Napisali to wszystko z głowy, ale nie na podstawie 

osobistych przeżyć. Nie płynęło to z ich serc. Ja jestem mieszkańcem ich serc, 

wiedziałem, co się dzieje. Wzrusza mnie wszystko, co pochodzi z serca, ale nigdy nie 

wzrusza mnie to, co płynie z głowy. Ludzie mogą uważać, że zostały użyte piękne 

słowa i wyrażone cudowne myśli, ale to nie wzrusza Swamiego. Chłopcy piszą na 

papierze wierszyki i dają mi je, a ja cieszę się nimi, bo płyną z ich niewinnych serc. 

Mogą bardzo mało wiedzieć, ale płynie to z ich serc”.  

Daj mi bezwarunkowo swoje serce  

Pewnego razu w czasie przerwy obiadowej w Brindawanie stałem z kilkoma swoimi 

studentami przed pokojem Swamiego. Swami był w pokoju na piętrze. Studenci 

odchodzili jeden po drugim na obiad i zostałem sam. W duchu pytałem Swamiego, czy 

jest we mnie jakaś poprawa. Byłem ze Swamim już kilka lat. Swami wyszedł, 

wyciągając rękę w geście prośby – „Daj mi, daj mi”. Zszedł trzy stopnie po schodach, 

obrócił się, z powrotem poszedł na górę i usiadł w swoim fotelu. Początkowo nie 

zrozumiałem, co mówi. Ale to jest tak, jakbyś dawał jubilerowi złoto z prośbą, aby 

zrobił dla ciebie jakiś piękny klejnot. Pod jednym jednak warunkiem - że jubiler nie 

może topić złota w tyglu ani uderzać w nie młotkiem i ciąć. Jednak musi zrobić piękny 

klejnot. Właśnie taka jest nasza prośba. Swami mówi: „Daj bezwarunkowo swoje 

serce”. Pozwól mi robić wszystko, co chcę z nim zrobić. Czy niepotrzebnie to robię? Nie! 

Jaki jest cel tego procesu? Czy jest on dla mnie? Nie! Czy jest dla ciebie? Nie! Jest po to, 

być dać przykład światu. I muszę to zrobić. Daj mi bezwarunkowo swoje serce”.  
Namasmarana – największa sadhana 
W kalijudze nie ma większej sadhany niż namasmarana. Namasmarana wystarczy, 

aby osiągnąć mukti. W 1974 roku towarzyszyliśmy Swamiemu, gdy udał się do ośrodka 

Śiwam w Hajdarabadzie na obchody święta Ugadi. Wielbiciele śpiewali tam Rudram, 

a Swami brał kąpiel w środku. Wśród wielbicieli był Śri Kamawadhani. Myślałem w 

duchu o tym, jakie szczęście mają ci ludzie, że śpiewają Rudram, gdy Bóg bierze kąpiel 

– abhiszekam. „Na pewno zdobędą mokszę” – pomyślałem, bo wszystko to było dla 

mnie nowe. Nie znałem znaczenia wszystkich tych hymnów, gdyż nie znam sanskrytu. 

Nie znam również Wed. Swami wyszedł prosto z kąpieli, podszedł do Śri 

Kamawadhaniego i rzekł: „Hej, Kamawadhani, czy człowiek, który nie zna Wed ani 

sanskrytu może osiągnąć mukti?”. Gdy tylko Swami zadaje komuś pytanie, ten 

zobowiązany jest odpowiedzieć. Nie należy mówić, że Swami wie wszystko. On tego 

nie lubi. Śri Kamawadhani odrzekł: „Nie, Swami”. „W kalijudze nie ma większej 

sadhany niż namasmarana. Wystarczy to do zdobycia mukti” – powiedział żartobliwie 

Swami, patrząc na mnie, aby zobaczyć, czy przyjąłem odpowiedź.   

Gdy polecieliśmy ze Swamim do Hajdarabadu, na pokładzie towarzyszyło mu wielu 

ważnych ludzi, którzy bardzo starali się zdobyć jego uwagę. Nie zwracał na nich uwagi. 

Gdy wylądowaliśmy, zabrano nas wszystkich do ‘Śiwam’ jako część grupy Swamiego. 
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Gdy skończył się program w ‘Śiwam’, Swami zabrał mnie do środka, aby pokazać mi 

wszystkie pokoje. Byłem zaszokowany. Nie wiedziałem, jak rozumieć zainteresowanie 

Swamiego moją osobą, zwłaszcza w świetle jego zachowania się wobec ludzi na 

pokładzie samolotu. Jestem tylko mało znaczącym pracownikiem w jego instytucji. 

Zapytałem go: „Swami, nie wiem jak cię pojąć”. „Nie staraj się mnie zrozumieć” – 

odpowiedział stanowczo. „Anubhawinczu, anandinczu – doświadczaj i ciesz się.  

Ludzie, którzy poddali się Swamiemu, widzieli jego mahimy, a ludzie którzy chcieli 

go pojąć i zmierzyć zostali porzuceni. „Nie rób tego” – kiedyś powiedział mi z miłością. 

Ta rada uratowała mnie w setkach sytuacji. Małpi umysł! Chociaż Swami uczy go, aby 

się poddał, czasem włącza się. Kiedyś napisałem do Swamiego list, skarżąc się na 

krytykę, jaką usłyszałem. Napisałem: „Modlę się do ciebie, Swami. Słyszałem pewną 

krytykę na twój temat. Od kilku miesięcy jestem w Brindawanie. Widziałem twoją 

działalność i miłość do ludzi. Tal wiele dla nas robisz… Gdy słyszę o tobie takie słowa, 

to mnie naprawdę boli. Proszę, nie pozwalaj takim ludziom krytykować cię ani pisać 

przeciwko tobie. To moja prośba do ciebie”. 

Gdy przeczytał mój list, kazał mi jechać ze sobą w samochodzie do Bengaluru i rzekł: 

„Zmień zdanie. Jest błędne”. „Dlaczego?” - zapytałem Swamiego. „Dałem człowiekowi 

wolność. Może jej używać, jak mu się podoba. Nie wtrącam się. Wysławiasz mnie, 

oddajesz mi cześć. Czy się wtrącam? Nie! Tak samo, jeśli ktoś chce mnie krytykować, 

może śmiało krytykować. I prosisz mnie, abym tę wolność, jaką każdemu dałem, teraz 

zabrał. To zła prośba”. Zapytałem wtedy: „Swami, czy w takim razie nie powinienem 

zwracać na to uwagi?”. „Tak, możesz o to prosić, a ja pozwolę” – rzekł Swami. 

W czasie jednego ze swoich orędzi wygłoszonych w hali Purnaczandra Swami 

oświadczył: „W ciągu 75. lat życia nie wyrządziłem nikomu krzywdy. Nawet jeśli ludzie 

mnie krzywdzili, nie miałem zamiaru robić im krzywdy. Jeśli nawet ludzie będą chcieli 

skrzywdzić mnie w przyszłości, ja nie wyrządzę im krzywdy”. Po przemówieniu Swami 

zapytał nas o opinię. Zawsze doceniał, gdy mówiliśmy otwarcie. Poświęcał czas nawet  

na wyjaśnienie tego, czego nie pojmowaliśmy. Zapytałem Swamiego: „Dlaczego 

otwarcie oświadczyłeś, że nie skrzywdzisz nikogo, nawet jeśli ktoś postanowi 

skrzywdzić ciebie? Dlaczego złożyłeś takie oświadczenie? Czy nikczemni ludzie, 

usłyszawszy to, nie będą próbowali cię skrzywdzić?”. Swami odrzekł: „Nie martw się. 

Nikt nie może mnie skrzywdzić. Jednak nie powiedziałem, że oni nie będą cierpieć. Złe 

czyny będą mieć złe skutki. Jeśli mają zamiar mnie skrzywdzić, będą za to cierpieć. To 

karma siddhanta (prawo przyczyny i skutku). Ja tego nie powstrzymuję. Ale nie 

wyrządzam krzywdy, bo widzę we wszystkich siebie”.  

Wiem o wszystkim w każdym czasie  

Jego życie jest jego nauczaniem! Widzieć siebie w każdym to znaczy rozpoznać 

każdego jako własną jaźń. Jeśli widzimy, jak Swami działa w czasie darszanu, 

rozumiemy to. Gdy idzie przez rzędy darszanowe i widzi jakąś osobę, mówi jej kilka 
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słów na powitanie, idzie kilka kroków dalej, wraca i pyta: „Chcesz wibhuti?”. Stwarza 

wibhuti i daje jej. Gdy podjąłem pracę na uczelni, przez jakiś czas przyglądałem się i 

zastanawiałem, dlaczego Swami zadaje sobie tyle trudu. Chodzenie, wracanie i robienie 

tego wszystkiego? Jak na mój ludzki rozum, pomyślałem sobie, że Swami chce chyba 

wiedzieć, czy wielbiciel ma jakieś zasługi. Odchodząc odkrywa, iż wielbiciel ma na 

koncie jakąś punję [zasługę], powraca i daje mu wibhuti. Dlatego zapytałem 

Swamiego: „Czy Swami wie o wszystkim, w każdym czasie, czy też dowiaduje się o 

czymś, gdy jest taka potrzeba?”. Swami rzekł: „Wiem wszystko, w każdym czasie. 

Odgrywam tutaj wiele przedstawień. Nie wpadnij w tę pułapkę”. On odpowiada na 

każde pytanie. 

Parabrahma Swarupa nigdy nie jest pod wpływem maji   

Kiedyś mąż siostry Swamiego, Wenkama Garu, umierał, ponieważ ugryzł go pies. 

Cała rodzina siedziała wokół Swamiego. Prosili go: Swami, przywróć go do życia. 

Możesz zrobić wszystko. Wenkama jest bardzo młoda. Zostanie wdową. Dlaczego go 

nie ratujesz, Swami? 

Usilnie prosili matka, ojciec i wszyscy mieszkańcy wioski. Swami jest Bogiem. Nigdy 

nie powinniśmy o tym zapominać. Zawsze robi to, co właściwe. Jego doskonałość jest 

ponad wszelkimi wątpliwościami.  

Do Bukkapatnam przybył Śri Kasturi. Zanim przyszedł do Swamiego, przeszedł przez 

wieś. „Co słychać, Kasturi?” – zapytał Swami. Śri Kasturi rzekł: „Przeszedłem przez 

wioskę, Swami. Wszyscy ludzie są smutni. Wenkamma jest taka młoda. Jej mąż nie 

żyje. Proszę, przywróć go do życia. Wskrześ go, Swami”. Swami jest Bogiem, a nagle 

zachowuje się tak jak człowiek. To sprawia, że nasz umysł jest chwiejny. „Kasturi, 

myślałem, że masz trochę rozumu. Jeśli nie będzie śmierci ani narodzin, jak ja będę 

spędzać czas?” – zapytał Swami. Takie pytanie, gdy martwy jest jego własny szwagier? 

Bycie szwagrem dotyczy ciała, ale Swami jest Bogiem przekraczającym ciało. Jest 

zawsze Parabrahma Swarupą [ucieleśnieniem Boga] i nie znajduje się pod wpływem 

maji. Zależnie od potrzeby i sytuacji odgrywa różne role, tak jak aktor, jednak nie 

utożsamia się z tą rolą.   

Prawdziwa duchowość to życie w Bogu   

Prawdziwą edukacją jest życie z Bogiem. Prawdziwym oddaniem jest życie dla 

Boga, ale prawdziwą duchowością jest życie w Bogu. Żyj w Bogu - kanta wenta, inta, 

dżanta – w tobie, z tobą, wokół ciebie i nad tobą. Jeśli tylko potrafimy nie zapominać o 

jednym, że Swami jest mieszkańcem naszego serca, wtedy wszystko będzie świetnie. 

Nie będzie strachu, tylko radość i błogość! Nie chodzi jednak o zwykłą myśl, tylko o 

rzeczywiste doświadczenie. Naszą siłą jest modlitwa, ponieważ łączy nas ze Swamim w 

naszym sercu! Jeśli modlimy się, pamiętając, że Swami jest mieszkańcem naszego serca, 

wtedy nawet śpiewanie bhadżanów staje się rzeczywistym doświadczeniem radości i 
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pokoju.  

W 1973 roku podjąłem pracę na wyższej uczelni. W jednym ze swoich listów do 

mnie Swami napisał: „Sai sannidhi, przebywanie w bliskiej obecności Sai, w jego 

królestwie, pod jego opieką, to skarb większy niż sama boskość”. Nauczył nas 

wszystkiego, co musimy wiedzieć. Dał nam swoje bezpośrednie przewodnictwo i 

miłość.   

On nas nie opuści. Możemy opuścić samych siebie, ale Swami nas nie zostawi. 

Studenci szczególnie cieszyli się wielką łaską Swamiego. W latach 70. XX wieku ludzie 

narzekali, że Swami 80% czasu spędza ze studentami, a wielbicielom prawie go nie 

poświęca. Dziś niektórzy z tych studentów przejęli pewne ważne role i obowiązki w 

organizacji. Pojechałem do Wielkiej Brytanii, gdzie przewodniczącym brytyjskiej 

samithi był Kiran Kumar – nasz były student. Pojechałem do Szwajcarii. Tam w 

organizacji też są studenci Sai. Również tutaj Widźaja Bhaskar i wielu innych to nasi 

studenci. Każdy student dostanie jakąś rolę. Miej cierpliwość. Nie porównuj. Pierwsze, 

na co trzeba mieć baczenie, to ego, które może stać się wielką ścianą pomiędzy tobą a 

Swamim. Raduj się, bądź szczęśliwy, jednak nie rozwijaj w sobie ego. Ego i zazdrość to 

rdza i kurz. W końcu się pojawią. Nie odejdą. Uważaj na nie. Druga rzecz - nie spiesz 

się. Miej cierpliwość. Powierzaj mu się. Całkowicie poddaj się jego woli. Jeśli będziemy 

mieli ufność i wiarę, Swami nas nie zostawi. Spójrzcie na to, co Swami zrobił dla mnie 

– zwykłego faceta. Uczynił mnie pośrednikiem między sobą a swoimi studentami. Dał 

mi możliwość żyć w Brindawanie i służyć studentom. Wybrał inteligentnych 

studentów i dał mi sposobność służenia im dniem i nocą. A kiedy zdobywali dobre 

stopnie i wyniki, Swami przypisywał mi zasługę i mnie chwalił. 

Służenie Swamiemu na uczelni przez 40 lat  

Trzy razy Swami obsypał mnie szczególnymi błogosławieństwami. Dał mi dom. 

Kiedyś powiedział: „Odbędzie się uroczystość i wtedy dam ci złotą bransoletę”. 

Powiedziałem do Swamiego: „Nie chcę jej, daj mi po prostu miejsce u swoich 

lotosowych stóp”. Swami rzekł: “To nie jest twoje życzenie, to jest moja wola”.  

Podczas uroczystości Swami wziął mnie za kołnierz (miałem na sobie nowy garnitur 

i krawat) i rzekł: “Co, masz na sobie nowe sari?”. Chodziło o to, że ten nowy garnitur to 

sari. Tak sobie zażartował ze mnie. Zapytał mnie: “Czego chcesz?”. Rzekłem: „Nie chcę 

niczego, Swami”. „Nie, nie, powiedz mi” – powiedział. „Naprawdę, nie chcę niczego, 

Swami”. “Poproś o coś, nie sprawiaj mi kłopotu” – rzekł Swami. „Dobrze, daj mi 

długopis, Swami” – powiedziałem. „Jaki długopis?” – Swami dotknął mojej głowy i 

rzekł: „Dam ci”.  

Po pewnym czasie zaaranżowano tę uroczystość. Dr Bhagawantam podarował mi 

srebrną tacę i owoce, uznając mnie za dobrego nauczyciela. Dlaczego się tym dzielę? 

„Życzliwi” mówili mi, żebym nie podejmował pracy na uczelni Swamiego. „Masz 
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rodzinę, a nie posiadasz żadnych oszczędności. Wylądujesz na ulicy” – ostrzegło mnie 

kilku znajomych. Z pełną wiarą w Swamiego odrzekłem: „Co się stanie, to się stanie. 

Nie dbam o to”. Żona zgodziła się ze mną. Podjąłem pracę na tej uczelni i trwało to 40 

lat. Służyłem jako egzaminator. Między innymi otrzymałem możliwość układania 

programu nauczania dla studentów handlu. Swami dał mi także pierścień z dwoma 

diamentami. Rzekł mi: „Idź do domu, pokaż żonie ten pierścień i powiedz jej, że Swami 

dał ci ten pierścień, a dwa kamienie na nim przedstawiają ciebie i mnie”. Taka była 

moja więź ze Swamim. On jest dla mnie wszystkim. Jeśli kochasz Swamiego, Swami 

odpowiada ci miłością. W 1996 roku przeszedłem na emeryturę. Swami pozwalał mi 

pracować przez 40 lat, abym mógł się rozwijać. Nie ma w tym mojej zasługi. Cała 

zasługa przypada Matce Sai.   

Swami jest miękki jak masło  

Kiedyś Swami był zagniewany na studentów. Nie rozmawiał z nimi. Zawołał mnie 

Nitjananda Menon i powiedział, że od tygodnia Swami z nimi nie rozmawia. 

Oświadczył, że nawet gdybyśmy znaleźli się na Saharze, to przeżyjemy, jeśli będziemy 

śpiewali imię Swamiego.   

Przykro mi było z ich powodu. Poszedłem do Swamiego i oznajmiłem: „Swami, 

Nitjananda mówił mi, że jeśli studenci zostaną rzuceni na Saharę, to mimo to będą żyć, 

śpiewając twoje imię. Papam, Swami”. Swami odparł: „Jestem masłem. Jestem w ich 

sercach. Najmniejsze ciepło topi masło. Taki żar jeszcze mnie nie dotknął, 

prawdopodobnie dotknął ciebie” – rzekł Swami. Próbuję tu powiedzieć, że Swami jest 

miękki jak masło. Jest bardzo słodki!   

Kiedyś chłopcy powiedzieli mi: „Proszę pana, niech pan powie Swamiemu, aby się 

na nas nie gniewał”. Poszedłem i powiedziałem Swamiemu: „Chłopcy proszą, abyś się 

na nich nie gniewał”. Swami rzekł: „Gdybym się rozgniewał, zostaliby spaleni na 

popiół. We mnie nie ma gniewu. Zmieniam ton głosu. Jeśli chcę, aby ludzie zrozumieli, 

że nie jestem zadowolony, zmieniam ton, ale zagniewany nie jestem”.  

On nie wie, co to gniew. Zna tylko miłość. Cokolwiek robi, robi z miłości. Cokolwiek 

mówi, mówi z miłości. Cokolwiek daje, daje z miłości. Cokolwiek akceptuje, wynika to 

z miłości. Taki jest kochający Bóg! Cudowny Bóg! Piękny, współczujący Bóg! Nie szuka 

żadnych innych cech, oprócz miłości.   

Swami mówi: „Nie bądź jak szczur w sklepie, którego przyciąga zapach cebuli w 

pułapce, podczas gdy jest tam bardzo dużo słodyczy. Zostałeś złapany w pułapkę przez 

swój własny los. Co mogę więcej powiedzieć? Jestem twoim kalpawrikszą, kamadhenu, 

Meruparwatą (drzewem spełniającym życzenia, krową spełniającą życzenia i mityczną 

górą Meru), gotów dać ci wszystko, jednak ty mnie nie szukasz, nie ufasz mi”. Nie 

dawajmy Swamiemu powodu aby tak mówił.  

Ufajcie mu, pozostawcie mu wszystko. Módlcie się do niego. Swami, ofiarujemy ci 



Sanathana Sarathi   Czerwiec  2020  

 

© Organizacja Sathya Sai       
21 

wszystko, co tylko możemy ofiarować. Prosimy, daj nam siłę do służenia tobie.  I 

wiarę, by zaufać i iść po twoich śladach. Nasz pełen miłości Swami na pewno obdarzy 

nas wszystkim, o co prosimy.  

(Ciąg dalszy z poprzedniego numeru.) Źródło: Sathya Sai Bhagawatam, tom 1    

– Z przemówienia prof. M. Nandżundajaha, byłego egzaminatora w Instytucie Wyższej Wiedzy Śri 

Sathya Sai, wygłoszonego w Dharmakszetrze w Mumbaju w dniu 21 lutego 2016 roku. 

 

 

 

Transformacja naszego życia  

w przesłanie Bhagawana 

W  1985 roku, gdy chodziłam do ósmej klasy, po raz pierwszy usłyszałam o 

Bhagawanie Śri Sathya Sai Babie od swojej nauczycielki języka hindi. Czasem pod 

koniec lekcji, gdy do dzwonka zostało kilka minut, pani opowiadała nam (kilku 

dziewczętom – szczęściarom z pierwszych ławek) o Swamim.    

Swami wchodzi w moje życie   

Pewnego dnia nauczycielka zaprosiła nas do domu, abyśmy zobaczyły 

błogosławieństwa i przejawienia Swamiego. Poszłyśmy do niej w cztery osoby i 

zobaczyłyśmy w jej pokoju pudży dużo kumkum (cynobru), ćandan (proszku z drzewa 

sandałowego) oraz wiele małych posążków. Nasze małe, nieświadome umysły nie 

potrafiły nic pojąć z tego boskiego widoku. Ale czułyśmy wielkie szczęście, że 

widziałyśmy coś tak wyjątkowego i cudownego. Gdy miałyśmy wychodzić, dała nam 

wszystkim małe paczuszki wibhuti, powiedziała, że są bardzo święte i że powinniśmy 

je trzymać na ołtarzu. Usłyszeliśmy też, że możemy mieszać je z wodą i pić, jeśli ktoś 

zachoruje lub stosować codziennie jako szczególne błogosławieństwo Swamiego. 

Otrzymaliśmy prasadam, co sprawiło nam wielką radość, a po powrocie do domu, 

opowiedziałam o tym rodzicom i braciom. Dałam im te paczuszki wibhuti – położyli je 
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na naszym ołtarzu.   

Później, w 1985 roku, przyjechał do nas (do naszego domu w Gooty, miasteczka 

położonego blisko Puttaparthi) znajomy ojca z Czennaju i zabrał ze sobą ojca do 

Puttaparthi. Ojciec dostąpił pierwszego darszanu Swamiego i był świadkiem tego, jak 

Swami stworzył dla jego znajomego pierścień wysadzany dziewięcioma drogimi 

kamieniami. Swami zmaterializował też dla znajomego ojca wibhuti, a odrobinę dał 

również ojcu. Po 3-4 dniach ojciec wrócił do domu z błogosławieństwem Swamiego i z 

jego zdjęciem z abhaja hastam (gestem błogosławieństwa). Opowiedział nam o 

wszystkich pięknych przeżyciach z pierwszego spotkania, jakie miał ze Swamim – 

przeżycia jego boskości, jego miłości, jego łaski, jego cudów itd. Od tego dnia zdjęcie 

Swamiego zdobiło już nasze serca i nasz ołtarz.   

Minęły dwa lata i przyszedł czas na studia. Od kuzyna dowiedzieliśmy się o 

instytucie Swamiego dla dziewcząt w Anantapur. Natychmiast wystąpiłam o przyjęcie 

na studia licencjackie z nauk przyrodniczych, Dostałam listowne wezwanie na egzamin 

wstępny i zostałam studentką Swamiego, którego uznałam za swojego Boga.   

Sai – mój Bóg 

Pierwsze doświadczenie miałam w czasie naszej pierwszej wizyty w Puttaparthi 

(wszystkie poszłyśmy po błogosławieństwo Swamiego na początku sesji w 1987 roku), 

gdy czekałyśmy na darszan Swamiego. Łagodna muzyka, cicha atmosfera oczekiwania 

na przybycie Swamiego były wielkim, nowym doznaniem. Swami przeszedł między 

nami, przyjmując od niektórych listy, błogosławiąc, rozmawiając, niektórych 

zapraszając na interwiew itd. Wszystko to było piękne i było dla mnie zupełnie 

nowym doświadczeniem. Patrząc jak Swami idzie między nami, zauważyłam, że do 

pokoju rozmów w ciszy i w porządku weszła jakaś grupa wielbicieli. Wśród nich był 

wielbiciel, którego wniesiono na noszach. Pierwszy raz byłam świadkiem takiego 

zdarzenia i zastanawiałam się, co to wszystko znaczy. Wcześniej słyszałam, jak 

koleżanki mówiły, że Swami dokona cudu i tamten człowiek będzie uleczony ze swojej 

dolegliwości i wyjdzie na własnych nogach. Nie wiedziałam, czym jest cud ani kim jest 

Swami. (Nie miałam żadnej wiedzy o Swamim ani o jego cudach, gdyż nie byłam ani 

uczennicą Bal Wikas, ani nie wiedziałam dużo o Swamim). Po mniej więcej godzinie 

tamta grupa wielbicieli wyszła z pokoju interview, a wielbiciel, którego wniesiono na 

noszach, wyszedł o własnych nogach. Właśnie tego dnia uwierzyłam, że Bhagawan Śri 

Sathya Sai Baba jest Bogiem.  

Sai – mój guru 

W 1992 roku w czasie spotkania z odchodzącym rocznikiem studentów dostąpiłam 

sposobności rozmowy ze Swamim. Zapytałam: „Co powinnam robić po skończeniu 

studiów licencjackich z nauk przyrodniczych?”. Swami rzekł: „Studiuj pedagogikę”. 

Zatem znów otrzymałam błogosławieństwo uczenia się, jeszcze rok, na uczelni 
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Swamiego. Swami pobłogosławił mnie pracą nauczycielki i z jego miłością i łaską od 

ponad 25 lat działam na tym polu, przekazując uczniom wiedzę świecką z dodatkiem 

wartości. Zawsze będę z radością pamiętała swój pierwszy letni kurs w Brindawanie, 

gdy usłyszałam słowa Swamiego, że my jako studenci Sai zawsze powinniśmy 

utrzymywać litery SAI w następującym porządku: najpierw Sai [Sai first], potem 

wszyscy inni [All others next], a na końcu my [I last]. Wtedy nie zrozumiałam wiele z 

tego skrótu z pierwszych liter, ale dzisiaj pojmuję jego głębsze znaczenie – jeśli poddaję 

się Sai i pomagam wszystkim innym, jestem szczęśliwszą osobą.   

Mam wielkie szczęście, że znalazłam Swamiego jako swojego guru, który prowadzi 

mnie we wszystkich sferach życia. Guru to ten, który prowadzi cię ku Bogu. Jakże 

pięknym podarkiem jest to, że mam Swamiego jako swojego guru i swojego Boga! 

Swami mnie prowadzi, odkąd ukończyłam swą alma mater i czynię najszczersze 

wysiłki, aby wzrastać jako jednostka, trzymając się dwóch głównych nauk Swamiego: 

„Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź” i „Kochaj wszystkich, wszystkim służ”. Swami, 

mój guru, od przeszło 25 lat prowadzi mnie, abym wnosiła dobro między uczniów. 

Podam tu jeden przykład.   

 Zdarzyło się to w październiku 2016 roku. Stwierdzono, że pewien uczeń 10 klasy w 

szkole, w której pracowałam, zaniedbuje obowiązek opłacania czesnego. Dociekając 

dowiedziałam się, że ojciec tego chłopca zostawił rodzinę, gdy chłopiec miał trzy lata, a 

matka jest pokojówką. Ponieważ zachorowała na serce, nie była w stanie pracować, 

więc nie mogli opłacać czesnego. Gdy usłyszałam opowieść chłopca, myślałam tylko o 

jednym – aby mu pomóc. Pomodliłam się do Swamiego o wskazanie mi drogi. Nie 

tracąc czasu, zabrałam ich do naszego ośrodka Sai w Nawi Mumbaju.  

Gdy lekarz przejrzał wszystkie badania lekarskie, powiedział, że potrzebna jest 

opinia specjalisty i skierował ich do zakładu opieki zdrowotnej w Dharmakszetrze. Po 

przeprowadzeniu dalszych badań kobieta dowiedziała się, że musi przejść operację 

wymiany zastawki serca i skierowano ją do superspecjalistycznego szpitala Śri Sathya 

Sai w Radżkot. Operację serca wyznaczono na dzień 22 grudnia. Poczyniono wszystkie 

przygotowania do ich podróży i przy niezmiernej łasce Swamiego operację 

przeprowadzono pomyślnie, kobieta wyzdrowiała w ciągu 15 dni i wróciła do domu 

cała i zdrowa.   

Od tamtej pory uczeń ten wstąpił do naszego samithi [ośrodka Sai] i naszej grupy 

młodzieżowej. Jeździł do Puttaparthi w maju czasie przerwy wakacyjnej, aby służyć w 

Sewa Dal oraz dostąpił ogromnej miłości i łaski Swamiego, służąc u jego lotosowych 

stóp w hali Sai Kulwant.   

Chłopak mówi: „Służenie Swamiemu daje mi ogromną radość, bo dał nam (ma 

młodszą siostrę) z powrotem matkę. Swami jest moim obrońcą; będę służył Swamiemu 

przez całe życie ile tylko mogę”. Doprawdy otrzymałam wielkie błogosławieństwo, że 

mogłam wprowadzić jednego z uczniów do owczarni Swamiego.  
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Sai – mój przewodnik 

Swami mówi – jestem z tobą, nad tobą, wokół ciebie i w tobie. Doświadczałam 

Swamiego jako swojej siły przewodniej, odkąd w 1993 roku ukończyłam Instytut 

Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. Doświadczałam Swamiego jako swojego przewodnika 

przy wielu okazjach. W 1993 roku kończący uczelnię rocznik studentów był w Prasanthi 

Nilajam na specjalnym spotkaniu ze Swamim. Swami dał nam szczególny darszan, 

wygłosił orędzie i udzielił nam padanamaskaru. Wciąż mam w pamięci złote rady i 

piękne przesłania Swamiego. Wśród wielu głębokich i jednocześnie prostych przesłań, 

jakie przekazał nam Bhagawan, było jedno, które mam żywo w pamięci i dzielę się 

nim ze wszystkimi uczennicami z uwagi na jego ogromną wartość. Swami rzekł 

żartobliwie: „Dzisiaj mówi się do każdej z was ‘panno’, lecz gdy skończycie uczelnię i w 

swoim czasie wyjdziecie za mąż, będzie się do was mówić ‘pani’. W ten sposób 

wejdziecie w nowe więzi, z teściem, teściową, bratową i szwagrem. Jednak, drogie 

studentki, musicie zawsze pamiętać, że jesteście studentkami Sai i musicie rozwijać 

wielką więź miłości i szacunku dla nowej rodziny, taką, jaką macie dla własnych 

rodziców i rodzeństwa. Starajcie się zawsze przekształcać te nowe więzi w więzi oparte 

na miłości. To piękne przesłanie naszego najdroższego Pana jest moją myślą 

przewodnią, odkąd wyszłam za mąż w 1997 roku.   

Życie toczyło się gładko i zdrowo, gdy w 2010 roku straciłam swoją jedyną 

szwagierkę. Była to śmierć tragiczna. Musiałam zostać w domu i porzucić swoją pasję – 

pracę nauczycielki. Ta nieprzewidziana sytuacja spowodowała, że zostałam w domu, 

abym mogła wspierać rodzinę i starzejącą się teściową, którą kochałam. Te 5 lat to była 

doprawdy wielka lekcja w mym życiu. Służyłam jej jako kochająca synowa. Uczyłam 

także jako nieetatowa nauczycielka w Weda Pathaśali i coraz bardziej zajmowałam się 

działalnością służebną w ośrodku Sai. Na początku 2015 roku teściowa dotarła do 

lotosowych stóp Bhagawana. Przez ten czas, jaki z nią spędziłam, rozwinęłam się jako 

człowiek. Później znowu zaczęłam uczyć i współpracować z instytucjami zajmującymi 

się kształceniem uczniów z ubogich warstw społecznych. Ostatnio dzięki mocy 

ogromnych błogosławieństw Swamiego dostałam pracę  kierowniczki szkoły 

policealnej w naszej miejscowości. Proszę Swamiego, aby był ze mną i prowadził mnie, 

gdy będę wypełniać tę nową rolę.   

Bezkresna łaska 

Jako matka szczerze modliłam się o to, aby nasz jedyny syn również był uczniem 

Swamiego. Kiedy dorastał, zapisałam go na zajęcia Bal Wikas, aby wpajano mu 

wartości Sai. Gdy kończył 10 klasę, postaraliśmy się dlań o formularz wniosku z 

Prasanthi Nilajam o przyjęcie do 11 klasy. Syn zaniósł wypełniony formularz do 

kierownika swojej szkoły, aby uzyskać konieczne zaświadczenie. Ponieważ kierownik 

był niedostępny, nie mógł zdobyć tego podpisu. Z upływem czasu moje modlitwy 

stały się bardziej żarliwe. Później nadszedł ostatni dzień, jaki pozostał na zdobycie tego 
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zaświadczenia. Ponieważ była pora obiadu, zaczęłam robić roti (ćapati). Nagle 

usłyszałam wewnętrzną podpowiedź: „Bądź ostrożna, robiąc te roti”. Powiedziałam 

sobie: „Och! Na cóż tu uważać, przecież robię te roti codziennie”. Ale wałkowałam je 

bardziej uważnie i byłam bardziej ostrożna kładąc na patelni pierwsze roti, potem zaś 

ustawiając ją na ogniu. Nagle bardzo wyraźnie zobaczyłam, że na roti utworzyło się 

OM w języku hindi. Widziałam, że to OM bardzo ładnie narysowała jakaś 

niewidzialna ręka. Oniemiałam z wrażenia, zaskoczona i pobłogosławiona widzeniem 

tego pięknego cudu. Ze łzami w oczach usunęłam to roti i wyłączyłam piec. 

Pomyślałam, że Swami przez to doświadczenie daje mi jakiś dobry znak, poczułam 

wielki zachwyt i oczekiwałam na powrót syna ze szkoły.   

Syn wrócił ze szkoły z radością na twarzy, mówiąc, że zdołał uzyskać potrzebne 

zaświadczenie na podaniu, bo kierownik wrócił. Byłam bardzo szczęśliwa i poczułam 

pewność, że Swami z pewnością pobłogosławi syna miejscem w 11 klasie. Oboje 

podziękowaliśmy Swamiemu za błogosławieństwo, a tamto pojawienie się OM 

uznałam za znak od Swamiego, że zatroszczy się o przyjęcie syna, a później o jego 

przyszłość. Z błogosławieństwem Swamiego otrzymał on złotą sposobność odbycia 

nauki w klasach 11-12 w Szkole Średniej w Prasanthi Nilajam i został pobłogosławiony 

tym, że prowadził w defiladzie swoją klasę. Był również szczęśliwym zdobywcą 

pucharu jako uczestnil programu poszukiwania talentów w czasie dorocznego Dnia 

Sportu i Kultury w latach 2015-2016. 

Dołączenie do owczarni Bhagawana to najlepszy dar, jaki dali mi rodzice. Po tym jak 

w 1993 roku uzyskałam stopień licencjacki z pedagogiki w Instytucie Wyższej Wiedzy 

Śri Sathya Sai w Anantapur, wszyscy weszliśmy pod parasol łaski Swamiego i 

doznawaliśmy niezliczonych cudów. Słysząc ode mnie o wyjątkowości programu 

Educare, dwóch spośród moich bratanków także dostąpiło łaski i zostali studentami 

Swamiego. Uzyskali stopnie magisterskie i obaj zdobyli prestiżowe złote medale. W 

zeszłym roku także mój najmłodszy bratanek rozpoczął naukę w tym instytucie. 

Doprawdy jestem bardzo wdzięczna Swamiemu za to, że pięcioro z nas pobłogosławił 

tym, że zostaliśmy jego studentami. 

Dzięki boskiej łasce Swamiego my – trójka rodzeństwa i nasze dzieci mieliśmy 

naprawdę wielkie szczęście przeżycia darszanu, sparszanu i sambhaszanu Swamiego. 

Wszyscy jesteśmy związani z Organizacją Sewy Śri Sathya Sai w swoich 

miejscowościach i uczestniczymy w różnych działaniach służebnych, czyniąc własne 

życie przesłaniem Bhagawana.   

– Autorka, Bhuwaneśwari Radższekar jest absolwentką Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai. 
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Podstawowe przesłanie Sathya Sai Baby  

i edukacja Sai 

 

Pewnego ranka do nauczycielki podszedł bardzo niesforny chłopiec z czwartej klasy 

szkoły publicznej, wskazał na małe zdjęcie Sai Baby, które stało na jej biurku i 

powiedział: „Twój Bóg przyszedł do mnie we śnie zeszłej nocy. Powiedział mi, abym 

był dobrym chłopcem!”.  

Dozorca w szkole Sathya Sai powiedział, że pewnego dnia wcześnie wrócił do domu 

z powodu nawracającego epileptycznego bólu głowy. Mówił, że nie jest wielbicielem 

Sai Baby. Gdy odpoczywał w łóżku, Sai Baba przyszedł we śnie i położył rękę na jego 

głowie. Ból głowy ustąpił i od tej chwili nie powrócił.  

Strażnik sali konferencyjnej uniwersytetu podszedł do organizatorów konferencji 

EWLSS i zapytał: „Kim jest mężczyzna z szopą włosów na głowie, który chodzi po sali 

wystawowej?”. Organizatorzy szybko znaleźli broszurę programową i pokazali 

strażnikowi zdjęcie Sai Baby. Zapytali: „Czy to ten mężczyzna?”. „Tak” – odpowiedział 

strażnik. 

Edukacja, która sprawia, że człowiek uświadamia sobie swoją 

wrodzoną boskość 

Opowieści o Sai Babie na temat tego, jak kontaktuje się z osobami, które nie są jego 

wielbicielami w placówkach edukacyjnych Sai w Afryce i Meksyku, przekazano 

członkom Komitetu Edukacyjnego Międzynarodowej Organizacji Sai (MOSS) w ciągu 

ostatnich trzech lat. Historie są inspirujące i cudowne, bo pokazują, że Swami czuwa 

nad swoimi programami. Cieszmy się takimi historiami i jednocześnie kontynuujmy 

coraz ściślejsze dostosowywanie Edukacji Sai do podstawowego przesłania Sai Baby. 

Coraz większa liczba szkół Sathya Sai, instytutów Edukacji Sathya Sai (IESS), 

programów Edukacji Sathya Sai w Wartościach Ludzkich (EWLSS) i Edukacji Duchowej 

Sai (EDS) na całym świecie jest inspirująca. Jako emerytowany nauczyciel szkoły 

publicznej miałem szczęście, że od 1981 roku w różnych okresach uczestniczyłem w 
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programach, które można zbiorczo nazwać Edukacją Sathya Sai. Ta możliwość 

pokazania w Sanathana Sarathi ostatnich 50 lat rozwoju Edukacji Sathya Sai jest 

dobrą okazją do zastanowienia się nad pytaniem: czy jako nauczyciele Sai możemy 

jeszcze bardziej dostosować programy do podstawowego przesłania Swamiego dla 

ludzkości? 

Dla wszystkich drogich czytelników Sanathana Sarathi jest to również dobry czas, 

aby zadać sobie pytanie, czy mogę zrobić więcej, aby żyć w zgodzie z podstawowym 

przesłaniem Swamiego dla ludzkości? Jakie jest jego podstawowe przesłanie? Ludzie są 

z natury boscy, są nieśmiertelnym duchem, nie są ciałem, a celem życia jest 

uświadomienie sobie swojej wrodzonej boskości. Skąd to wiemy? Wielu może tak 

odpowiedzieć na to pytanie: ponieważ mieliśmy szczęście, że zostaliśmy wezwani na 

orbitę Swamiego. W tym czasie on – źródło – przebywał między nami i osobiście 

doświadczaliśmy jego wzroku, słów i dotyku. Wielu z nas może również powiedzieć, że 

studiowaliśmy i zastanawialiśmy się nad jego słowami opublikowanymi w Sathya Sai 

Speaks, w serii Wahini oraz w książkach napisanych przez tych, którzy mieli szczęście 

być mu bliskimi i drogimi przez lata. Dziś wciąż możemy czytać jego słowa i słuchać 

nagrań dźwiękowych jego głosu w dyskursach. W 1981 roku Sathya Sai Baba określił w 

Karcie Organizacji Sai podstawowy cel: „Przebudzenie w człowieku świadomości 

obecnej w nim boskości”. 

A co, według Swamiego, jest podstawowym celem edukacji? W Sathya Sai Wahini 

Swami mówi: „Najwyższym celem edukacji, najwyższym celem nauczania, jest 

uświadomienie człowiekowi ‘powszechnej, wrodzonej bezosobowości’. To jest prawda, 

którą głośno głoszą Wedy”. Celem tego artykułu jest po prostu postawienie pytania: 

czy dostosowujemy nasze życie i programy edukacyjne Sathya Sai tak bardzo, jak to 

możliwe, do podstawowego przesłania Swamiego dla ludzkości? Na jednym poziomie 

pytanie pozostaje obiektywnie bez odpowiedzi, ale na innym poziomie to pytanie i 

kilka innych w każdym z nas może zapoczątkować proces Educare. Educare – 

wydobywanie tego, co jest w naszym wnętrzu – uaktywnia się przez nasze wewnętrzne 

dociekania. 

Krzewienie nauki o jaźni u uczniów i studentów 

Nieco ponad 50 lat temu w 1968 roku Bhagawan zainaugurował działalność koledżu 

dla kobiet w Anantapur. Była to pierwsza z wielu instytucji edukacyjnych, jakie 

założył. W dyskursie Bhagawan powiedział: „Tylko atmawidja (wiedza o jaźni) może 

utwierdzić umysł w dharmie”. To sutra, czyli aforyzm, którą nauczyciele Sai muszą 

nieustannie starać się zrozumieć i stosować w świecie poza Indiami, gdzie język jest 

inny, a na pierwszy rzut oka pojęcia te brzmią obco. Gdy jednak wyjaśni się je 

używając języka miłości, uczniowie w każdym wieku ciepło je przyjmą. Nauczyciele 

Sai poświęcili się wyższemu powołaniu, jakim jest wspieranie środowisk nauczania, 
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które pomagają uczniom zrozumieć sens wypowiedzi Swamiego. 

Co oznacza wypowiedź Swamiego w Anantapur? Krótko mówiąc: Dharma jest 

prawością, atma jest nieodłączną iskrą Boga lub wyższego Ja wewnątrz nas, widja jest 

wiedzą, a umysł jest kłębkiem myśli i pragnień. Bhagawan, w swojej pełnej 

współczucia cierpliwości, mówił w setkach dyskursów i pisał w książkach z serii 

Wahini o niezliczonych aspektach każdego z tych pojęć. Dla mnie stwierdzenie to 

oznacza, że tylko dzięki zrozumieniu lub świadomości jaźni albo iskry Boga wewnątrz 

nas, możemy konsekwentnie utrzymywać umysł w gotowości do wykonywania 

wyłącznie właściwych działań w myślach, słowach i czynach. 

Dla nauczycieli Sai krzewienie atmawidji jest wyzwaniem w programach Edukacji 

Sai we współczesnym świecie. Jeden program jest wyjątkiem. Program Duchowej 

Edukacji Sai (DES) służy głównie dzieciom z rodzin Organizacji Sai. Wszyscy 

członkowie MOSS i ośrodków Sathya Sai żyją we wspólnym, pełnym miłości 

środowisku w różnych krajach. W tej rodzinie nauki Bhagawana są powszechnie 

studiowane. Język wrodzonej boskości, atmy, jest rozumiany i akceptowany. 

Inne programy edukacyjne Sathya Sai na świecie: EWLSS, IESS i szkoły Sathya Sai 

sięgają poza MOSS, aby służyć wielu uczniom pochodzącym z różnych rodzin –

wierzących lub niewierzących. Tak jak misja awatara Sathya Sai najpierw dotarła do 

wielbicieli, tak efekt sięga daleko poza misję. Swami zalecił członkom MOSS, aby 

dzielili się jego przesłaniem na całym świecie. Te trzy programy Edukacji Sathya Sai 

pomagają wypełniać jego misję edukacyjną poza środowiskiem MOSS i jej ośrodkami. 

Jednak ideał Edukacji Sathya Sai, podstawowe przesłanie Swamiego, że prawdziwa 

edukacja kończy się uświadomieniem sobie wrodzonej boskości, odnosi się do 

wszystkich czterech programów: EDS, EWLSS, IESS i szkoły Sathya Sai. 

Krzewienie atmawidji wśród młodszych i starszych uczniów na całym świecie 

wymaga umiejętności. Słowa, których używamy w Edukacji Sathya Sai są ważne, ale 

nie tak ważne, jak dawanie dobrego przykładu przez nauczycieli, wyzwalanie i 

pielęgnowanie wrodzonej natury nas samych, aby przekształcić nasze myśli, słowa i 

czyny. Idealnie byłoby, gdybyśmy wpajali uczniom znaczenie świadomości 

wewnętrznego ducha w tych miejscach, w których wielu nie czuje się komfortowo z 

koncepcją duchowości lub religii. Wrodzona natura nas samych jest zasadniczo 

bezimienna, ale w Edukacji Sathya Sai używamy wielu nazw: atma, duchowość, duch 

ludzki, człowieczeństwo lub po prostu ludzkie wartości. Swami powiedział: „Bóg jest 

miłością, żyjcie w miłości”. Użył słowa ludzkość, aby rozwijać w nas ludzkie wartości. 

W każdym kraju nauczyciele Sai dobierają słowa odnoszące się do wrodzonego ducha 

ludzkiego, w zgodzie z lokalnymi rządami, oczekiwaniami lub wymaganiami 

społecznymi lub religijnymi. 
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Trudne zadanie nauczycieli edukacji Sai 

Wielbiciele wychowani w rodzinach religijnych są świadomi korzystnych aspektów 

tego wychowania. Dobro pielęgnowane w religiach sprzyja rozwojowi miłości do Boga 

i lęku przed grzechem w tych rodzinach, których członkowie biorą udział w 

programach edukacyjnych Sathya Sai. Inni uczniowie odczuwają miłość nauczycieli 

Sai, ale na początku mogą czuć się niekomfortowo z takimi pojęciami jak boskość, Bóg, 

duch. Obie grupy uczniów mogą być w jednej klasie EWLSS lub w tej samej szkole 

Sathya Sai. Nauczyciele Sai muszą umiejętnie pielęgnować więzy miłości między 

wszystkimi uczniami i jasno, z miłością zaakceptować, że istnieje wiele imion 

prawdziwej jaźni – Boga. Czy jesteśmy takimi nauczycielami Sai, co potwierdzają i 

wzmacniają na zajęciach uczucia tych, którzy kochają Boga, a jednocześnie wspierają 

tych, którzy wolą człowieczeństwo jako nazwę ich wewnętrznej natury? 

Czytanie słów Sathya Sai jest podobne do trzymania węgla obok żywego żaru, 

ożywiając w ten sposób płomień miłości i mądrości w naszym sercu. Ponieważ MOSS 

przez lata rozwinęła się, coraz częściej używa się pisemnych wskazówek w prawie 

każdym aspekcie jej działalności, łącznie z edukacją Sathya Sai. Czy istniejące wytyczne 

MOSS dla programów edukacyjnych Sathya Sai jasno określają najważniejsze 

przesłanie Sai, jakim jest uświadomienia sobie wrodzonej boskości i najwyższego celu 

edukacji? Obecnie nauczyciele Sai podejmują lokalne decyzje niezbędne do przekazania 

podstawowego przesłania w swoich regionach, aby dostosować się do lokalnych 

wymagań i oczekiwań. 

Ponieważ Internet jest obecnie bardziej preferowanym źródłem informacji niż 

książki, w jaki sposób możemy przekazać podstawowe przesłanie Bhagawana o 

urzeczywistnianiu naszej boskości przez strony internetowe MOSS? Zespoły ludzi 

działających w MOSS, którzy opracowują zawartość witryn internetowych, są w 

pewnym sensie nauczycielami, ponieważ muszą być mądrzy, ale ostrożni w słowach 

zamieszczanych na stronach internetowych - na poziomie globalnym, czyli z większą 

grupą odbiorców. Dla przykładu słowo ‘duch’ jest dobrym drogowskazem, 

akceptowanym niemal wszędzie, wskazującym drogę do rozwiązania najważniejszej 

przyczyny ludzkiej ignorancji – człowieka, która myśli, że jest ciałem. 

Wreszcie to, co być może jest najważniejsze: czy utrzymujemy imię Sathya Sai w 

jego programach edukacyjnych? Jego imię przypomina, że te programy edukacyjne 

zapoczątkował awatar jako źródło miłości, ostatecznie trwalsze niż jakakolwiek 

zewnętrzna siła rządu lub ograniczone normy społeczne. W latach 80. XX wieku, gdy 

program EWLSS zprezentowano szkołom publicznym, nauczyciele Sai wyrazili obawę, 

że szkoły bardziej zaakceptowałyby EWLSS, gdyby porzucono imię Swamiego. Mówi 

się, że Swami powiedział: „Jeśli program im się nie spodoba, będziemy wdrażać go 

gdzie indziej”. Swami zademonstrował, że woli jakość niż ilość. Zawsze pamiętajmy o 
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mocy jego imienia. 

Na zakończenie kolejna krótka historia o Swamim, gdy ukazał się osobie , która nie 

była wielbicielem. Pod koniec dnia sprzątaczka wykonywała swoje prace w szkole 

Sathya Sai w Ameryce Łacińskiej. Minęła w sali szkolnej duże, oprawione w ramkę 

zdjęcie Sai Baby. Nagle zobaczyła, jak Swami wyszedł ze zdjęcia i stanął przed nią. 

Swami powiedział jej z miłością: „Nie martw się. To jest moja szkoła”. Następnie 

wrócił i ponownie przyjął pozę na zdjęciu. To są jego programy. Wciąż tu jest. 

Podejmijmy jedną z wielu praktyk, jakie nam dał, abyśmy mogli zrealizować jego 

najważniejsze przesłanie – w naszym życiu i w edukacji Sathya Sai. 

- Autor jest członkiem Komitetu Edukacji Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Przekazujemy pełne miłości Sai Ram i błogosławieństwa Bhagawana dla 

wszystkich subskrybentów Sanathana Sarathi, które łączy jego świętą siedzibę 

Prasanthi Nilajam z waszymi szczęśliwymi domami. W czasie tego bezprecedensowego 

kryzysu związanego z COVID-19 wielbiciele powinni bezpiecznie pozostać w swoich 

domach. Aby cały czas mieć boskie myśli i łączyć się z Bhagawanem, wydajemy 

e-booki w języku angielskim i w telugu, zawierające jego nauki i doświadczenia 

wielbicieli, a także albumy audio. Zeskanuj kody QR, aby uzyskać dostęp do naszej 

najnowszej listy e-booków i audiobooków. 

Pobieranie cyfrowe   Pobieranie e-booków 
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Nowiny z ośrodków Sai 

 

Indonezja 

W dniu 12 lutego 2020 roku w prowincji Batangas wybuchł wulkan Taal, powodując 

wielkie zniszczenia. Około 57 tys. ludzi wysiedlono z domów i szukali oni schronienia 

w 255. ośrodkach ewakuacyjnych w bezpieczniejszych częściach prowincji. 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (MOSS) na Filipinach, współpracując z 

Azjatyckim Bankiem Rozwoju (ABR) szybko odpowiedziała na potrzeby 

ewakuowanych w najbardziej oddalonych miastach Batangas.  

W dniu 16 stycznia wolontariusze MOSS przygotowali 400 toreb z niezbędnymi 

produktami spożywczymi. Następnego dnia grupa 32 wolontariuszy, kobiet i młodych 

dorosłych, rozdała torby z żywnością w ośrodkach dla ewakuowanych. Kilku 

wolontariuszy podróżowało 14-15 godzin, aby dojechać do ośrodków ewakuacyjnych i 

pomogło 390. poszkodowanym rodzinom, w tym małym dzieciom i niemowlętom. 

Ponadto rozdano podpaski, okulary ochronne, koce i kapcie. Wolontariusze MOSS 

modlili się o pomyślność wszystkich ludzi na obszarach klęski żywiołowej.   

Mjanma 

W grudniu 2019 roku wolontariusze MOSS świadczyli służbę dla ponad 600 

pacjentów na trzech obozach medycznych - w Jangon, Mjo Hai oraz JGW Homein w 

południowej Mjanmie. Przed rozpoczęciem obozów zanoszono modlitwy, następnie 7 

lekarzy i 16 wolontariuszy służyło pacjentom z miłością i współczuciem. Lekarz z 

Jangon mówił o zdrowiu, poruszając zagadnienia higieny ogólnej, zdrowego życia, 

odrobaczania, spożywania multiwitamin, higieny jamy ustnej i właściwych sposobów 

mycia zębów i rąk.  

Nepal 

W dniu 1 lutego 2020 roku MOSS z Nepalu zorganizowała wielki obóz medyczny w 

Thulakhet (w Pokharze). Grupa 125 wolontariuszy – 19 lekarzy, 26 ratowników 

medycznych i około 90 wolontariuszy MOSS – zapewniła pełną miłości opiekę ponad 

735 pacjentom.  Wolontariusze wykonali 185 badań laboratoryjnych, 135 badań EKG, 

ponad 200 badań ultrasonograficznych i przeszło 100 zabiegów dentystycznych. 

Pacjenci otrzymali leki. U 17 pacjentów rozpoznano zaćmę i skierowano ich do szpitala, 

gdzie przeszli operacje na koszt MOSS w Nepalu.  



Sanathana Sarathi   Czerwiec  2020  

 

© Organizacja Sathya Sai       
32 

Stany Zjednoczone 

Od 25 lat wolontariusze z Ośrodka Sathya Sai w Dallas w Teksasie co piątek 

dostarczają gorące i zimne posiłki 15. Starszym osobom, które już nie wychodzą z domu. 

Odbywa się to w ramach przedsięwzięcia „Posiłki na kółkach” [Meals on Wheels], jaką 

prowadzi stowarzyszenie pielęgniarek i pielęgniarzy (Visiting Nurse Association). 

Służba w postaci dostarczania posiłków z okazji świąt, takich jak Dzień Dziękczynienia 

i święta Bożego Narodzenia, zwykle przyciąga licznie wolontariuszy Sai. W Boże 

Narodzenie w 2019 roku 130 członków ośrodka Sai o godzinie 5.00 rano przyjechało, 

aby zorganizować i ustawić lodówki napełnione prawie 4 tysiącami posiłków, które 

przygotowali członkowie stowarzyszenia pielęgniarek i pielęgniarzy (VNA). Później te 

posiłki i inne podarunki umieszczono w samochodach i rozdano seniorom.  

Gwiazdkową służbę bardzo lubią starsi uczniowie skrzydła Edukacji Sathya Sai, którzy 

pragną w niej uczestniczyć. Nawet byli uczniowie Edukacji Sathya Sai i członkowie 

MOSS, którzy wyprowadzili się z Dallas, starają się uczestniczyć w tej służbie, gdy 

przyjeżdżają do domu, by odwiedzić rodziny.   

W dniu 16 listopada 2019 roku 40 lekarzy i prawie 70 członków MOSS – w tym 

dzieci uczestniczące w zajęciach z Edukacji Sathya Sai z Ośrodka Sathya Sai z Charlotte 

w Karolinie Północnej – świadczyło służbę dla 156. ubogich mieszkańców na obozie 

medycznym w Ośrodku Betlejem w Charlotte. Wykonywali różne badania, usługi 

pediatryczne, zabiegi stomatologiczne i prowadzili edukację zdrowotną. Wszystkim 

pacjentom zbadano poziom cukru we krwi i ciśnienie krwi, szczegółowo przyjrzano się 

ich przewlekłym chorobom, udzielono konsultacji psychiatrycznych, o ile były 

potrzebne oraz dokładnie zbadano zęby i wzrok. Dzieci oceniano również pod kątem 

wzrostu i rozwoju. Wszyscy pacjenci bezpłatnie otrzymali od ośrodka Sathya Sai w 

Charlotte plecaki wraz z zestawami higienicznymi. Większość lekarzy uczestniczących w 

obozie medycznym nie należała do MOSS. Jednak poruszyła ich nie tylko miłość i 

niezwykłe oddanie, jakie okazywali wolontariusze MOSS, lecz także świadczenie 

bezpłatnej pomocy medycznej z miłością i współczuciem.   

Dr Ankita Modi powiedziała: „To był nadzwyczajny wysiłek wszystkich. Cudownie 

było spotkać tak wielu myślących podobnie lekarzy i wolontariuszy. Chciałabym 

bardzo pracować z Wami wszystkimi ponownie. Dziękuję Wam za wszystko, co robicie 

dla społeczności w Charlotte”. 

Rosja  

„Jedność to boskość; czystość to oświecenie” – to myśl przewodnia XVII konferencji 

regionalnej zorganizowanej w centralnej Rosji na początku stycznia 2020 roku. Ponad 

50 uczestników konferencji złożyło sprawozdania z różnych działań, jakie prowadzą 

ośrodki Sai, w tym programów dla dzieci ze skrzydła Edukacji Duchowej Sai, a także 

dorocznej Olimpiady Sai. Odbyły się również występy muzyczne i teatralne stosowne 

dla świątecznego ducha Nowego Roku.   
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Kanada 

Młodzi dorośli z Ośrodka Sathya Sai Baby w Toronto-Jorku wnieśli świąteczny 

nastrój w miejscową społeczność, organizując akcje służebne z okazji świąt Bożego 

Narodzenia w Kanadzie. Dzięki praktykowaniu ograniczania pragnień młodzi dorośli 

zaoszczędzili sporo pieniędzy i kupili ponad 2 000. różnych środków higienicznych, 

które rozdano w miejscowym schronisku dla kobiet. Z miłością przygotowali również 

60 paczek dla nastolatków w miejscowym schronisku młodzieżowym. Dzieci ze 

skrzydła Edukacji Sathya Sai napisały także miłe słowa i załączyły je do tych paczek z 

podarunkami. Wolontariusze rozdali również nowe skarpety, szale oraz mało używane 

kurtki i swetry bezdomnym na ulicach w centrum Toronto. Podali też im gorącą zupę, 

kanapki, owoce i przekąski. Na koniec ośrodek zorganizował zbiórkę zabawek, 

wspierając przedsięwzięcie miasta Toronto pod nazwą „Góra Zabawek”. Wolontariusze 

zebrali 40 podarunków, które zostawili pod choinką ośrodka Sai i zawieźli je na 

posterunek miejscowej straży pożarnej, aby rozdano je potrzebującym.   

Chile 

W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2019 roku w Santiago odbyły się krajowe 

spotkania duchowe, którym przyświecała myśl przewodnia: „Życie w jedności myśli, 

słów i czynów”. Główną rolę w ich organizacji odegrali młodzi dorośli z Chile. W czasie 

tych spotkań młodzi dorośli prowadzili dyskusje na różne duchowe sprawy.  

Rozmawiali również o tym, jakim zaszczytem jest służenie w Organizacji Sai. Podzielili 

się także pięknymi wspomnieniami, jak Sathya Sai Baba troszczył się o nich w 

trudnych chwilach życia. Na spotkaniach zaangażowali się również w działalność 

służebną, rozdając jedzenie bezdomnym.   

Sri Lanka 

W ramach programu poprawy warunków życia na wsi Sathya Sai, ośrodek Sathya 

Sai w Kolombo na Sri Lance objął stałą opieką wioskę Moratuwa – społeczność z 

zachodniej części kraju. W tej wiosce brakuje podstawowych usług. W dniu 29 grudnia 

2019 wolontariusze MOSS z Kolombo zbadali ponad 200 pacjentów na obozie 

medycznym we wsi Moratuwa. Młodzi dorośli rozdali też książki i przybory do pisania 

240 dzieciom.   

– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai  

Bharat 

Himaczal Pradesz: Organizacja Sewy Śri Sathya Sai w stanie Himaczal Pradesz czciła 

przez 3 dni za pośrednictwem Internetu 10. rocznicę odwiedzin Bhagawana w Szimli. 

Wszyscy podzielili się swoimi przeżyciami związanymi z Bhagawanem. Na skutek 

kryzysu wywołanego przez COVID uroczystości były skromne, lecz skupiły wszystkie 

serca modlące się razem u lotosowych stóp Bhagawana o dobro wszystkich istot.   
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Swami przyjechał do Szimli 10 lat temu i w 2010 roku w dniach 15-17 kwietnia 

przebywał w ośrodku Anand Vilas. Ta wizyta Baby jest sama w sobie wzruszającą 

opowieścią. Atmosfera, otoczenie, dyscyplina, a zwłaszcza miłość wielbicieli sprawiły, 

że Swami wykrzyknął: „Zostanę tu, będę tu przjeżdżał wielokrotnie!”. Swami 

pobłogosławił każdy zakątek Anand Vilas. Dzieci Bal Wikas i dzieci szkolne 

przedstawiły kuchnię i dziedzictwo kulturalne Himaczal. 
Orisa: Grupa „Sanatani Mancza” [skrzydło Mahila Wibhag] to wśród braci Sai ze 

stanu Orisa dobrze znana nazwa. Zapewnia platformę dla świętowania chwały 

kobiecości oraz wielkiej kultury i tradycji Orisy. Celem „Sanatani Manczy” jest 

szerzenie i ożywianie ducha służby, zgody, literatury i kultury. Dzięki temu kobiety z 

Mahila Wibhag mogą wyrażać poglądy i prezentować uzdolnienia. Mając to na 

względzie, „Sanatani Mancza” organizuje w stanie Orisa obchody świąt popularnych w 

różnych regionach. Przez cały rok „Sanatani Mancza” zapewnia członkom rodziny Sai 

wiele sposobności obchodzenia ich lokalnych świąt, takich jak Radźa czy Nuakhai w 

ich miejscowościach – z duchowymi wibracjami i ceremoniami związanymi z kulturą i 

tradycją. Stała się w ten sposób środkiem wymiany kulturalnej wśród członków 

rodziny Sai z Orisy 

W dniu 19 stycznia 2020 roku (Dzień Śakti Swarupini ogłoszony przez naszego 

kochanego Bhagawana) oraz w pomyślny dzień Makara Śankranti, kobiety należące 

do „Sanatani Mancza” skorzystały ze złotej sposobności uczczenia tych świąt w 

Markandi, wiosce położonej blisko morza w południowej części Orisy. Rozmawiano na 

różne tematy, takie jak znaczenie i obrzędy Makara Śankranti, cele „Sanatani Manczy” 

oraz role i obowiązki kobiet z Mahila Wibhag, znaczenie Praśanti sewy i działania 

prowadzone obecnie w Orisie w Mahila Wibhag.   

W tym przedsięwzięciu z wielkim zapałem i radością uczestniczyło ponad 600 

członków Mahila Wibhag. Mieszkańcy Markandi to ludzie prości, od dawna oddani 

Bhagawanowi. Większość z nich należy do społeczności rybaków. Święto rozpoczęło się 

od śpiewania Wed i bhadżanów. Trwające 3 dni obchody Makara Śankranti, takie jak 

Bhogi, Pongal i Kunuma odbyły się zgodnie z tradycją.   

Kobiety z Mahila Wibhag śpiewały tradycyjne pieśni koło ogniska. Chwyciły się za 

ręce i krążyły wokół ognia, śpiewając pieśń. Wzmocniło to więź między tymi 

kobietami. Ich miłość przeniknęła całą atmosferę.    

Grupa „Sanatani Mancza” uroczyście wyraziła uznanie dla trzech kobiet z okręgu 

Gandżam za przykładną sewę, jaką świadczą dla organizacji Sewy Śri Sathya Sai. Jedna 

z nich pochodzi z wioski Markandi.  

Uroczystość zakończyła się ofiarowaniem arati Bhagawanowi.   
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Myśl zawsze o Bogu 
 

Stan umysłu osób o dążeniach duchowych jest dziś taki: kiedy 

medytują, wydają się joginami. Po medytacji powracają do 

codziennych zajęć i pogrążeni są w doczesnych przyjemnościach. 

Nie jest to sposób życia, jaki głosił Kriszna, który oświadczył: 

Satatam joginah – zawsze pozostawaj w stanie jogi. A czego 

jesteśmy dziś świadkami? - jogini rano, bhogini (epikurejczycy) w 

ciągu dnia, a w nocy rogini (chorzy). Jak ci ludzie kiedykolwiek 

mogą zostać na zawsze joginami? Musicie myśleć o Bogu w każdym 

czasie, we wszystkich sytuacjach oraz dostrzegać Boga we 

wszystkim, co widzicie, robicie, mówicie i czego doświadczacie. 

– Baba 

 

 
 

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk 


