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AWATAR WANI

Miłość podstawową zasadą ludzkiego życia
TYLKO MIŁOŚĆ DO BOGA DAJE WIECZNĄ BŁOGOŚĆ

Dopóki w ciele jest oddech, jest ono śiwam (pomyślnością); kiedy oddech ustaje,
staje się śawam (trupem). To boskość w ciele sprawia, że ciało jest śiwam.

Pierwiastek życia w ciele to boskość
Do lasu idzie myśliwy i zabija kilka królików i innych zwierząt. Gdy przynosi te
zwierzęta na rynek, ludzie, którzy nie są wegetarianami kupują je na mięso albo dla
skór. Lecz martwego ludzkiego ciała nikt nie kupi. Ludzkie ciało ma dużą wartość, gdy
jest w nim życie. To życie jest Bogiem. Prana (pierwiastek życia) w ciele to paramatma
(Bóg), to prema dżjoti (najwyższe światło). Życie jest światłem. Dopóki jest w nas
światło życia, poruszamy się. Dzięki wartości tego boskiego światła żyjemy na tym
świecie. Dopóki jest światło, jest też życie. Wszystko, co robimy, powinno być miłe
Bogu. Ale tak nie postępujemy, bo wszystko błędnie postrzegamy. Osobie, która
skosztowała słodyczy, nie będzie smakowało gorzkie jedzenie.
Boska miłość jest słodka niczym nektar. Ale choć miłość doczesna jawi się jako
słodka, w rzeczywistości jest to słodka trucizna, gdyż łamie ci serce. Wszystkie sprawy
doczesne rozrywają człowiekowi serce. Jednak wszystkie serca są związane ze sobą
boską miłością.

Patrz na świat oczami miłości
Aby uszyć koszulę, potrzebujemy dwóch metrów tkaniny. Gdy damy tę tkaninę do
krawca, najpierw potnie ją nożycami na kołnierz, rękawy, kieszenie itd. Gdy zszyje
wszystkie części, powstanie koszula. Cięcie tkaniny na kawałki oznacza życie doczesne,
natomiast zszywanie igłą wszystkich tych kawałków to życie duchowe. Doczesne życie
jest jak rozdzielające nożyce, zaś życie duchowe jest jak igła, która łączy. Niemniej
sama igła to za mało.
Potrzebujemy nici premy (miłości). Dziurką igły przez którą musi przejść nić premy,
aby zszyć ubranie duchowego życia, jest dżniana (mądrość). Życiu człowieka
towarzyszy wiele smutków, problemów i wyzwań – przypomina to cięcie tkaniny na
różne kawałki. Jeśli jest z nami Bóg, będziemy wolni od wszelkich problemów, co jest
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jak zszywanie w jedno wszystkich tych kawałków tkaniny i posiadanie ubrania, które
będzie nas chronić. Dharajati iti dharma – dharma jest tą, która podtrzymuje.
Powinniśmy być odziani w dharmę. Dharma jednoczy wszystko i wszystkich; usuwa
wszelkie różnice. Wówczas patrzymy na świat oczami miłości.
Jeśli nie będziemy patrzyli na świat oczami miłości, wszystko będzie jawić się jako
podzielone na części i porozłączane. Tylko miłość może zjednoczyć wszystkich członków
rodziny. Bez więzi miłości wszyscy żyją oddzielnie. Bez miłości, mąż i żona, rodzice i
dzieci, bracia i siostry są oddzieleni. Gdzie jest rozdzielenie, tam nie może być szczęścia.
Właśnie dlatego rodzinom brakuje szczęścia. W dawnych czasach przeważały
wspólnoty rodzinne, a obecnie mamy małe, podzielone rodziny. Dlatego szczęścia, jakie
panowało w wielkich rodzinach wspólnotowych, nie ma we współczesnych rodzinach.
Gdy zbierze się dziesięć głów, mogą rozwiązać każdą trudność. Gdy wiemy, że wielu
ludzi nas wspiera, jesteśmy pewni siebie i możemy stawić czoła każdej trudności w
życiu. Miłość i jedność między członkami rodziny daje im wiarę w siebie, bo podstawą
wiary i pewności siebie jest miłość. Wiarę możecie mieć tylko wtedy, gdy jest w was
miłość. Miłość przewyższa wszystkie inne cnoty. Klejnotów jest wiele, lecz złoto jest
jedno.
Doczesne wygody i szczęście są niczym złote ozdoby. Możemy je mieć tylko wtedy,
gdy posiadamy złoto miłości. Naszą najważniejszą potrzebą jest bowiem miłość, która
wzmacnia naszą wiarę.

Nadmierne pragnienia topią człowieka w morzu doczesności
Anil Kumar powiedział: „Nie można nauczyć się pływać drogą albo w piasku; trzeba
skoczyć do wody. Tak, to prawda, musicie skoczyć do wody. Jednak bez wsparcia w
postaci na przykład koła ratunkowego, możecie utonąć. Tym wsparciem jest boska
miłość. Gdy tykwa pospolita jest jeszcze niedojrzała, tonie, ale gdy się ją wysuszy,
unosi się na wodzie. Gdy umysł człowieka jest pełen doczesnych pragnień, utonie w
morzu doczesności. Jednak człowiek może unosić się na wodzie jak wysuszona tykwa
pospolita, jeśli zwróci umysł ku Bogu i usunie z niego doczesne pragnienia. W
wedancie te dwa stany umysłu nazywają się apeksza i upeksza (przywiązanie i
nieprzywiązanie). Ciężar przywiązań topi was w wodzie, a lekkość braku przywiązań
pozwala unosić się na powierzchni. Gwóźdź utonie w wodzie, ale gdy przekujecie go na
talerzyk, będzie unosił się na wodzie. Talerz pływa, chociaż jest duży, a mały gwóźdź
tonie. Co to znaczy? Będziesz unosił się na wodzie, jeśli przekształcisz się w naczynie
czystego ducha, ale utopisz się, gdy będziesz ciężki z powodu przywiązań do
doczesnych spraw. Człowiek powinien przekształcić siebie w naczynie duchowe.
Przypuśćmy, że mamy łódź. Możemy trzymać ją w wodzie tak długo jak chcemy. To
jej nie zaszkodzi. Lecz gdy w łodzi znajdzie się woda, łódź zatonie. Nie ma w tym nic
złego, jeśli żyjesz w świecie i angażujesz się w doczesne życie Ale nie napełniaj serca
doczesnymi uczuciami. Żyj w świecie i wykonuj swoje obowiązki. Troszcz się o rodzinę,
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zajmuj się biznesem albo czymś innym. Nie ma w tym nic złego. We wszystkich
działaniach doczesnych zachowaj jednak pewne granice. Żyj w świecie bez
przywiązania do doczesnych spraw. Przywiąż się jedynie do Boga i umieść Go w sercu.
Twoje serce nie jest dwuosobową sofą ani przechodnim krzesłem. Jest w nim tylko
jedno miejsce. Umieść w nim Boga.

Pierwsze miejsce w swym życiu przyznaj miłości
Gdzie jest miłość, tam jest i wiara. Bez miłości nie można mieć wiary. Po ślubie mąż
mówi: „Ona jest moją żoną” i kocha ją. Miłość między mężem i żoną jest podstawą ich
wzajemnej wiary w siebie. Ale kiedy przestają się kochać, kończy się to często
rozwodem. Miłość doczesna jest przemijająca. Wieczna i bezwarunkowa jest jedynie
boska miłość. Bóg jest miłością. Żyjcie w miłości – niech to będzie wasz jedyny cel, a
wiara będzie wtedy czymś oczywistym. Pierwsze miejsce w życiu przyznajcie miłości i
rozwijajcie ją coraz bardziej. Wówczas odniesiecie powodzenie we wszystkich
dążeniach. Albowiem podstawą zwycięstwa w życiu jest miłość.
Doczesna miłość opiera się na wierze w kogoś. Ale kiedy ta wiara się skończy, miłość
też odejdzie. Miłość jest wieczna, jednak wiara jest przemijająca jak chmury na niebie,
które przychodzą i odchodzą. Zatem powinniście rozwijać miłość. Może to być miłość
doczesna, ale także powinna być wolna od przywiązania. W umyśle jest dużo smutku,
gdy nie ma w nim miłości. Tylko miłość może uwolnić cię od smutku. Wszyscy będą
żyli w pokoju, jeśli będą rozwijali miłość. Jeśli nie ma miłości, rośnie nienawiść i ludzie
wciąż się kłócą. Z tego powodu upada kraj. A zatem miłość konieczna jest dla dobra
kraju.
Nie ma nic ważniejszego niż miłość do Boga. Jeśli doświadczysz boskiej miłości, w
sposób naturalny będziesz kochał wszystkich. Jeśli masz głowę i serce wolne od
przywiązań i pragnień, możesz je napełnić boskimi uczuciami. Dopóki jest pełne
doczesnych uczuć, nie doświadczysz boskości.
Istnieje związek pomiędzy miłością doczesną a miłością boską. Książę Parikszit
zapytał swojego guru, mędrca Śukę: „Gopiki nie były dźnianimi ani joginkami. Były
niepiśmiennymi pasterki, które wypełniły się miłością do Kriszny. Jak zatem mogły
dojść do mukti (wyzwolenia)?”. Śuka żył w czystości i celibacie, ale bardzo dobrze
wiedział, czym jest miłość i odpowiedział: „O, książę! W gopikach mogły być jakieś
wady, jednak ich miłość do Kriszny była jak ocean, a wady jak niewielki ściek. Gdy
ściek łączy się z oceanem, staje się oceanem. Jeśli zmieszać jeden kubek wody z
dziesięcioma kubkami mleka, woda również stanie się mlekiem. Jeśli coś o niskiej
wartości zmieszać z czymś o dużej wartości, to wartość rzeczy o niskiej wartości także
wzrośnie. Człowiek ma ograniczoną wartość, zaś wartość i miłość Boga jest
nieograniczona. Gdy łączycie swoją ograniczoną wartość i miłość z nieograniczoną
wartością i miłością Boga, również stajecie się nieograniczeni jak Bóg. Czyńcie wysiłki,
aby przejawiać swoją wrodzoną boskość”.
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Doświadczenie boskiej miłości Swamiego usuwa lęk
Nie ma nic cenniejszego niż miłość. Chociaż Koh-i-noor jest najcenniejszym
diamentem na świecie, miłość jest o wiele cenniejsza. W istocie nikt nie może wycenić
miłości; jest ona bezcenna. Bóg jest miłością, miłość jest Bogiem. Tak więc rozwijajcie
miłość i porzućcie wrogość. Dopiero wtedy uświadomicie sobie wartość miłości. Nie
marnujcie świętego życia na to, co iluzoryczne. Wasza percepcja i twórcze zdolności są
ograniczone. Lecz boska percepcja i boskie dzieło nie mają granic.
Zgromadziło się tu wielu ludzi, ale wszyscy z uwagą słuchacie przesłania Swamiego.
Chociaż macie różne ciała, umysły i intelekty, przesłanie Swamiego jest takie samo we
wszystkich sercach. Magnesem, jaki przyciągnął tu was wszystkich, jest miłość
Swamiego. Gdy będziecie doświadczać miłości, całe wasze życie będzie przepełnione
miłością. Gdy świat wypełni się miłością, nie będzie zmartwień ani lęku. Dzisiaj
człowieka paraliżuje lęk, który przenika wszystko. Lęk jest w domu, w samochodzie, w
samolocie, w pociągu. Życie człowieka jest pełne lęku. Został schwytany w
padmawjuhę (szyk bojowy w kształcie lotosu) strachu i nie wie, jak się z niej wydostać.
Czy trudności, łzy i lęk są przeznaczeniem człowieka, który nie ma żadnego schronienia
ani pomocy. Miłość Boga to właściwy sposób na pokonanie lęku.
Bhagawan zakończył orędzie bhadżanem „Prema mudita manase kaho Rama Rama
Ram”. (Ciąg dalszy z poprzedniego numeru)
– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 25 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 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.

Lila Kajwalja Wahini
Sai rozmawia z sadhaką

Sadhaka: Czy mógłbym prosić o przykłady?
Sai: Narasimha, postać Boga, która wyłoniła się z kolumny świątyni, była dla
wiernego wielbiciela, Prahlady, łagodna, piękna i dobroczynna, a jednocześnie
straszliwa dla jego ojca, Hiranjakasipu, który bezgranicznie nienawidził Boga. Natura,
będąca materializacją woli i mocy Boga, również posiada te dwa aspekty: łagodny i
wywołujący strach. Na przykład woda, która jest podstawową substancją
podtrzymującą życie, niesie w sobie witalność i zdrowie, ale bywa też zdradliwa i
śmiercionośna.
Sadhaka: Czy mógłbym prosić o jeszcze inne przykłady?
1

Odręcznie pisane przez Swamiego artykuły dostępne w wersjach oryginalnych Sanathana Sarathi.
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Sai: Wszystkie istoty potrzebują do życia pożywienia. Śastry 2 nauczają, że są trzy
rodzaje żywności: sattwiczna – niosąca w sobie pokój i harmonię, radżasowa –
pobudzająca namiętności, emocje i aktywność, oraz tamasowa – wywołująca gnuśność
i otępienie. Człowiek powinien właściwie dobierać jedzenie, aby stanowiło ono środek
podtrzymujący zdrowie. Pożywienie spożywane bez doboru i ograniczeń wywołuje
choroby, ból i smutek. Zatem nawet pożywienie ma swój niszczący aspekt.
Jest to wyraźnie powiedziane w Wedach. Pożywienie określa słowo anna. Pochodzi
ono od rdzenia ad – jeść, konsumować. Słowo anna znaczy, że to, co jest zjadane przez
żywą istotę, jednocześnie „zjada” tę istotę, zatem pożywienie ma zarówno aspekt
dobroczynny, jak i szkodliwy.
Mędrcy Atharwan i Agniras, którym objawiona została Atharwaweda, rozpoznali
podwójną naturę Boga i stworzenia. To, czy Bóg i natura jawią się łagodne czy
straszliwe, zależy od świadomości doświadczającego. Jednak zasadniczą treścią
Atharwawedy jest kontemplacja natury atmy, a jej celem – pokój i pomyślność rodzaju
ludzkiego.

Jedynie miłość oznacza jedność

W dzisiejszym świecie powszechny jest dualizm, ale taka postawa nigdy nie usunie
smutku. Może go tylko zwiększać i oddalać człowieka od błogości. Dlatego niezbędne
jest rozwijanie poczucia ekatwy (jedności). Jedynie miłość prowadzi do jedności. Ku
miłości nie ma innej ścieżki, innej dyscypliny ani innej nagrody niż miłość – powiedział
Bhagawan w dyskursie wygłoszonym 29 lipca 1988 roku.

Słońce jasno świeci za dnia, umożliwiając ludziom widzenie świata. W nocy światło
daje nam księżyc. Dharma pokazuje wszystkim istotom we wszystkich trzech światach
2

śastry – święte pisma, teksty obejmujące Wedy, itihasy, purany, smriti i inne; reguły moralne i etyczne.
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doskonałą drogę. Podobnie, szlachetny syn oświetla swym przykładnym zachowaniem
cały ród. Wszystko to związane jest jednak tylko z tym nietrwałym i przemijającym
światem.
Mędrzec Kanada doświadczył prawdy, że Bóg jest wszechprzenikający i
upowszechniał ją. Anoraniijan mahato mahiijan – brahman jest subtelniejszy od tego,
co najsubtelniejsze i większy od tego, co największe. Kanada rozpoznał istnienie Boga
w każdym atomie. Opisał nawet Boga jako Anuswarupę (prawdziwą postać atomu).
Świat nie może istnieć bez atomów.
Na początku nic nie istniało we wszechświecie. Nie było słońca, księżyca, gwiazd,
ziemi ani nieba. Wszędzie panowała całkowita ciemność. Połączenie atomów
spowodowało pojawienie się ciężkiej materii o bardzo wysokiej gęstości. W rezultacie
wytworzyły się ogromne ilości ciepła. Potem ta gęsta materia eksplodowała w
Wielkim Wybuchu (Big Bang), rozpadając się na kawałki i wszędzie rozprzestrzeniając.
Było to przyczyną stworzenia. Zrozumiał to mędrzec Kanada.
Dźwiękiem, jaki towarzyszył wielkiemu wybuchowi, była pranawa, czyli omkar,
pierwotny dźwięk. Ów dźwięk Om jest wszechprzenikający. Powstał z paramanu
(najmniejszego atomu). Ten wszechświat tworzą atomy. “Jak można to pojąć?” – pytał
Kanada. Ostatecznie uświadomił sobie zasadę pranawy. Aby osiągnąć wyzwolenie,
człowiek musi kontemplować ten pierwotny dźwięk. Kanada rozpowszechniał tę
prawdę. Właśnie z pranawy powstały słońce, księżyc, ziemia czy niebo.
Podstawą wszelkiego stworzenia jest atom. Każda istota ludzka to określone
połączenie atomów. Bez atomów nie ma materii. Jednak współczesny człowiek nie jest
w stanie zrozumieć tajemnicy atomów. Nauki naszych starożytnych riszich (mędrców)
uważa za zwykłe historyjki i je wyśmiewa. Nie potrafi zrozumieć świętości starożytnej
kultury Bharatu (Indii). Nie jest w stanie pojąć rzeczywistości, jaka jest w nim samym.
Na znak szacunku stawia posągi starożytnym riszim i szlachetnym duszom, jednak nie
pojmuje ich nauk i nie stosuje ich w życiu. Powinien stawiać ich święte postaci nie na
zewnątrz, ale na ołtarzu swojego serca i podążać za ich naukami.

Rozwijaj miłość, aby zaznać błogości
W dzisiejszym świecie powszechny jest dualizm, ale taka postawa nigdy nie usunie
smutku. Może go tylko zwiększać i oddalać człowieka od błogości. Dlatego niezbędne
jest rozwijanie poczucia ekatwy (jedności). Jedynie miłość prowadzi do jedności. Ku
miłości nie ma innej ścieżki, innej dyscypliny ani innej nagrody, niż miłość. Im bardziej
rozwijasz miłość, tym więcej doświadczasz błogości.
Dzisiaj miłość jest powierzchowna i ograniczona. Ogranicza się do krewnych. Nasza
miłość powinna wykraczać poza te ciasne granice, obejmować cały świat i każdą żywą
istotę. Miłość jest we wszystkich w różnym stopniu. W przyrodzie wszystko
funkcjonuje zgodnie ze swoimi określonymi cechami. Nikt nie może tego zmienić ani
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zniszczyć. To wrodzona cecha przyrody. Wyraża to boską zasadę, która jest wieczna,
stała i niezmienna. Aby mógł przejawić się ten boski aspekt przyrody, wszystko zostało
obdarzone pewnymi gunami (cechami). Są to sattwa, radżas i tamas. Aby przyroda
otrzymała te cechy, potrzebni byli pośrednicy – Brahma, Wisznu i Maheśwara (Śiwa).

Zrozumcie podstawową prawdę o jedności
Brahma, Wisznu i Maheśwara nie są istotami o określonej formie. Trójca ta
reprezentuje boskie przejawienie tych trzech cech. Purany błędnie przedstawiły
Brahmę jako bóstwo z czterema głowami, zajęte stwarzaniem wszechświata. Nie jest to
właściwe. W istocie trójca reprezentuje trzy guny. W przyrodzie istnieje pięć
podstawowych mocy (żywiołów) – bhumi, apa, agni, waju i akasza (ziemia, woda,
ogień, powietrze i przestrzeń). Jeśli chce się zrozumieć proces stworzenia, należy
odwrócić porządek, w jakim zostały wymienione te żywioły. Zaczynając od akaszy
(przestrzeni), kolejno mamy powietrze, ogień, wodę i ziemię. Przyrodę należy rozumieć
na dwa sposoby: po pierwsze – w związku z procesem stwórczym, po drugie – z
codziennym doświadczeniem. Podobnie, gdy kolejność Brahma, Wisznu, Iśwara
odniesiemy do stworzenia, należy ją odwrócić. Mamy wtedy kolejność: Iśwara,
Wisznu, Brahma.
Na początek, jakie jest znaczenie Iśwary? Gita głosi: Iśwara sarwa bhutanam
hridese, Ardżuna, tiszthati – o Ardżuno, Bóg mieszka w sercu wszystkich istot. Dlatego
Iśwara znaczy „Pan Serca”. Oświetla On serce każdej istoty. Oznacza to, że w każdym
sercu jest obecna boska moc Iśwary. Drugim mianem nadanym Iśwarze jako Panu
Serca jest atma.

Najwyższy Guru
Umysł wyłonił się z serca. Umysł związany jest z Wisznu. Wisznu oznacza tego,
który jest wszechprzenikający. Umysł jest równie wszechprzenikający. Mano mulam
idam dżagat – umysł jest podstawą całego świata. Umysł przenika cały wszechświat.
Dlatego jest związany z Wisznu. Brahmę zwykle opisuje się jako tego, który wyłonił
się z pępka Wisznu. Z umysłu wynurzyła się wak (mowa). Wak to ucieleśnienie
Brahmy. Dlatego wśród innych imion, Brahmę określa się jako śabda brahmamaji
(dźwięk jest Brahmą).
Tak oto Iśwara, Wisznu i Brahma symbolizują serce, umysł i mowę. Ich połączenie
reprezentuje atmę. Dlatego każdego z nich należy czcić jako jednego, najwyższego guru
w trzech postaciach.
Gurur Brahma gurur Wisznu
Gurur dewo Maheśwara;
Guru sakszat parabrahma
Thasmai śri gurawe namaha.
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Guru jest Brahmą, Guru jest Wisznu, Guru jest Maheśwarą.
Guru zaprawdę jest najwyższym brahmanem.
Niech guru będzie pozdrowiony.
Tym słowom, które mają głębokie i święte znaczenie, nadano błędny sens.
Wyolbrzymiają one rolę zwykłego nauczyciela, dzielą boskość, pomijają podstawową
prawdę o jedności, która jest w nich zawarta.
Gurur Brahma – Brahma, o jakim tu mowa, to nie stwórca. Związany jest z wak.
Gurur Wisznu odnosi się do wszechprzenikającego umysłu, który istnieje we
wszystkich istotach. To zasada Wisznu. Gurur dewo Maheśwara – dotyczy siedziby w
sercu. Guru sakszat parabrahma znaczy, że jedność mowy, umysłu i serca reprezentuje
najwyższą atmę, którą należy czcić jako Guru.
– Fragmenty dyskursów Bhagawana Śri Sathya Sai Baby wygłoszonych w czasie świąt Gurupurnima.

Najwyższe boskie błogosławieństwa Swamiego

Powiem wam, że jeśli uczestniczycie w działalności instytucji Swamiego – czy jest to
Bal Wikas, wyższa uczelnia czy Sewa Dal – to Swami przekazuje wam tak wiele, że nie
zdobędziecie tego nigdzie indziej na świecie. Swami daje nam też bogactwo kultury,
sztuki, moralności i charakteru.
Moje inicjacja w muzyce
Czy jest się muzykiem, technikiem dźwięku, czy gra się na instrumencie, to Swami
działa przez nas. Musimy być tak dostrojeni, jak instrumenty muzyczne, aby Swami
mógł przez nas działać. Ja sam, przyznam się uczciwie przed tym dostojnym i
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czcigodnym zgromadzeniem, codziennie nie ćwiczyłem gry na jakimś instrumencie,
natomiast miałem tylko jedną misję – przypodobać się Swamiemu. Starałem się
zwrócić na siebie uwagę Swamiego. Inspirację na polu muzycznym zawsze dawała mi
moja aktywność w grupie bhadżanowej Sundaram Bhajan Group. Jestem bardzo
szczęśliwy, stojąc tutaj w dniu jubileuszu Sundaram, gdyż doprawdy właśnie tu
urodziłem się i wychowałem, był to mój pierwszy dom. W Sundaram Bhajan Group
byłem najpierw małym chłopcem grającym na tabli. Jako uczeń Bal Wikas dalej
grałem na tabli w Sundaram. Zacząłem bardzo wcześnie – muzyka pasjonowała mnie
od dziecka.
Opowiem o swojej rodzinie. Brindawan jest nam bardzo bliskie, bo mój dziadek, Śri
Nagaradżan, służył w szpitalu ogólnym Swamiego. Ojciec wciąż służy Swamiemu w
Organizacji Sathya Sai. Ja jestem już trzecim pokoleniem wielbicieli, a mój syn
czwartym pokoleniem wielbicieli Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.
Mam dwie starsze siostry, które są absolwentkami Instytutu Wyższej Wiedzy Śri
Sathya Sai. Zawsze miałem głębokie pragnienie, aby być studentem na uczelni
Swamiego, lecz gdy nadszedł czas składania wniosków, Swami powiedział mojemu
ojcu: „Niech studiuje w Czennaju”. Był ku temu powód, który poznaliśmy później.
Jestem trzecim dzieckiem w rodzinie. Moje dwie starsze siostry otrzymały od
Bhagawana imiona – Sumana i Sudżana. Upłynęło dużo czasu zanim Swami nadał mi
imię. Matka mocno wierzyła w Swamiego i chciała, aby nadał mi imię. Pewnego razu
w czasie darszanu w Parthi Swami zobaczył mnie z moją matką. Miałem wtedy cztery i
pół roku. Podszedł do mojego dziadka i zapytał: „Nagaradż, jak ma na imię twój wnuk?
Dziadek odrzekł: „Swami, ty musisz nadać mu imię. Czekamy, aż nadasz mu imię.
Swami odpowiedział: „Taki duży chłopiec, a wy chcecie, abym teraz dał mu imię?
Wciąż nie ma imienia?”. „Nie, Swami... matka czeka na nadanie dziecku imienia. Chce,
abyś go nazwał; musisz nadać mu imię”. Swami szybko odrzekł: „Nazwijcie go
Śrawanam. Dziadek powtórzył „Sarawanan”, co znaczy Pan Muruga. Swami go
poprawił, mówiąc w języku tamilskim: „Śrawanam, Sarawanan Illa” i napisał Ś r a w a
n a m. Zatem otrzymałem to imię, gdy miałem cztery i pół roku.
W dzieciństwie miałem dokuczliwy problem ze świszczącym oddechem. Prawie co
miesiąc leżałem w szpitalu. W istocie dziś rano też nie czułem się zbyt dobrze. Od wielu
lat ten kłopot już nie powracał. Ale tuż przed przemówieniem poczułem się bardzo
chory. Dano mi kilka leków i powiedziano: „Nie martw się, będziesz czuł się dobrze”.
Mam tę dolegliwość od dziecka. Gdy to świszczenie dokuczało mi w szpitalu i
bardzo cierpiałem, matka śpiewała bhadżany i zaraz się zmniejszało. Na muzykę
reagowałem natychmiast, a nebulizator, tlen czy cokolwiek innego, nie pomagało. W
szpitalu mówili: „Pani Ramani, dlaczego pani nie śpiewa? Pani syn poczuje się lepiej”. I
matka śpiewała bhadżany, przy których uspokajałem się, gdy leżałem w szpitalu.
Wtedy rodzice po raz pierwszy uświadomili sobie, że dobrze reaguję na muzykę i że

© Organizacja Sathya Sai

13

Sanathana Sarathi

Lipiec

2020

lubię muzykę.
Opowiadam tę historię tylko dlatego, abyście wiedzieli, że los jest czymś, co już
zostało postanowione. Swami wszystko o was wie, od chwili narodzin. Zna wszystkie
wasze poprzednie i przyszłe wcielenia, może wszystko zmienić. Jestem tutaj, aby wam
przedstawić tę opowieść, zachowując kolejność wydarzeń, ujawniając w ten sposób
chwałę Swamiego.
Granie na tabli w Sundaram Bhajan Group
Gdy Swami przychodził na darszan, gdy byłem nastolatkiem, grano muzykę
instrumentalną. Ja należałem do Sundaram Bhajan Group – grałem na tabli,
keyboardzie i tworzyłem dużo utworów instrumentalnych. Sundaram wszystko mi
zapewniało – tablę, keyboard, mikrofony i sprzęt do nagrywania.
Swami dał mi wszystko; nie musiałem niczego kupować. Dzięki Sundaram Swami
ciągle dawał mi potrzebne narzędzia. Pragnąłem tylko jednego – w jakiś sposób
sprawić radość Swamiemu. W domu komponowałem muzykę, grałem na tabli i
tworzyłem utwory instrumentalne. Nagrywałem je na kasety. Kasety z muzyką
instrumentalną, jaką stworzyłem, wysyłałem kurierem do Puttaparthi w nadziei, że
gdy przyjadę do aszramu, to usłyszę tę muzykę na darszanie Swamiego. Jednak za
każdym razem, gdy przyjechałem do Puttaparthi, płynęła muzyka grana na flecie czy
mandolinie, zaś swojej muzyki nigdy nie słyszałem.
Potem zacząłem nagrywać płyty CD, gdy kasety wyszły z użytku. Gdy Swami
przychodził na darszan, miałem w ręku płytę CD; Swami zabierał ją ode mnie. Z
niecierpliwością czekałem na następny darszan w nadziei, że ją usłyszę, ale tak się nie
stało. Bez końca nagrywałem bhadżany wyłącznie dla Swamiego. Tylko o to mi
chodziło. Chciałem, aby Swami słuchał tej muzyki.
Bracia i Siostry, dzisiaj powiem wam, że w życiu możemy mieć różne oczekiwania.
Możemy jedynie modlić się i dawać coś Swamiemu z całego serca, wyraźnie
przeznaczając to dla Bhagawana. Tylko on wie, kiedy tego użyć, kiedy spełnienie
waszej modlitwy będzie właściwe. Nie wie tego nikt inny. Dzisiaj, po wielu latach,
kiedy szedłem na scenę, graliście tę muzykę. Mamy teraz rok 2020. Pieśń, którą
odtwarzaliście, gdy szedłem na scenę, nagrałem w 1999 roku. Wszystkie te utwory
muzyki instrumentalnej wykorzystywane były w Radio Sai i w wielu filmach
dokumentalnych o Swamim. W związku z tym człowiek uświadamia sobie, że
cokolwiek robisz dla Swamiego, nie zadawaj pytań ani nie oczekuj natychmiast
wyników. Swami wie, kiedy wykorzystać właściwie to, co dajecie Swamiemu.
Coraz bardziej wciągała mnie muzyka. Grupa Sundaram Bhajan Group bardzo
rzadko występowała przed Bhagawanem. Największą misją mojego życia stało się
otrzymanie takiej możliwości, abym mógł wystąpić przed Swamim, siedzieć przed nim
i dostąpić jego łaskawego spojrzenia. Nic innego w życiu się nie liczyło. Miałem tylko
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jedną misję, aby Swami spojrzał na mnie, gdy gram na tabli lub keyboardzie.
Członkowie Sundaram Bhajan Group byli bardzo rygorystyczni. Dali mi tę szansę
dopiero wtedy, gdy osiągnąłem odpowiedni wieku, wzrost i poziom
zdyscyplinowania, abym mógł siedzieć z przodu i grać na tabli.
Sposobność wystąpienia przed Swamim
Jedna taka wspaniała sposobność nadarzyła się w roku 2003. Byliśmy tutaj wszyscy
jako Sundaram Bhajan Group, by ofiarować program muzyczny u lotosowych stóp
Swamiego. Szansą dla mnie było to, że nie mamy wielu muzyków, a ktoś musiał grać
na tabli i na keyboardzie. Bardzo zależało mi też na jakości dźwięku i na jak najlepszym
jego miksowaniu. Postanowiłem więc, że przyniosę mikser i będę zarządzać dźwiękiem
programu w hali Sai Ramesh Hall. Ale jeden ze starszych członków zespołu powiedział:
„Nie możesz kręcić się przed Swamim z tablami, keyboardem i mikserem” – usiądź z
tyłu.
W ten sposób moje marzenie przepadło. Myślałem, że pokażę przed Bhagawanem
wszystko, co chcę, a ktoś mi nie pozwolił. Trzeba jednak stosować się do poleceń. W
tamtym czasie byłem tylko uczniem koledżu. Program miał odbyć się rano. Umieścili
mnie w czwartym rzędzie. Wciąż pamiętam, że siedziałem z tyłu. Byłem załamany.
Bałem się, że Swami nie zobaczy mnie jak gram na tabli i keyboardzie. Dzięki Bogu
tamtego dnia rano program nie odbył się. Śpiewano tylko bhadżany. Nie wiedzieliśmy,
czy program odbędzie się wieczorem. Wróciłem do swojego pokoju. Byłem wytrącony
z równowagi, wciąż pamiętam, że był to pokój A2 tutaj w Brindawanie.
Powiedziałem matce: „Amma, tyle się napracowałem nad tym programem
muzycznym! Chcieliśmy przedstawić Swamiemu różne formy muzyki. Gram na tabli,
gram na keyboardzie, miksuję, a oni każą mi siedzieć w ostatnim rzędzie”. Matka
odpowiedziała: „Pracujesz dla Swamiego i niezależnie od tego, gdzie siedzisz, Swami
będzie cię widział. Miej wiarę, że wszystko, co robisz, trafia do Swamiego. Nie ma
znaczenia czy jesteś w pierwszym czy w czwartym rzędzie; myśl jedynie o Swamim.
Wciąż pamiętam, że byłem bardzo napastliwy. „Amma, bardzo łatwo Ci mówić, bo
sama nie grasz. Ja ćwiczę od dawna i chciałbym siedzieć z przodu”. Matka
odpowiedziała: „To jest w porządku, myśl jedynie o Swamim”.
Wieczorem, wszyscy członkowie zespołu usiedli. Wciąż mam ten film wideo. Zaczęła
płynąć muzyka darszanowa. Siedziałem w czwartym rzędzie. Nagle przyszedł ktoś i
powiedział: „Swami chce, aby muzycy z Sundaram Bhajan Group usiedli na scenie.
Musieliśmy szybko wszystko zabrać i wejść na podwyższenie. Koledzy z zespołu
zajęli scenę i nie było miejsca z tyłu. Musiałem usiąść przed nimi, z boku. A zatem, czy
chciałem czy nie, dostałem piękne miejsce w pierwszym rzędzie, gdzie rozłożyłem
wszystkie swoje instrumenty. Gdy skończyliśmy koncert, Swami powiedział, aby
śpiewać i grać dalej. A my wyczerpaliśmy już nasz repertuar pieśni. Nie wiedzieliśmy,
co robić. Mieliśmy tylko godzinny program, a Swami kazał grać dalej. Powtórzyliśmy
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znowu te same pieśni. I wówczas Swami podszedł i pobłogosławił mnie złotym
naszyjnikiem, po czym zapytał: „Enna panra (co robisz)?”. „Swami, studiuję
informatykę” – odpowiedziałem. Pamiętam, że miałem pochyloną głowę, gdy Swami
rozmawiał ze mną zakładał mi na szyję zmaterializowany naszyjnik. Później
powiedział: „Na solren jenna pannanum nu (Powiem Ci, co robić)”.
Instrukcje Swamiego są bardzo jasne. „Inga wasicha poradhu – nie wystarczy, że
grasz tutaj. Graj też na zewnątrz, a zyskasz więcej doświadczenia” – zalecił mi Swami.
Swamiemu chodziło o to, abym występował, koncertował i zdobywał doświadczenie.
Dopiero wtedy zacząłem dawać profesjonalne koncerty.
Miałem ogromną wiarę, bo Swami rzekł, iż będzie mną kierował. Od 2003 roku
bardzo czekałem na to, aby Swami mną pokierował. Jeździłem do Puttaparthi i
dawałem listy. Potem moje listy zmieniły się: „Swami, chcę grać na tabli w mandirze
w Puttaparthi”. Ponieważ nie byłem studentem, nie było sposobu, abym mógł zagrać
w Prasanthi. Jednak chciałem grać na tabli, do czego wiodła tylko jedna droga – zostać
członkiem grupy bhadżanowej. Wciąż pisałem do Bhagawana: „Swami, chcę grać na
tabli w Puttaparthi”. Swami zawsze z miłością brał wszystkie listy, ale dla mnie bardzo
długo nie pojawiała się szansa.
Gdy w 2003 roku skończyłem studia, zacząłem pracować nad syntezą mowy
dźwięku w pracowni komputerowej w IIT Madras. Jednak nie to chciałem w życiu
robić. Ponieważ Swami mówił, że powie mi, co robić, zaciskałem zęby i
kontynuowałem tę pracę. Musiałem działać, bo z każdym dniem byłem coraz starszy.
Nie było to łatwe, zwłaszcza wtedy, gdy jest się artystą. Były to zmagania
wewnętrzne. Wciąż jeździłem do Puttaparthi, ale nie dostałem żadnego znaku od
Swamiego.
Jak Swami poprowadził mnie do wyboru zawodu muzyka
Gdy w 2005 roku Swami gościł w Kodaikanal, nie było dobrego nagłośnienia. Po
wygłoszeniu pierwszego dyskursu Swami nie był zadowolony. Tak więc dostaliśmy
pilne wezwanie na pomoc: „W nocy należy przewieźć do Kodaikanal nagłośnienie
zespołu Sundaram, które jutro powinno sprawnie działać na porannych bhadżanach”.
W naszej grupie bhadżanowej nikt nie był dostępny, z wyjątkiem trzech naszych
członków. Tylko my mogliśmy wszystko zostawić i pojechać. Włożyliśmy sprzęt do
samochodu i o północy dotarliśmy do Kodaikanal. Zainstalowaliśmy nagłośnienie i
wszystko naprawiliśmy. Przypominało to magię. Wiecie, że gdy Swami wyrazi swoją
wolę, to po prostu się dzieje. W ciągu 12 godzin wszystko zostało zrobione - łącznie z
transportem i naprawą dużego systemu nagłośnienia. Gdy teraz o tym myślę, wydaje
się to niemożliwe.
Gdy Swami przyszedł rano na darszan w Kodai, jakież wielkie było moje szczęście i
radość Śri Sairama oraz Śri Baladżiego z grupy bhadżanowej! Swami podszedł prosto
do mnie i powiedział: „Sound bagaledu! – dźwięk nie jest dobry!”.
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Mieliśmy ogromne oczekiwania, że wszystko będzie pięknie, a Swami mówi, że
dźwięk nie jest dobry! Zdjęliśmy głośniki spod sufitu i umocowaliśmy je na poziomie
uszu. Właśnie tam rozpoczęła się moja inżynieria dźwiękowa. Zdjęliśmy głośnik z góry,
a Swami rzekł: „Ekou waradu (jest echo)”. Swami słyszał dźwięk dwukrotnie. Na różne
sposoby zmienialiśmy położenie głośników. Tamtego dnia wieczorem Swami wygłosił
orędzie. Mocą łaski Swamiego jakoś wszystko poszło świetnie. Potem Swami przyszedł
do mnie i rzekł: „Sound manchidi! (dźwięk jest dobry)”. Byliśmy bardzo szczęśliwi.
Minęło wiele dni. Znowu pisałem listy do Swamiego o muzyce. Pewnego pięknego
dnia byliśmy na korytarzu i Swami zapytał mnie: „Enna? Wela pudikilaja? (Co, nie
lubisz swojej pracy?)”. Wówczas powiedziałem Swamiemu: „Swami, chcę zajmować się
muzyką. Powiedziałeś, że mnie poprowadzisz. Czekam na twoje wskazówki. Swami
skinął głową i powiedział: „Powiem ci, co robić. Przyjedź do Puttaparthi i porzuć swoją
pracę”. Wyjeżdżąjąc z Kodaikanal Swami dał mi 500-rupiowy banknot. Założyłem, iż
to moje pierwsze pobory. Oprawiłem banknot w ramki. Pomyślałem: „W porządku,
teraz Swami mnie pobłogosławił. Powie mi, co robić… co się wydarzy!”.
Porzuciłem pracę w 2005 roku. Bardzo długo czekałem. Mnóstwo wyjazdów do
Puttaparthi. Jednak Swami mnie nie widział i nie wziął ode mnie ani jednego listu.
Gdziekolwiek poszedłem i usiadłem, Swami nie patrzył na mnie. Po prostu jeździłem
tam, pomagałem w Radio Sai i chodziłem na zajęcia na Wyższą Uczelnię Muzyczną.
Rozpoczął się sprawdzian mojej wiary w jego słowa. Siadywałem w rzędach, gdzie
losuje się żetony wskazujące kolejność wchodzenia na darszan. Trzeba wcześnie wstać i
po losowaniu znaleźć swoje miejsce. Jednak w żaden sposób nie potrafiłem
przyciągnąć uwagi Swamiego.
W tamtym okresie byłem zupełnie wytrącony z równowagi. Wszyscy wokół mnie
odnosili sukcesy w życiu zawodowym, a ja nie wiedziałem, czy będę zajmował się
muzyką, czy będę się dalej uczył. Byłem pełen niepokoju i złości. Moja koncentracja na
Swamim zaczęła słabnąć. Przecież w 2003 roku Swami rzekł: „Powiem ci, co robić”. Jak
długo można czekać? W tamtym okresie brakowało mi dojrzałości do zrozumienia
Swamiego. Moja wiara się chwiała. W pewnych chwilach byłem bardzo mocno
wytrącony z równowagi. Mówiłem do matki: „Amma, Swami powiedział: ‘Powiem ci,
co robić’, ale nie powiedział. Ile razy mam jeździć do Puttaparthi?”.
Wciąż pamiętam, że tuż przede mną było zdjęcie Swamiego. Powodowany złością
uważałem, że przyczyną mojego cierpienia jest wyłącznie ociąganie się Swamiego, co
doprowadziło do takiej sytuacji i w odruchu złości uderzyłem ręką w zdjęcie. Zdjęcie
spadło, a szkło pękło. Pękło zdjęcie Swamiego. Byłem załamany, przecież nie miałem
zamiaru tego zrobić. Szalał we mnie niepokój. Natychmiast zacząłem zbierać szkło
gołymi rękami. Nie chciałem używać miotły. Matka powiedziała: „Po co taka agresja?
Bądź spokojny. Wszystko jest w porządku. Swami cię poprowadzi”. Posprzątałem i
postanowiłem, że to się już nie powtórzy.
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Cały czas czekałem. W 2006 roku na jednym z darszanów Swami zobaczył moją
matkę i zapytał: „Co porabia twój syn?”. Matka odpowiedziała: „Swami, on czeka, abyś
nim pokierował. Nie wie, co robić; wciąż czeka na twoje przewodnictwo”. Swami rzekł:
„Poproś go, aby przyjechał”.
Nareszcie! Swami w końcu mnie wezwał. Wsiadłem w wieczorny autobus i
dotarłem do Prasanthi Nilajam. Kupiłem nowe ubranie, aby jak najczyściej wyglądać
przed Swamim. Zapewnił moją matkę, że ze mną porozmawia. Jednak w Puttaparthi
Swami przez długi czas nawet na mnie nie spojrzał. Jakże wiele minęło darszanów!
Jakże wiele listów! Matka wróciła do Czennaju. Powiedziałem jej: „Wróć, proszę i
powiedz Swamiemu, że przyjechałem”. Odrzekła: „Hej, Swami wie. Po prostu bądź
spokojny. Swami cię wezwie”.
Wciąż pamiętam, że w czasach studiów w Wyższej Szkole Muzycznej chodziłem na
zajęcia z tabli, ale nie na darszan, ponieważ bałem się, że skoro Swami na mnie nie
patrzy, to ludzie wokół przeze mnie nie będą mieli właściwego darszanu. Zatem nie
siadałem z przodu tylko stałem w rogu hali. Pewnego dnia przyszedł jeden z chłopców
i zapytał o „chłopaka z Madrasu”. Tego słowa użył, pytając o mnie. Swami zapytał:
„Gdzie jest ten chłopak z Madrasu?”.
Potem Swami mnie wezwał. Tamtego ranka nie zjadłem śniadania. Swami to
współczujący Pan. Posłał mi jabłko i poprosił, abym je zjadł. Wziąłem jabłko,
podszedłem do schładzacza wody i je zjadłem. Nie wiedziałem, czy będę mógł pójść na
werandę. Swami mnie wezwał, a ja nie wiedziałem, dokąd iść. I wówczas przyszedł
jeden z braci i powiedział, że Swami mnie wezwał do środka.
Czy wiecie, co Swami mi najpierw powiedział? „Paaru, Swami ku onnum agala.
(Zobacz, nic mi się nie stało)”. Nie zrozumiałem. Swami rzekł: „Nic mi się nie stanie,
jeśli stłuczesz moje zdjęcie. Pęka tylko twoje serce. Jedynie tracisz równowagę i
denerwuje się twoja matka. Zobacz, ja mam się świetnie”.
Nie wytrzymałem i rozpłakałem się przed Swamim. Wziąłem go za ręce i
powiedziałem: „Swami, jak długo mogę czekać? Chcę tylko jednego – zajmować się
muzyką. Powiedziałeś, że mi powiesz. A czekam od bardzo dawna. Nie mam żadnego
dochodu”. Swami powiedział: „Aah, wiitu maadila mjuzik biznes pannu. (Otwórz firmę
muzyczną w swoim domu)”. Odpowiedziałem: „Swami, jeśli mam uruchomić studio,
potrzebuję dużo pieniędzy. Skąd je wezmę?”.
Swami odrzekł: „Panam illenu illa, feth illa. (Nie pieniędzy ci trzeba, brak ci tylko
wiary)”. A potem Swami powiedział coś pięknego: „Twoja wiara jest jak wahadło,
które kołysze się w lewo i w prawo, w kierunku ‘tak’ i w kierunku ‘nie’. Jeśli wiara jest
jak wahadło, to sprawy nie mogą toczyć się dla ciebie pomyślnie. ‘Będę zajmował się
muzyką czy nie? Będę grał na tabli czy nie? Wrócę do informatyki czy nie wrócę do
informatyki? Zarobię coś czy nie zarobię?’. Twoja wiara ciągle się chwieje w lewo i w
prawo, jak wahadło, a czas mija. Im bardziej się kołysze wahadło, tym szybciej biegnie
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czas. I czas się marnuje. Zatrzymaj wahadło, a czas będzie na ciebie czekał. Miej wiarę.
Zatrzymaj wahadło na ‘tak’. Jeśli Swami powiedział, że będzie cię prowadził, to będzie
cię prowadził. Gdybyś miał tę wiarę, nie marnowałbyś czasu. Gdy wahadło zatrzymuje
się, zatrzymuje się czas”. Utkwiło mi to w pamięci. Och! Czy dlatego traciłem czas? W
emocjach chwyciłem Swamiego za ręce i zapytałem: „Swami, co mam robić?”. Swami
rzekł: „Zacznij swój biznes” – muzykę.
Wróciłem do Czennaju z mocnym zapewnieniem Bhagawana. W październiku 2006
roku zacząłem tworzyć swoje studio. Gdy było bliskie ukończenia, w styczniu 2007
roku Swami przyjechał do Czennaju. My trzej z grupy bhadżanowej, którzy
instalowaliśmy nagłośnienie w Kodaikanal, mieliśmy sposobność służenia
Bhagawanowi w jego siedzibie w Sundaram.
(C.d. w następnym numerze)
– Z przemówienia Śri Sai Śrawanama wygłoszonego w Brindawanie, w Whitefield. Śri Śrawanam to
światowej sławy twórca muzyki i technik dźwięku. Jest żarliwie oddany Bhagawanowi.

Poddaj się, zaufaj, zaakceptuj –
życiowa mantra studentów Sai

Susmita Patnajak, absolwentka i była wykładowczyni Instytutu Wyższego Nauczania Śri
Sathya Sai (filii w Anantapur) opowiada o swoich doświadczeniach studentki Bhagawana.
Wywiad z nią dla Radia Sai przeprowadziła Karuna Munszi.
Karuna Munszi (KM): Zacznijmy od początku. Jak Bhagawan pojawił się w twoim
życiu?
Susmita Patnajak (SP): To było w latach 1972–1973 w Berhampur (obecnie
Brahmapur), w stanie Orisa, gdzie mieszkamy. Ktoś podarował mojemu ojcu fotografię
Swamiego. Zaczęliśmy wierzyć w Swamiego. Następnie w latach 1973-1974
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przyjechaliśmy do Puttaparthi. Drogi i koleje nie dochodziły jeszcze wtedy do Parthi.
Musieliśmy wysiąść z autobusu i dalej jechaliśmy wozem ciągniętym przez woły. Tak
dotarliśmy do Bukkapatnam. Był już wieczór i szukaliśmy wozu, który zabrałby nas do
Parthi. Nie wiedzieliśmy, dokąd jechać, gdy przyszedł starzec i pokazał nam drogę,
gdzie można znaleźć furmankę.

Sai zajmuje miejsce Boga
W drodze usłyszeliśmy wieczorne bhadżany dochodzące z Prasanthi Nilajam.
Dotarliśmy na miejsce około godziny 19.30. Bhadżany już się skończyły i Swami
poszedł do swojego pokoju. Prasanthi Nilajam było wtedy białym budynkiem z
posągiem Kriszny na szczycie. Noc spędziliśmy pod gołym niebem obok audytorium
Purnaczandra, które było wtedy w budowie. Położyliśmy się na hałdach piasku.
Następnego ranka rodzice obudzili mnie i powiedzieli, że zobaczymy Boga. Tak więc
poszliśmy na plac darszanowy i usiedliśmy na piasku. Zaczął się omkar. Nie
wiedziałam, czym jest omkar. Rozglądałam się dokoła, aby zobaczyć, z której strony
pojawi się Swami na puszpak wimanie (mitologicznym rydwanie, którego niebiańskie
istoty używały do latania), ponieważ rodzice powiedzieli mi, że zobaczymy Boga.
Dlatego myślałam, że przyleci z Wajkunthy (nieba) na puszpak wimanie.
Rozglądałam się za jakąś niebiańską wizją na niebie. W międzyczasie Swami
wyszedł na balkon, aby udzielić darszanu. To był prabhat darszan (poranne widzenie),
które Swami dawał w tym czasie. Wtedy moja matka powiedziała: „On jest Bogiem i
przyszliśmy go zobaczyć”. Wtedy uświadomiłam sobie, że to On - mój Pan i Mistrz. Od
tego czasu wkroczył w moje życie i zaakceptował mnie. Potem przyjeżdżaliśmy tam co
najmniej raz w roku.
W 1975 roku przyjechałam jako delegat Bal Wikas i zakwaterowano nas w hostelu
Anantapur. Uczelnia Swamiego dla kobiet już rozpoczęła działalność i wszyscy
uczniowie Bal Wikas z całych Indii mieszkali tam przez dwa dni. Uczyliśmy się
bhadżanów i maszerowania w pochodzie. Następnie zabrano nas do Parthi na urodziny
Swamiego, gdzie musieliśmy maszerować przed Swamim.
Wybudowano już nowy budynek mandiru, a przed nim znajdował się krąg z
posągiem Ganeszy. Bhagawan stał tam ze Swamim Karunjanandą. Maszerowaliśmy
obok Bhagawana, salutując Mu. Nauczyliśmy się piosenki przygotowanej specjalnie na
ten marsz, „Sai, Sai japte chalo (śpiewaj imię Sai)”.
Śpiewaliśmy i maszerowaliśmy, a potem Swami wygłosił dyskurs. Następnie
rozdawał laddu (słodycze), a każdej z nas podarował odznaki oraz długopis i pióro,
które mam do dzisiaj.

Pragnienie studiowania u Swamiego
Gdy wróciłam do Orisy, stałam się bardziej aktywna w ruchu Sai i zaczęłam chodzić
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na wszystkie możliwe akcje służebne i bhadżany. Dżentelmen z naszego miasta Sri S.
M. Patnaik był ważną osobą w Parthi i chodziliśmy do niego na spotkania Pre-Sewa
Dal. Powiedział mi: „Niedawno Swami założył uczelnię dla kobiet w Anantapur, w
którym przebywałaś, gdy byłaś uczennicą Bal Wikas. Czy chciałbyś tam dołączyć?”.
Odpowiedziałam: „Oczywiście”.
„Musisz bardzo dobrze się uczyć i zdobyć bardzo dobre oceny. Dopiero wtedy
będziesz mogła tam pojechać”. Tęskniłam za nauką w Anantapur i modliłam się o to.
Uczyłam się w języku orija i nie umiałam mówić po angielsku. A w Anantapur
wszystko było po angielsku, języku, którego nie znałam. Modliłam się do Swamiego:
„Nie wiem, jak sobie poradzę, ale to twój obowiązek. Zrobię, co w mojej mocy, aby
dobrze sobie radzić i uzyskać dobre oceny”.
Za każdym razem, gdy siadałam do nauki, modliłam się do Swamiego, a gdy
kończyłam naukę, znowu błagalnie się modliłam: „Swami, weź mnie, proszę”.
Końcowe egzaminy zdałam z wyróżnieniem i dostałam bardzo dobre oceny z
miejscowego języka orija, więc rząd stanu Orisa zaoferował mi stypendium, czyli
całkowicie bezpłatną edukację. Jednak odrzuciłam je, ponieważ chciałam studiować w
Anantapur.
W Anantapur musiałyśmy napisać egzamin wstępny i czekać na wyniki. Nie było
żadnych wiadomości o rozmowie kwalifikacyjnej. Nie było telefonów, a uzyskanie
informacji z Anantapur nie było łatwe. Tak więc ponownie przyjechaliśmy z ojcem do
Anantapur, wyjaśniliśmy naszą sytuację i poprosiliśmy o rozmowę kwalifikacyjną, aby
zakończyć proces rekrutacji.
Ówczesna dyrektorka, dr Hemalata i inspektorki: panie Jayamma i Pushpa bardzo
serdecznie ze mną rozmawiały przez 45 minut, chociaż bardzo słabo mówiłam po
angielsku. Nie wiem, co mówiłam, nie pamiętam, o co pytały przez te 45 minut.
Następnego dnia poinformowano mnie, że się zakwalifikowałam. W ten sposób
spełniło się moje pragnienie i zaczęłam studia.
Zajęcia odbywały się w języku angielskim, wszyscy mówili po angielsku, ale byli dla
mnie tacy mili. Pani Jayamma była dla mnie bardzo kochająca, jak matka, pełna
współczucia i życzliwa. Cała społeczność w Anantapur była bardzo troskliwa i
pomagała mi. Byłam w świecie pełnym miłości i zaczęłam przyswajać angielski.

Matka Sai nigdy cię nie opuści
Gdy w 1980 roku dołączyłam do programu przygotowawczego (na poziomie
liceum), przyjechaliśmy do Parthi na urodziny Swamiego. Dotarliśmy na miejsce w
dniu 16 lub 17 listopada, a Swami przesłał wiadomość, że powinniśmy przyjść i przyjąć
Jego błogosławieństwo i że będzie rozdawał sari. Usiadłyśmy w rzędach, na piasku, na
placu darszanowym.
Byłam na początku kolejki, ale Swami zaczął rozdawać sari (i padanamaskar) nie
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ode mnie, ale od ostatniej osoby. Gdy doszedł do mnie, sari się skończyły. Byłam
jedyną osobą, która nie dostała sari, ale nikt tego nie zauważył ani o tym nie wiedział,
z wyjątkiem dziewcząt siedzących obok mnie.
Następnie Swami wrócił do mandiru. Oczywiście dziewczęta musiały wracać do
swojego dormitorium. Nie wiedziałam, co robić. Zastanawiałam się, czy Swami da mi
sari, czy też będę musiała wrócić bez sari. Na szczęście zdyscyplinowane wyjście zajęło
wszystkim kilka minut. Nagle na werandzie pojawił się Swami z sari w ręku i skinął na
mnie. Nauczyciele zastanawiali się, co się stało. Nie wiedzieli, że nie dostałam sari, ale
widzieli, że Swami mnie wezwał. Stał przy oknie z sari. Poszłam na werandę a on
powiedział, abym wykonała padanamaskar. Później przyjaciele powiedzieli mi, że
Swami pobłogosławił mnie, gdy kłaniałam się u jego lotosowych stóp. Następnie
dostałam sari z rąk Swamiego. To był dzień, w którym poczułam, że Swami mnie
zaakceptował.
KM: Mówią, że „Zwłoka Boga nie jest Jego odmową”. On miał dla ciebie coś
specjalnego, spotkanie sam na sam, osobisty kontakt.
SP: Doprawdy, to było nadzwyczajne! Zastanawiałam się, jak stworzył dla mnie tę
sytuację. Byłam bardzo prosta i niewinna, miałam 15 lat i nigdy się nie narzucałam.
Zawsze wolałam być z boku. W 1982 roku po ukończeniu liceum dołączyłam do
Instytutu Wyższego Nauczania Śri Sathya Sai, aby rozpocząć studia licencjackie.

Testy to dla Baby sposobność do interwencji
Na początku studiów przerabiałyśmy wyjątkowy program nauczania Instytutu,
który opracował pierwszy prorektor, dr V. K. Gokak. Ku naszemu przerażeniu
miałyśmy dziewięć kursów: dwa pogłębiające świadomość, dwa do wyboru i pięć
zwykłych przedmiotów. Swami wymagał, aby studenci nauk ścisłych uczyli się o
sztuce, a studenci sztuki uczyli się przedmiotów ścisłych, aby zdobyć zdrowe,
wszechstronne doświadczenie.
Zmagałyśmy się z tak dużym obciążeniem kursami, że osiem lekcji nie wystarczyło
na wszystkie przedmioty. Dlatego wieczorem miałyśmy mieć dodatkowe zajęcia w
akademiku, na korytarzach, w sali modlitewnej, w jadalni, gdzie nauczyciele nas
uczyli... Tak dużo było nauki, bo program był bardzo obszerny. Ale Pan był tak
łaskawy, tak bardzo się o nas martwił, że przed pierwszym egzaminem semestralnym
udzielił nam interview i powiedział, jak powinniśmy się przygotować do egzaminów.
Podał przykład listu mówiąc: „Gdy twój młodszy brat lub siostra pisze do ciebie list,
gdy jesteś w hostelu, mówiąc: Akka (starsza siostra), przynieś mi to czy tamto, albo
przynieś mi medalion, paczkę wibhuti lub jakiś kalendarz, to co robisz? Czytasz list i
zaznaczasz w nim najważniejsze punkty, czyli to, o co twój młodszy brat lub siostra cię
prosili, a następnie pozbywasz się listu. Podobnie możesz zrobić, gdy się uczysz –
przygotowujesz się w ten sposób: przeczytaj rozdział, zaznacz w nim najważniejsze
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punkty, zapamiętaj je i odłóż książkę”. W ten sposób możemy dobrze się przygotować,
napisać egzamin i zostawić wszystko jemu. „Ja zajmę się resztą” – zapewnił nas.
Wróciłyśmy i napisałyśmy pierwszy egzamin semestralny; egzamin w drugim
semestrze odbył się w kwietniu. Pozostali uczniowie zdali egzamin wcześniej niż my.
Nasza grupa liczyła 38 osób. Zostałyśmy z panią Jayammą w internacie, a pozostałe
studentki wyjechały. W międzyczasie, pod koniec marca, Swami zdecydował się udać
do Brindawanu, a my byłyśmy załamane. Swami wyjeżdżał do Brindawanu, my
miałyśmy egzamin, a w Anantapur panował upał.
Swami przesłał nam wiadomość: „Nie martwcie się, wiem, że jest nieznośnie gorąco.
Już 1 kwietnia będzie padać, a potem zrobi się chłodniej, w sam raz do nauki.
Przygotujcie się do egzaminu i dobrze napiszcie”. Ufałyśmy jego sankalpie (woli) i nie
trzeba dodawać, że 1 kwietnia przyszła ulewa. Zrobiło się chłodniej, więc uczyłyśmy się
i napisałyśmy egzamin w komfortowych warunkach, a potem wróciłyśmy do domu.
Tak zatroszczył się o nas Swami!

Pierwszy Dzień Sportu w instytucie
W styczniu odbył się pierwszy Dzień Sportu w instytucie. Nie wszystkie byłyśmy
wysportowane. Zalecono nam jogasany i musiałyśmy uczęszczać na zajęcia jogi.
Przygotowywałyśmy się do pokazów przed Swamim. Niektóre koleżanki ćwiczyły
akrobacje motocyklowe. Wynajęto dla nas motocykle. Zaczęłyśmy na nich ćwiczyć, a
inne studentki chciały jeździć na wrotkach. Tak więc w styczniu przyjechałyśmy do
Parthi, aby ćwiczyć. Swami był bardzo zatroskany, często przychodził do nas, doradzał
nam i pomagał. Pytał, czy mamy wszystko, co trzeba. Był gotów zapewnić nam
wszystko, czego chciałyśmy.
Dziewczyny miały jeździć na wrotkach przed Bhagawanem i potrzebowały podłogi.
Kazał zrobić dla nas betonową podłogę przed sceną Santhi Vedika na stadionie Hill
View Stadium. Swami przychodził na sesje treningowe i siadał na Nandi (posągu byka
Śiwy). Prowadził nas, inspirował i chronił w czasie prób, a ostatniego dnia razem z
dostojnymi gośćmi był na scenie, reagował zdziwieniem i pochwałami, tak jak
kochająca matka. Mówił do VIP-ów siedzących na podwyższeniu: „Zobaczcie, jak radzą
sobie moje dzieci, jak dobrze radzą sobie dziewczęta!”.
Nasza prezentacja była wtedy dość prosta – kilka ćwiczeń na wrotkach, linach i
drążkach oraz akrobacje na motocyklach. Jednak Swami ekscytował się tymi pokazami
i mówił wszystkim dokoła: „Dziewczyny przygotowały to same, nie miały nikogo, kto
mógłby ich uczyć”. Chociaż Swami nam pomagał, to przypisywał nam wszystko, w
czym nas wspierał.

Jak Swami rozpoczął grama sewę
Po pierwszym Dniu Sportu w 1984 roku Swami oświadczył, że wszyscy wracamy do
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domu na letnie wakacje, ale ci z nas, którzy chcą uczestniczyć w grama sewie, mogą
wrócić. Po raz pierwszy miałam wziąć udział w tej służbie razem ze wszystkimi
studentkami z mojej grupy. Przez tydzień uczestniczyliśmy w grama sewie, wiejskim
programie pomocy społecznej, w ramach którego studenci Uniwersytetu Sai udawali
się do wiosek i służyli ich mieszkańcom.
Codziennie wstawałyśmy około godziny 4.00 rano, do 5.00 jadłyśmy śniadanie w
południowo-indyjskiej stołówce, a potem wsiadałyśmy do autobusów zaparkowanych
przed stołówką. Swami wychodził na balkon, aby udzielić nam darszanu. Później ze
śpiewem bhadźanów na ustach jechałyśmy do wiosek i robiłyśmy wszystko, co
powiedział nam Swami - czyściłyśmy świątynie, sprzątałyśmy wioskę, uczyłyśmy o
zdrowej żywności, czystości, warunkach sanitarnych, a także czyściłyśmy i
naprawiałyśmy studnie, nosząc kamienie. Wracałyśmy o godzinie 5.00 wieczorem.
O tej porze zwykle było już po darszanie Swamiego, a my tęskniłyśmy za tym, aby
go ujrzeć. Zawsze miałyśmy nadzieję, że wrócimy, zanim Swami odejdzie. Na szczęście
Swami wydawał się czekać na nasz powrót, przechadzając się tu i tam. Wydawało się,
że niepokoi się jak matka, która czeka na swoje dzieci wysłane do przedszkola lub do
szkoły.
Gdy nasze autobusy zbliżały się do bramy Gopuram, w mandirze słychać już było
nasz śpiew bhadżanów. Swami czekał na nas na werandzie. Spieszyłyśmy się i szybko
siadałyśmy, a przed nami stał nasz Swami, pytając: „Jak wam się wszystko udało?
Wiem, że to zrobiłyście… Wiem, że nosiłyście kamienie; jesteście dziewczynami, więc
nie róbcie tego; niech chłopcy to robią. Jesteście bardzo delikatne. Wiem, że ty to
robiłaś, a ty tamto”. Zanim zdążyłyśmy opowiedzieć Swamiemu o naszym dniu pracy,
on opowiadał nam o wszystkim, co robiłyśmy tego dnia. Następnie pytał: „Czy
jadłyście twaróg z ryżem i marynatą, który wam wysłałem? Wysłałem również
surową, pokrojoną cebulę, ponieważ jest bardzo ostra i pomoże wam uwolnić energię.
Czy wszystkie jadłyście? Musicie tego spróbować”. Śri Dżajakumar przynosił dla nas
duże naczynia z ryżem z twarogiem, marynatą i surową cebulą, po jedzeniu
odpoczywałyśmy przez chwilę i pracowałyśmy dalej.
Po naszym powrocie wieczorem, gdy Bhagawan był już przekonany, że w porę
zjadłyśmy posiłek i wiedział o innych szczegółach, zazwyczaj udzielał nam dobrych
rad, a następnie mówił: „Jestem naprawdę szczęśliwy, bardzo szczęśliwy” i częstował
nas owocami mango, tymi z Banganapalli. Rzucał każdej z nas mango, trafiając
bezbłędnie. Chciał, abyśmy dostały owoce z jego boskich rąk, bez pośredników i
mango lądowały na naszych kolanach lub w naszych rękach. Potem Swami mówił:
„Bangaru, każdej z was daję tylko jedno mango. Macie wakacje, które miałyście
spędzać z rodzicami. Gdybyście były teraz w domach, wasi rodzice daliby wam wiele
mango do jedzenia. Swami daje tylko jedno mango”. Wtedy odpowiadałyśmy ze łzami
w oczach: „Nie, Swami, to co nam dajesz to aż nadto, nie mów tak do nas”. Jadłyśmy
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mango od Swamiego razem ze skórką, ze względu na boski dotyk Swamiego. Niestety,
nie byłyśmy w stanie zjeść pestki mango... gdybyśmy mogły, zjadłybyśmy ją również!
Wtedy Swami wysyłał nas na kolację i na spoczynek, ponieważ następnego dnia
musiałyśmy wcześnie rano wstawać, aby zacząć kolejny dzień grama sewy. Znowu
rano przygotowywałyśmy się i z entuzjazmem wyruszałyśmy służyć. Codziennie
jechałyśmy do innej wioski. Nasi kierowcy bardzo ostrożnie prowadzili autobusy po
bardzo wąskich drogach, które były w kiepskim stanie. Wzgórza po drodze wyglądały
na opustoszałe, porośnięte bezbarwnymi i wyschniętymi krzewami. Roślinność wiosek
składała się głównie z ciernistych krzewów. Nasz entuzjazm dla grama sewy był
zawsze wielki. Byłyśmy bardzo szczęśliwe wykonując służbę, szczególnie z powodu
miłości, jaką otrzymywałyśmy od Swamiego pod koniec dnia!
Ostatniego dnia grama sewy towarzyszył nam Swami. W rzeczywistości prowadził
nasz konwój, a my podążałyśmy za jego samochodem w autobusie. Gdy wspinałyśmy
się serpentyną wijącą się wokół wzgórza, samochód Swamiego znajdował się kilka
zakrętów wyżej niż nasz autobus. Wtedy właśnie wyciągnął rękę z okna, machając do
nas chusteczką. W autobusie wszystkie rzuciłyśmy się do okna, by pomachać do
Swamiego, a kierowca autobusu zaniepokoił się: „Amma, Pillalu (Co robicie?)” – zdawał
się mówić. Działo się to na kamienistej, górskiej drodze w przechylonym autobusie. To
naturalne, że kierowca był przerażony, ale nam to nie przeszkadzało, ponieważ
myślałyśmy tylko o Swamim. Nie mogłyśmy zobaczyć Swamiego w samochodzie;
widziałyśmy tylko jego dłoń i chusteczkę. I tak nas prowadził. Najciekawsze było to, że
przyroda przygotowała się na przyjęcie swojego stwórcy. Wszystkie rośliny były w
pełnym rozkwicie.
KM: Jak to się stało? Tak z dnia na dzień?
SP: To była łaska Swamiego. Czekały na powitanie Swamiego.
KM: W tym samym miejscu, w którym byłaś wcześniej?
SP: Tak, wcześniej otoczenie było pełne cierni, stalowoszarych liści, ale teraz nie tylko
rośliny, ale nawet drzewa rozkwitały.
KM: Przyroda ożyła! Natychmiastowe odrodzenie?
SP: Myślę, że nawet przyroda była szczęśliwa, że powita Pana. Było cudownie! Potem
dotarłyśmy do wioski i Swami wygłosił krótką mowę do mieszkańców. Tego dnia nie
pracowałyśmy, tylko towarzyszyłyśmy Swamiemu, który po wizycie pojechał dalej.
Słyszałyśmy, że zatrzymywał się w niektórych wioskach i stawał na samochodzie, aby
udzielać ludziom darszanu. Przyjmował girlandy i rozdawał laddu (słodycze). A my
byłyśmy daleko w tyle za Swamim. Tak zaczęła się grama sewa…
KM: Z dziewczynami z Anantapur na czele. Niech to zostanie dla przyszłych pokoleń.
W Anantapur jest wiele rzeczy, z których jesteśmy dumni, ale nie zapominajmy o tym,
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że nasz Swami dał nam mnóstwo nowych możliwości, takich jak grama sewa czy
narodziny tradycji Dnia Sportu.
(Dzięki uprzejmości Radia Sai)
(Ciąg dalszy w następnym numerze...)

Sri Sathya Sai Space Theatre (Planetarium)
Bhagawan Śri Sathya Sai Baba otworzył Sri Sathya Sai Space Theatre (Planetarium)
w przeddzień swoich 60. urodzin, rankiem 22 listopada 1985 r. Tego samego wieczoru
na wielkim stadionie Sri Sathya Sai Hill View Stadium odbyła się czwarta Konwokacja
Instytutu Wyższej Wiedzy Śri Sathya Sai, w której uczestniczyło wiele osobistości i
ponad czterysta tysięcy wielbicieli. Otwierając to supernowoczesne planetarium,
instytut zdobył wyjątkowe wyróżnienie jako jedyna uczelnia w Indiach posiadająca
takie miejsce do celów edukacyjnych. Położone w małej wiosce Puttaparthi, w
dystrykcie Anantapur, w stanie Andhra Pradesz, jest jedynym planetarium pomiędzy
Bengaluru a Hajdarabadem w tej części Indii.
Bhagawan wykonał bhumi pudżę (ceremonię rozpoczęcia budowy) dla planetarium
w dniu 22 listopada 1984 roku, w swoje 59. urodziny. Ponieważ sam Bhagawan stale
nadzorował budowę, ten potężny budynek z kopułą, w którym mieści się
najnowocześniejsze, wielofunkcyjne planetarium, powstał w rekordowym czasie około
jednego roku. Bhagawana otworzył planetarium w obecności wybitnego
międzynarodowego zgromadzenia. To cud architektury. Jego kopuła, podobnie jak
brylant, składa się z faset pomalowanych na wiele kolorów, co jeszcze zwiększa jej
piękno.
Planetarium posiadało wówczas najnowocześniejszy skomputeryzowany projektor
astronomiczny, który wyprodukowała firma Spitz Space System of Pennsylvania w
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Stanach Zjednoczonych. Był to dar od amerykańskiej Organizacji Sathya Sai.
Urządzenia zastosowane w Sri Sathya Sai Space Theatre zapewniają widok nocnego
nieba utworzony z 4054 obrazów: 88 konstelacji i 57 gwiazd nawigacyjnych, oprócz
gromad kulistych, gromad otwartych, Drogi Mlecznej, Obłoku Magellana i mgławic.
Sterowanie komputerowe ponad 30 projektorami daje efekty specjalne, dzięki którym
na kopule można wyświetlić prawie wszystkie obserwacje astronomiczne lub
meteorologiczne. Pochylona kopuła (hiposfera) umożliwia podobne oglądanie jak w
sali kinowej. Planetarium posiada nie tylko udogodnienia, które pozwalają używać go
jako sali lekcyjnej, lecz także dobrze wyposażone, zautomatyzowane zaplecze
multimedialne, które daje możliwości wielofunkcyjnego, interdyscyplinarnego
wykorzystania nie tylko w nauce astronomii. Planetarium może pomóc lepiej
zrozumieć podstawowe pojęcia z astronomii, matematyki, fizyki i innych dyscyplin.
Pokaz inauguracyjny w Sri Sathya Sai Space Theatre, którego świadkami byli
Bhagawan i zaproszeni goście, trwał godzinę. Można było usłyszeć komentarz w
języku angielskim i muzykę w tle klasycznym indyjskim stylu. Zademonstrowano, że
planetarium może służyć do przedstawiania konfiguracji nieba w dowolnym
momencie w przeszłości lub w przyszłości. Dla przykładu pokazano widok nieba z 23
listopada 1926 roku, w dniu przyjścia Bhagawana, a także w dniu 23 listopada 1985
roku, w jego 60. urodziny. To było ekscytujące przeżycie dla wszystkich obecnych na
tej wyjątkowej inauguracji.
Sri Sathya Sai Space Theatre posiadał system automatyczny Spitz 512 i był jednym z
najbardziej zaawansowanych technologicznie planetariów w Indiach. Odbywały się tu
różne pokazy tłumaczone na język hindi i telugu, z korzyścią dla zróżnicowanej
publiczności. To niektóre z pokazów, jakie regularnie odbywały się w planetarium:
Kometa Halleya – pokaz związany z pojawieniem się komety w 1986 roku; Budowa
Kosmosu – program, w którym razem z opisem nocnego nieba, pojawiały się opowieści
z Wed i puran; pokaz Układ Słoneczny połączony z wędrówką po wszystkich planetach
– i wiele, wiele innych.
W ramach trzyletniego projektu, który zatwierdził Departament Nauki i Technologii
(DST) rządu Indii, system sterowania planetarium zmodernizowano tak, aby korzystał z
interfejsu komputera osobistego z ekranem dotykowym. Tę aktualizację, którą
przeprowadzono we własnym zakresie, ukończono w 2002 roku. Korzystając z tego
systemu, można było tworzyć programy za pomocą ShowMakera, przeglądać je w
symulatorze, w trybie offline i odtwarzać.
W marcu 2011 roku w planetarium uruchomiono system mirrordome, umożliwiający
pokazy fulldome [projekcji cyfrowej] z wideo obejmującym całą kopułę. W
planetarium można teraz oglądać pokazy fulldome. Tekst jest odtwarzany przez
głośniki w języku większości zwiedzających, a w innych językach (angielski, hindi i
telugu) można go usłyszeć przez słuchawki. Mamy ponad pięćdziesiąt pokazów w
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siedmiu językach, prawdopodobnie najwięcej w kraju. Niektóre z tych programów to:
Wszechświat gorący i energetyczny, Podróż do centrum Drogi Mlecznej, Przygoda w
Układzie Słonecznym, Tajemnica ciemnej materii, Kosmiczne kolory, Przekraczanie
światów, Lot na Księżyc i wiele innych. Pełna lista programów dostępna jest na stronie
internetowej http://home.saispace.in/home/shows.
Zgodnie z wizją bezpłatnej edukacji, za pokazy w planetarium nie są pobierane
opłaty za wstęp. Ponieważ planetarium znajduje się na terenach wiejskich, szczególny
nacisk kładzie się na tworzenie pokazów w miejscowym języku telugu. Ponieważ
jesteśmy w centrum pielgrzymkowym, które przyciąga turystów z Indii i z całego
świata, mamy również pokazy w języku hindi i angielskim. Zwiedzających zapraszamy
na regularne codzienne pokazy, także w niedziele.

Bóg działa jako stwórca, obrońca i niszczyciel. Musisz
okazywać Mu wdzięczność swoimi czynami, a nie słowami.
Musisz nauczyć się, jak właściwie korzystać z tego, co
otrzymałeś. Bóg jest wszechobecny. On jest w tobie. Twoje dobre
postępowanie, w postaci Boga, zapewnia ci ochronę. Bóg jest w
tobie jako pradżnia (stała, zintegrowana świadomość). Wedy
głoszą: Pradżnianam Brahma – świadomość jest najwyższą
rzeczywistością.
– Baba

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba w Kaszmirze

W Delhi zapanowała wielka ekscytacja, gdy rozeszła się wiadomość o zbliżającej się
wizycie Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. W czasie poprzednich czterech wizyt w Delhi
Bhagawan przebywał w domu mojego ojca, Śri Sohana Lala, który był
przewodniczącym Organizacji Sathya Sai w Delhi i w północnych Indiach. Był także
członkiem Sri Sathya Sai Central Trust. Podczas tych wizyt w Delhi Bhagawan udzielał
darszanu setkom tysięcy ludzi, którzy przybywali od 6.00 rano, po czym odbywały się
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audiencje, leczenie i rozwiązywanie problemów. Sri Sohan Lal nie chciał, aby ta piąta
wizyta Bhagawana była tak napięta, jak poprzednie. Miał zamiar zorganizować
Bhagawanowi wakacje w Kaszmirze tylko z kilkoma osobami.

Pobyt w Delhi
W sumie wybrano siedem osób do kierowania pracami podczas wizyty Bhagawana.
Oprócz mojego ojca byli to: pani Brij Ratan Lal, Sri Rajesh Khanna i pani Asha Khanna,
Śri Angrish, Śri Ved Prakash Gupta i pani Shanti Gupta. Mój ojciec modlił się do
Bhagawana o pozwolenie zabrania również mnie. Bhagawan łaskawie wyraził zgodę.
Miałam się do niczego nie przydać, ale ojciec poprosił mnie o zrobienie zdjęć moim
nowym aparatem Canon.
Asha Khanna wspomina, że gdy w 1975 roku Bhagawan przybył do Delhi i poprosiła
go, aby uświęcił jej dom i przyszedł na obiad, obiecał jej: „Mein june mein ata, mein
Kashmir jata, tumko leke jata (Jadę w czerwcu do Kaszmiru. Zabiorę cię ze sobą!)”.
Przez pięć lat z rzędu studentom Sathya Sai College w Bengaluru obiecywano również
wyjazd do Kaszmiru, jeśli otrzymają najwyższe oceny! Ta obietnica spełniła się pięć lat
później.
W marcu 1980 roku Śri Sohan Lal i Śri Rajesh Khanna udali się do Śrinagaru w
poszukiwaniu odpowiedniego miejsca dla Bhagawana i jego 18-osobowej grupy. Kilka
miejsc, o których myśleliśmy, to pałac Maharadży i hotel w Śrinagarze. Ale najbardziej
odpowiednim miejscem była rezydencja generała S. P. Malhotry odpowiedzialnego za
dowództwo okręgu północnego, ponieważ zarówno generał, jak i jego żona, byli
wielbicielami Bhagawana. Z wdzięcznością ofiarowali swój dom „Prasad Villa” na
pobyt Bhagawana w Śrinagarze i zaprosili go w odwiedziny do swojej rezydencji
„Góra Tara” w Udhampurze.
Miasto Delhi zyskało boski blask, gdy Bhagawan przybył tam 1 czerwca 1980 roku.
Tysiące oczu zajaśniało nadzieją, oczekiwaniem, radością i zachwytem. Dzień wcześniej
Asha Khanna i Shanti Gupta udały się do Udhampur, aby przygotować miejsce dla
Bhagawana. W dniu 3 czerwca 1980 roku Bhagawan razem z 18. gośćmi poleciał do
Dżammu. Samolot z Delhi zatrzymał się na krótko w Czandigarh. Wiadomość, że
Bhagawan jest w samolocie, już tam dotarła. Zebrał się tłum wielbicieli śpiewających
bhadżany i błagających o darszan. Bhagawana bardzo poruszyło ich oddanie. Wysiadł
z samolotu i pobłogosławił ich.

Pobyt w Dżammu
Na lotnisku w Dżammu na Bhagawana czekało wielkie zgromadzenie.
Spowodowało to problem, ponieważ nie można było zapanować nad tłumem. Dlatego
generał S. P. Malhotra uzyskał pozwolenie od władz lotniska i pojechał samochodem
na pas startowy, aż pod samolot Bhagawana. Generał Malhotra przywitał Bhagawana
wykonując sashtanga pranam (pokłony). Towarzyszący mu płk Beri z szacunkiem
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zasalutował. Najpierw zabrali Bhagawana na bardzo krótką wizytę w sztabie
oficerskim armii w Dżammu, a następnie pojechali do rezydencji generała w
Udhampur na górze Tara, gdzie pani Prema Malhotra przywitała Bhagawana arati i
zawiesiła mu girlandy na szyi. Później zorganizowano uroczystość w wojskowym
klubie Gymkhana. Generał Malhotra przywitał Bhagawana i powiedział kilka słów,
studenci towarzyszący Bhagawanowi zaśpiewali bhadżany, a Bhagawan wygłosił
swój boski dyskurs. Zachęcał oficerów do przestrzegania cnót i do dobrej służby
narodowi. Ważne było wpajanie właściwych wartości tym, którzy służą narodowi, bez
względu na to, czy byli przywódcami, czy dżawanami (żołnierzami). Przyszłość kraju
zależy od tego, jak będą myśleć.
Płk Indu Beri wspólnie z Premą Malhotrą starannie przygotował sypialnię dla
Bhagawana. Widząc, jak Bhagawan ignoruje żonę generała, gdy przechodzi obok,
przyszła jej do głowy myśl. „Te ręce przygotowały twój pokój i nie dostałam nawet
słowa ‘dziękuję’!”. Bhagawan, który był na drugim końcu sali, podszedł do ołtarza i
zmaterializował dla niej wibhuti. W ciągu następnych dwóch godzin dał jej wibhuti
6-7 razy. Ilekroć materializował je dla kogoś, dawał jej odrobinę. Zrozumiała, że
Bhagawan zna wszystkie nasze myśli.

Podróż do Śrinagar
Następnego ranka, 4 czerwca, rozpoczęła się podróż do Śrinagar. Bhagawan i generał
Malhotra jechali w samochodzie, którym kierował płk. Beri, natomiast dr
Bhagavantam, Swami Karunjananda, Śri Sohan Lal, Śri Rajesh Khanna, Śri Ved
Prakash Gupta, Śri Angrish i studenci z koledżu Bhagawana podążali za nim w
klimatyzowanym autobusie. Panie przyjechały osobnymi samochodami. Ponieważ
generał Malhotra nie był zwolennikiem wykorzystywania jakichkolwiek funduszy
wojskowych ani pojazdów dla Bhagawana, który był jego prywatnym gościem, płk
Beri zaoferował swój samochód. Wybór na woźnicę Bhagawana musiał być
nieziemskim przeżyciem dla płk. Beriego. Bhagawan nazwał go swoim „pilotem
lądowym”.
Zatrzymaliśmy się w Patni Top, w kurorcie na wzgórzu, ponad 2 000 metrów nad
poziomem morza. To najwyższy punkt na drodze. Widać z niego panoramę pięknego
dorzecza Ćenab i bujne lasy cedrowe, przy chłodnej górskiej bryzie i słodkim śpiewie
ptaków. Studenci byli bardzo podekscytowani tym pierwszym spotkaniem z
Himalajami. Tutaj wszyscy zatrzymywali się na poczęstunek, który wcześniej
przygotowali wielbiciele.
Następnie przejechaliśmy przez tunel Banihal o długości 2,5 km. Na końcu tunelu
pojawiła się olśniewająca dolina Kaszmiru! Tutaj wszystko było piękne – raj Boga na
ziemi! Przypomniało się słynne powiedzenie Jehangira: „Jeśli jest raj na ziemi, to jest
tutaj, tutaj, tutaj!”. Gdy zjeżdżaliśmy do zielonej doliny otoczonej górami, tarasami pól
ryżowych, pełnej potoków i strumieni, ogarnął nas zachwyt. Naprawdę, nie ma słów,
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aby to opisać.
W cichym zadziwieniu dotarliśmy do Verinag, źródła rzeki Dżhelam. Tutaj setki
wielbicieli i wojskowych czekało z pieczołowicie przygotowanym poczęstunkiem i
lunchem. Z Verinag wyruszył samochód z kobietami, aby przygotować wizytę
Bhagawana i arati. Pani Ratan Lal mówiła kobietom, co i jak robić. Jechaliśmy przez
Qazigund do Śrinagaru przez słynne aleje topolowe, które ciągną się wzdłuż dróg.
Widzieliśmy także setki ludzi stojących na poboczu. Wieść szybko się rozniosła i każdy
chciał zobaczyć Bhagawana. Do Śrinagaru dotarliśmy późnym popołudniem w dniu 4
czerwca.
Po przyjeździe Bhagawana do Prasad Villa pani Prema Malhotra ofiarowała mu
arati i przywitała go girlandą. Gdy Bhagawan wszedł do domu, pokazano mu pokoje,
jakie ma do dyspozycji. Wtedy Bhagawan wyszedł do ogrodu i spojrzał na wzgórze
Śankaraczarja ze słynną świątynią Śiwy – najbardziej widocznym punktem
orientacyjnym Śrinagaru. Świątynię zbudowano w 371 roku p.n.e. Słynny filozof i
święty adwajta-wedanty, Adi Śankara, odwiedził ją w VIII wieku i poświęcił. Potężna
Śiwalinga przyciąga każdego dnia setki pielgrzymów. Od tego czasu znana jest jako
świątynia Śankaraczarja.
Generał Malhotra przydzielił Bhagawanowi trzy pokoje i dormitorium. Pokój
Bhagawana znajdował się na pierwszym piętrze, razem z pokojem dla dr. S.
Bhagavantama i Śri Sohan Lala. Pokój na parterze oddano pani Ratan Lal oraz mi.
Studenci i Swami Karunjananda zamieszkali w pokoju strażników, przekształconym
teraz w dormitorium. Generał i jego żona mieszkali w oddzielnym skrzydle
znajdującym się na terenie kompleksu. Inni zatrzymywali się w hotelu w Śrinagarze i
przyjeżdżali w ciągu dnia.
Cała podróż trwała dwanaście dni. Każdego dnia Bhagawan przychodził wcześnie
rano, a państwo Malhotra wykonywali arati. Potem Swami szedł prosto do ogrodu,
najpierw z generałem Malhotrą, a potem wzywał jednego lub dwóch studentów albo
dr. Bhagavantama. Nikt mu nie przeszkadzał ani za nim nie biegł. Spoglądał na
przyrodę w całej jej okazałości, na artyzm swojego własnego stworzenia. Był to rodzaj
wakacji, jakie Śri Sohan Lal zorganizował dla Bhagawana. Swami zrywał z drzewa
wiśnie i zjadał je. Innym razem chciał wiedzieć, jak nazywają się pewne zielone i żółte
owoce. Pani Ratan Lal powiedziała: „Bhagawanie! To są drzewa morwy, a ich owoc
nazywa się „shahtut”!
Bhagawan podziwiał wielką różnorodność kwiatów w zadbanym ogrodzie pani
Malhotry. Rosły tam róże, maki, zawilce, lilie i inne gatunki kwiatów i roślin, które
można spotkać w zimnym klimacie europejskim, a także własne wyjątkowe gatunki
himalajskie. Drzewo Kaszmiru to chinar - ogromne drzewo z liśćmi podobnymi do
klonowych. Występuje ono w wyrobach drewnianych z Kaszmiru, w dywanach i w
hafcie. Mieszkańcy Kaszmiru mają zmysł artystyczny i czerpią inspirację z otaczającego
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ich naturalnego piękna.
Płk Beri i jego żona Indu, pracując pod dowództwem generała Malhotry, wypełniali
służbę w czasie pobytu Bhagawana w Dżammu i w Kaszmirze. Ich pełne miłości
oddanie było oczywiste dla wszystkich. Bhagawan obdarzył szczególną łaską ich
rodzinę, ich dzieci - Ritu i Navin. Płk Beri był wtedy oficerem sztabowym dowódcy
armii. Generał powierzył mu opiekę nad organizacją wycieczek krajoznawczych po
Kaszmirze.
Państwo Beri widzieli już Bhagawana w Delhi w 1972 roku w domu Śri Sohana Lala,
ale z daleka i tylko z ciekawości. Teraz po raz pierwszy Bhagawan spotkał się z nimi i
powiedział Indu Beri: „Lekarze powiedzą, że masz raka, ale Swami błogosławi cię
długim i szczęśliwym życiem!”. Później w Delhi lekarze powiedzieli jej o chorobie, ale
kobieta nie chciała poddać się leczeniu; zostawiła to Bhagawanowi. Swami powiedział
jej: „Tumhara cancer cancel kija. Aur kja mangta (Twój rak został uaunięty. Czego
chcesz więcej?)”. Płk Beri, który bezskutecznie próbował uzyskać zwolnienie z wojska,
wspomniał o swoim problemie Bhagawanowi. Uzyskał je w ciągu piętnastu dni.
(Ciąg dalszy w następnym numerze...)

Siłą życiową duchowości jest miłość
Miłość jest niedwoista. Gdy rozwijasz w sobie miłość,
przyswajasz sobie zasadę niedwoistości i doświadczasz
jedności. Sarwata panipadam tat sarwatokszi siromukham,
sarwata srutimaloke sarwamawrutja tisztati - rękami, nogami,
oczami, głową, ustami i uszami Bóg przenika cały wszechświat.
On jest wszechobecny. Musisz to zrozumieć. Możesz dążyć do
zdobycia ziemskiej edukacji, które jest przydatna do życia na
tym świecie, ale powinieneś też zdobyć edukację duchową. Siłą
życiową duchowości jest miłość. Dlatego rozwijaj w sobie
miłość. Gdy rozwiniesz w sobie miłość i współczucie, osiągniesz
najwyższy stan boskości.
- BABA
Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk
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