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AWATAR WANI  

 

Oczyść serce, aby zamieszkał w nim Bóg 

  

Ludzkie ciało jest niczym żelazna szafa o małej wartości. 

Tak jak w żelaznej szafie przechowuje się cenne klejnoty, 

podobnie w człowieku mieszka Bóg w postaci atmy. 

Synowie Bharatu, zrozumcie tę prawdę. 

 

Rozwijajcie szerokie widzenie,  

aby uświadomić sobie wszechobecność Boga 

 

Ucieleśnienia miłości! 

Każde serce to świątynia Boga. Tjagaradża powiedział, że zarówno w mrówce, jak i 

w Brahmie jest obecny ten sam Bóg. Oznajmił, iż Bóg jako sat-czit-ananda (istnienie- 

świadomość-błogość) mieszka we wszystkich żywych istotach. Modlił się do Ramy: 

Och, Ramo! W swojej czystej i nieskazitelnej formie miłości 

mieszkasz we wszystkich istotach, 

od mrówki po Brahmę, jak również w Śiwie i Keśawie. 

Proszę, bądź również moim obrońcą. 

Chociaż dzisiaj człowiek wie, że Bóg jest w każdym, to popełnia błędy i dopuszcza 

się grzechów. Wszystko bada w zewnętrznym świecie, ale nie bada własnej natury. 

Jeśli chcemy wiedzieć, kto jest większy - Bóg czy oddana Mu osoba - powinniśmy 

przeprowadzić dokładne dociekanie. Krisznamurthi mówił o Paripraśnie. Paripraśna to 

nie tylko pytanie i odpowiedź, ale też modlitwa do Boga o usunięcie naszych 

wątpliwości. 

 Pewnego razu zrodzonego z umysłu Brahmy mędrca Naradę nawiedziła 

wątpliwość. Udał się do Pana Narajany i rzekł: „O Panie! Jesteś wszędzie. Mieszkasz 

we wszystkich istotach. Wszystkie imiona i postaci są Twoje. Nie da się opisać Twojej 

chwały i wielkości”. Pan Narajana odrzekł: „Narado! Jesteś w błędzie; nie jestem tak 

wielki, jak opisałeś. Jestem uległy wobec tych, którzy są Mi oddani. Każdy powinien 

modlić się o to, by mógł zostać sługą sług Boga, albowiem służę zawsze tym, którzy Mi 

służą”.  
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Bóg mieszka w sercu oddanej Mu osoby  

Następnie Pan Narajana zapytał Naradę: „Narado! Podróżujesz po całym świecie. 

Jak sądzisz, co jest największe na świecie?”. Narada odrzekł: „Największa jest ziemia”. 

Wtedy Pan Narajana zauważył: „Trzy czwarte ziemi pokrywa woda. Zatem co jest 

większe, ziemia czy woda?”. Narada zgodził się, że większa jest woda. Na to Pan 

Narajana rzekł: „Ale mędrzec Agastja jednym łykiem wypił ocean. Tak więc większy 

jest Agastja czy woda?”. Narada odpowiedział: „Masz słuszność, mój Panie, Agastja jest 

większy od wody”. Pan Narajana zapytał ponownie: „Ale Agastja jest tylko małą 

gwiazdą na niebie (akaszy). Czy większa jest ta gwiazda, czy niebo?”. Narada odrzekł:  

„Niebo jest większe”. Pan zgodził się z tym i rzekł: „Rozumujesz poprawnie. Doprawdy 

niebo jest większe. Pan jako inkarnacja Wamany poprosił króla Balego o ziemię, którą 

odmierzył swoimi trzema krokami. Wtedy Wamana przybrał postać Triwikramy i 

przebył jednym krokiem całą ziemię, drugim – niebo, a na trzeci krok nie było już 

miejsca. Król Bali musiał ofiarować swoją głowę na trzeci krok. A zatem ko jest 

większy, Bóg czy niebo?”. Narada odrzekł: „Swami, skoro stopa jest tak wielka jak 

niebo, to o ile większa jest cała Jego postać? Bóg rzeczywiście jest większy”. Pan 

Narajana zapytał: „Obejmujący cały wszechświat Bóg mieszka w sercu wielbiciela. 

Zatem czy większe jest serce wielbiciela czy Bóg?”. Narada odparł: „Doprawdy, serce 

osoby oddanej Bogu jest większe od Boga”.  

Narada musiał w końcu przyznać, że osoba oddana Panu jest większa nawet od 

samego Pana. Dlatego pod względem znaczenia wielbiciel zajmuje pierwsze miejsce, 

przewyższając nawet Pana. Chociaż postać Boga jest niezmierzona, to mieszka w sercu 

oddanej Mu osoby. Dlatego najważniejszym miejscem, w którym mieszka Bóg, jest 

serce oddanego wielbiciela. Człowiek oddany Bogu nie powinien uważać się za 

słabego ani gorszego. Jest większy nawet od Boga, bo Bóg jest sługą oddanej Mu 

osoby. Dlatego wielbiciel powinien umieścić Boga w swoim sercu. Jeśli będzie trzymał 

się Boga z miłością, to zapanuje nad całym światem. Tak więc wielbiciel powinien 

całkowicie oczyścić swoje serce, aby mógł zamieszkać w nim Bóg. Dopiero wtedy 

doświadczy jedności z Bogiem. Powinien modlić się w ten sposób: 

Boże! Gdybyś był drzewem rosnącym ku niebu, 

przywarłbym do ciebie jak pnącze. 

Gdybyś był kwitnącym kwiatem, 

krążyłbym nad tobą jak pszczoła. 

Gdybyś był górą Meru, 

spływałbym kaskadą jak rzeka. 

Gdybyś był bezkresnym niebem, 

byłbym na tobie jako gwiazda. 

Gdybyś był bezdennym oceanem, 

połączyłbym się z tobą jak rzeka. 
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Taki bliski związek istnieje między Bogiem a Jego wielbicielem. Gdy kwiat kwitnie, 

nie zaprasza pszczoły miodnej. Pszczoła sama leci do kwiatu, aby spijać z niego nektar. 

Podobnie, ocean nie zaprasza rzeki, aby się z nim połączyła. Rzeka sama spieszy ku 

oceanowi, aby się z nim połączyć i stać się jednością. Podobnie, Bóg nie prosi 

wielbiciela, aby się z Nim połączył; wielbiciel sam szuka Boga, aby się z Nim połączyć. 

Tak rodzi się bliskość, która istnieje między Bogiem, a wielbicielem. Zatem bez Boga nie 

będzie wielbiciela, a bez wielbiciela nie będzie Boga.  

Jednak ignoranci uważają, że Bóg ma serce z kamienia i dlatego wystawia nas na 

ciężkie próby. Bóg nie ma w sobie ani odrobiny bezwzględności. Jest nawet miększy od 

masła. Iluzja sprawia, że człowiek sądzi, iż Bóg ma twarde serce. Jest On 

ucieleśnieniem współczucia. Masło jest bardzo miękkie, może je roztopić nawet 

odrobina ciepła. Serce Boga jest miękkie jak masło. Ciepłem, które może je stopić, jest 

twoja miłość. A więc człowiek powinien przede wszystkim rozwijać w sobie miłość. 

Miłość rozwija się, gdy człowiek połączy imię i postać Boga. Jeśli imię i postać są 

oddzielone, wówczas nie powstaje ciepło miłości. Jeśli boskie imię i postać Boga trą o 

siebie, wytwarza się ciepło miłości. Dlatego gdy człowiek łączy imię i postać oraz 

prowadzi sadhanę, wtedy szybko wytwarza się ciepło miłości. Nic bardziej nie 

zmiękcza serca Boga niż szczere oddanie wyznawcy. 

Bezpostaciowego Boga można zobaczyć okiem mądrości  

Prawdziwy wielbiciel ma świadomość, że Bóg jest wszędzie. Pewnego razu kapłan 

ze świątyni Śiwy poszedł do świątyni, aby odprawić nabożeństwo do Pana Śiwy. 

Zabrał ze sobą wszystko, czego potrzebował. W świątyni zobaczył jogina, który trzymał 

obie stopy na lingamie, zaś głowę na Nandim (byku, wierzchowcu Śiwy). Widząc to, 

kapłan wpadł w wściekłość i pomyślał, że nie jest to człowiek przy zdrowych 

zmysłach, lecz jakiś szaleniec. Krzyknął: „Hej! Straciłeś rozum? Dlaczego trzymasz nogi 

na lingamie Śiwy?”. Jogin odrzekł: „Powiedz mi, gdzie nie ma Boga, abym mógł tam 

trzymać stopy”. Kapłan zapytał gniewnie: „Czy powinieneś trzymać stopy na 

Iśwarze?”. Gdy to powiedział, przesunął stopy jogina w inne miejsce. Wtedy pojawił 

się tam lingam Śiwy. Kapłan dalej przesuwał stopy jogina z jednego miejsca w drugie. 

Jednak wszędzie, gdzie je skierował, pojawiał się tam lingam Śiwy. W ten sposób jogin 

dał kapłanowi lekcję na temat tego, że Bóg jest wszędzie. Nie można powiedzieć, że 

Bóg jest tutaj, a tam Go nie ma. Powinniście rozwijać w sobie szerokie widzenie, aby 

uświadomić sobie wszechobecność Boga. Serce człowieka jest świątynią Boga. Bóg 

mieszka w sercu swojego wielbiciela.  

Narada miał wątpliwości i zapytał Pana Narajanę: „O Panie! Zawsze Cię 

wychwalam i wyśpiewuję Twoją chwałę. Jednak mam jedną prośbę. Podaj mi, proszę, 

swój stały adres, aby ludzie na świecie mogli go poznać”. Pan Narajana odrzekł: Mad 

bhakta jatra gajanti tatra tiszthami, Narada – Narado, mieszkam tam, gdzie moi 

wielbiciele wyśpiewują moją chwałę. Kajlasa i Wajkunta to filie. Moją siedzibą jest 
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serce mojego wielbiciela.  

Mira mówiła: „Maharana zamknął drzwi świątyni. O umyśle, podążaj ku Gandze i 

Jamunie. Zaśpiewała: Ćalo re mana Ganga Jamuna tiir, Ganga Jamuna nirmal pani, 

śiital hota śarir – umyśle, idź na brzegi Gangi i Jamuny; woda Gangi i Jamuny jest 

czysta; ochłodzi i uspokoi ciało.  

Ganga i Jamuna symbolizują subtelne kanały w ciele – idę i pingalę – które 

spotykają się w miejscu pomiędzy brwiami. To miejsce czakry adżnia – szóstego splotu 

w ciele. Właśnie tutaj wielbiciel uświadamia sobie Boga. Chłodna woda Gangi i 

Jamuny oznacza czystą miłość i oddanie wielbiciela. Człowiek może oglądać fizyczną 

postać Boga oczami ciała, jednak Boga bezpostaciowego może zobaczyć tylko okiem 

mądrości (trzecim okiem pośrodku czoła). Chodzimy do świątyń z kwiatami, owocami i 

kokosem. Wyruszamy w daleką podróż, aby tam dotrzeć. Jednak gdy stoimy przed 

najświętszym miejscem, zamykamy oczy. Dlaczego je zamykamy? Zamykamy oczy 

dlatego, że chcemy widzieć bezpostaciowego Boga, którego można zobaczyć tylko 

okiem mądrości. Gdy zamykamy oczy, rozwijamy wzrok wewnętrzny.  

Nie ma innej świątyni niż ludzkie ciało. Deho dewalaja proktho dżiwo Dewa 

sanathana – ciało to świątynia, a jej mieszkańcem jest Bóg. Ciało jest świątynią, a 

świadomość to Bóg. Trzeba rozwijać w sobie miłość, aby poznać świadomość 

mieszkańca naszego wnętrza. Gdy rozwijasz wzrok wewnętrzny, na początku 

napotykasz przeszkody. Jednak jeśli poddasz się Bogu i będziesz z determinacją 

prowadził sadhanę, doświadczysz własnej boskości. Gdy zaczniesz się wycofywać z 

doczesnego, materialnego życia, Bóg będzie coraz bardziej zbliżał się do ciebie. Nawet 

jeśli spróbujesz uciec od Boga, On pospieszy, aby cię złapać. Gdy Bóg widzi, że Jego 

dzieci błądzą, stara się je przekształcić. Jednak nastawieni materialnie ludzie błędnie 

pojmują drogi Boga.  

Życie człowieka pełne jest różnych zmartwień.  

Wszystko na tym świecie jest zmartwieniem.  

Narodziny są zmartwieniem; 

przebywanie na ziemi jest zmartwieniem; 

świat jest przyczyną zmartwienia – śmierć również;  

całe dzieciństwo jest zmartwieniem i starość jest zmartwieniem; 

życie jest zmartwieniem; porażka jest zmartwieniem  

wszystkie działania i trudności powodują zmartwienie;  

nawet szczęście jest tajemniczym zmartwieniem. 

Jedynie poddanie się Swamiemu 

położy kres wszystkim waszym zmartwieniom. 

O, ludzie! Rozwijajcie w sobie takie oddanie i miłość. 
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Rozwijaj w sobie oddanie, aby pozbyć się zmartwień  

Narodziny człowieka, jego życie na ziemi, dzieciństwo, życie rodzinne, starość, 

śmierć, a nawet szczęście są zmartwieniem. Jak żyć na tym świecie? Jak się wykształcić? 

Jak zdać egzaminy? Tylko same zmartwienia. Człowiek myśli, że jeśli zda egzamin, jeśli 

się ożeni, jeśli jego córka wyjdzie za mąż, to będzie szczęśliwy. Jednak jego szczęście jest 

chwilowe, otoczone zmartwieniami. Dlatego jego szczęście również jest zmartwieniem. 

Człowiek stara się zaspokoić materialne pragnienia, jednak nie osiąga trwałego 

szczęścia. Każde jego działanie pełne jest zmartwień. Niezależnie od tego, w co się 

angażuje, aby odnieść powodzenie w swoich staraniach, wszystko przybiera postać 

zmartwienia.  

Przypuśćmy, że człowiek chce zbudować dom. Będzie martwił się, czy dom zostanie 

wzniesiony należycie, czy nie. Czy będą dostępne pieniądze, czy nie? Czy dożyje czasu, 

gdy budowa się zakończy? Wszystko jest gotowe do zaślubin, włącznie z mangala 

sutrą, a jednak człowiek jest pełen zmartwień. Wielkim zmartwieniem dla człowieka 

jest starość. Na starość w końcu człowiek próbuje rozwinąć w sobie oddanie dla Boga, 

aby pozbyć się zmartwień. Dlatego powinien rozwijać w sobie oddanie. Wtedy 

opuszczą go wszelkie zmartwienia, po prostu znikną. We wszystkich swych dążeniach 

człowiek sam stwarza zmartwienia. Jeśli podda się Bogu, nie będzie miał zmartwień.  

Doświadczaj jedności przez usunięcie ścian ego i przywiązania  

Człowiek zazna jedności, jeśli będzie poszerzał swoje widzenie i rozwijał 

wielkoduszność. Cały świat jest jak wielki pałac, a wszystkie kraje są jak różne pokoje 

tego pałacu. Gdy budujemy dom, wytyczamy w nim różne pomieszczenia. Najpierw 

łazienka, obok kuchnia, dalej pokój modlitewny, przyległa do niego jadalnia i salon. 

Nadajemy tym pomieszczeniom różne nazwy. Wszystkie pokoje wydają się oddzielne. 

Jaki jest tego powód? Przyczyną jest to, że pomiędzy nimi są ściany. Jeśli usunie się 

ściany, to sypialnia, łazienka, kuchnia lub jadalnia znikną. Wtedy zostanie tylko jedna 

wielka sala. Świat także jest jak wielka sala. Ale człowiek podzielił go przez wzniesienie 

ścian ahamkary i mamakary (ego i przywiązania). Gdy usunie te ściany i rozwinie 

wiarę w Boga, to uświadomi sobie zasadę jedności i boskości. Dlatego powinien 

poszerzać swe serce. Tylko wtedy powstaną w nim boskie myśli o jedności. Boskie 

myśli nie mogą rozwinąć się w ciasnym sercu. 

 Dzisiaj człowiek utracił wolność, jak zamknięta w klatce papuga. Czyż papuga w 

klatce może być szczęśliwa? Gdy wypuści się ją z klatki, odleci do lasu. Człowiek 

osiągnie wolność i wyzwolenie tylko wtedy, gdy rozwinie w sobie miłość do Boga. 

Jedynie wówczas odniesie zwycięstwo. To zwycięstwo będzie fundamentem wielu 

innych zwycięstw. Dlatego rozwijaj w sobie miłość do Boga, a odniesiesz sukces we 

wszystkich swoich staraniach. Wtedy wszystko, czego szukasz, spocznie u twoich stóp. 

Jeśli jesteś pełen premy (miłości), to nawet nie musisz szukać Boga. Bóg nie jest 

większy od swojego wielbiciela. Gdy wielbiciel rozwinie w sobie miłość do Boga i 
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oddanie, Bóg podda się temu wielbicielowi.  

W twierdzy otoczonej siedmioma murami obronnymi znajduje się ogród. Człowiek 

wejdzie do niego, jeśli zapali lampę prawdy i zaśpiewa na chwałę Boga. Tych siedem 

murów, które powstrzymują człowieka przed wejściem do ogrodu, to ego, gniew, 

żądza, chciwość, złudzenie, nienawiść i zazdrość. Jeśli będziesz wyśpiewywał chwałę 

Boga, On się objawi i wskaże ci drogę. Gdy człowiek podda się Bogu, porzucając ego i 

przywiązania, odkryje królewski trakt do Boga. Przez nieustanne myślenie o Bogu i 

wyśpiewywanie Jego imienia w każdej chwili, człowiek powinien żyć tak jak pnącze, 

które oplata się wokół drzewa i w ten sposób osiąga jedność z Bogiem.  

(Bhagawan zakończył swoje orędzie bhadżanem „Rama Rama Rama Sita…”) 

– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 28 kwietnia 1996 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

Sadhana to tylko jedna czwarta procesu; pozostałe trzy 

czwarte to wićara (dociekanie). Dla chorego na cukrzycę 

zastrzyki z insuliny to tylko jedna czwarta; pozostałe trzy 

czwarte to: dieta, ćwiczenia fizyczne i inne. Podobnie 

namasmarana (nieustanne wspominanie imienia Pana), jaką 

zalecam, zawiera inne środki uzupełniające: koncentrację 

umysłu na wybranym imieniu, bhawa śuddhi (czystość uczuć) i 

artha wićaranę (rozmyślanie nad znaczeniem imienia). 

Połączenie tych praktyk przyniesie powodzenie. 

– Baba 
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Kriszna był ucieleśnieniem boskiej miłości  
 

 

  

Nie szydź z innych. Módl się o dobro wszystkich. Samasta lokah sukhino bhawantu – 

niech wszystkie światy będą szczęśliwe! Najważniejsza nauka Bhagawadgity głosi, że 

należy działać dla dobra wszystkich. Ekoham bahusjam – wolą Jedynego było stać się 

wielością. We wszystkich jest ta sama boskość. Wszystkie postacie są jej częścią – 

powiedział Bhagawan w orędziu wygłoszonym 31 sierpnia 2002 roku z okazji święta 

Śri Kriszna Dżanmasztami.  

 

We wszystkich jest ta sama boskość 

 

Gdy mieszkałem w starym mandirze, codziennie zabierałem dzieci nad rzekę 

Czitrawati. Wtedy nie było tu żadnych studentów, wokół mnie gromadzili się jedynie 

chłopcy z wioski. Poleciłem im usypać górkę z piasku, z której mogli wyciągnąć 

wszystko, co tylko chcieli, np. ołówek, długopis, laddu itd. Ponieważ byli mali, prosili 

mnie o drobnostki.  

Niezachwiana wiara Subbammy  

Po jednym z takich wieczornych spotkań nad rzeką Czitrawati wracaliśmy do starego 

mandiru. Kuppam Suszilamma i jej siostra, autorka książki Anjatha śaranam nasthi, 

które wówczas były młode, zaczęły biec w kierunku starego mandiru, aby ofiarować 

arati Swamiemu, gdy tam dotrze. Dałem znać Subbammie, aby je zatrzymała i sama 

poszła poczynić przygotowania do ofiary ognia. Subbamma posłuchała mojego 

polecenia. Tamte dwie kobiety myślały, że jako gospodynie tylko one mogą ofiarować 

arati Swamiemu, a nie Subbamma, która była wdową. Gdy Subbamma weszła do 

starego mandiru, zobaczyła wielkiego węża. To dlatego ją tam wysłałem. Zawsze 

postępowała rozważnie. Gdy zobaczyła węża, wykrzyknęła: „Sai Nageśwara, Sai 

Nageśwara, Sai Nageśwara!”.  

W międzyczasie wszyscy tam dotarliśmy. Subbamma nie chciała zabić węża. 

Pamiętała słowa Swamiego, że Bóg mieszka we wszystkich istotach. Gdy złapała węża, 

ten owinął się jej wokół ręki. Zażartowałem z niej, mówiąc: „Subbammo, bawisz się 

wężami?”. Odpowiedziała: „Swami, wiem, że wysłałeś mnie wcześniej, aby uratować 

życie tych dwóch kobiet”. 
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Subbamma była świadkiem wielu lil Swamiego. Miała wielkie szczęście i wielkie 

zasługi. Służyła mi od samego początku. Służyła nie tylko mnie - zapewniała jedzenie 

wielbicielom, którzy przychodzili na mój darszan. Wszyscy krewni zwrócili się 

przeciwko niej, ale ona o to nie dbała. Pragnęła tylko Swamiego i nikogo innego. 

Natychmiast wypełniała wszystkie jego polecenia. Miała niezachwianą wiarę. 

Pewnego dnia zapytałem, czy chciałaby zobaczyć swojego zmarłego męża. Od czasu 

do czasu tak sobie z nią żartowałem. Odpowiedziała, że nie ma takiego pragnienia i nie 

ma nic wspólnego ze zmarłym mężem. Następnie stwierdziła, że mąż odszedł z tego 

świata, gdyż nie miał dość szczęścia, aby służyć Swamiemu. Uważała za swoje szczęście 

to, że może mi służyć. Ale uparłem się, że jeśli pragnie zobaczyć zmarłego męża, to 

spełnię jej życzenie. Powiedziałem, aby wyszła na zewnątrz. Zobaczyła swojego męża 

Narajanę Rao, który siedział pod drzewem i palił papierosa. Widziała tę scenę bardzo 

wyraźnie. Była szczęśliwa, że znowu widzi zmarłego męża, lecz zbeształa go, mówiąc: 

„Nawet po śmierci nie porzuciłeś swoich nałogów”.  

Odwróciła się, gdyż nie chciała go już dłużej oglądać. Narajana Rao miał dwie żony 

– Subbammę i Kamalammę. Obecnie Kamalamma mieszka w aszramie. Powiedziałem 

Kamalammie, że może zobaczyć swojego zmarłego męża. Jednak ona nie chciała go 

oglądać. Powiedziała, że po przybyciu do lotosowych stóp Swamiego, nie ma takiego 

pragnienia. Jednak na moje nalegania poszła i zobaczyła go. Stwierdziła, że jej zmarły 

mąż pije właśnie małymi łykami gorącą kawę. Zatem Subbamma i Kamalamma 

zobaczyły, że ich nieżyjący mąż przejawia te same nawyki, jakie miał za życia. Nawet 

awatar Kriszna pokazywał swoim wielbicielom wydarzenia, jakie miały miejsce w 

przeszłości.  

Boskie lile Kriszny  

Kiedy Kriszna podniósł górę Gowardhana, wiązało się to z obchodzonym świętem. 

Niezamężne gopiki odprawiały Waralakszmi Wratam. Nawet teraz kobiety wykonują 

Waralakszmi Wratam.  

Radha była wielką wielbicielką Kriszny. Lecz ci, którzy nie wierzyli w boskość 

Kriszny, przysparzali jej wielu trudności. Nawet wtedy istnieli ateiści. Ateiści, teiści, 

teistyczni ateiści i ateistyczni teiści żyją w każdej epoce. Ateiści uwięzili Radhę w 

domu. (Napisałem o tym sztukę teatralną, w której zagrały dzieci). Ci ludzie uważali, że 

Radha psuje reputację rodziny, ponieważ podąża za Kriszną. Chcieli ją powstrzymać. 

Dlatego zamknęli ją w pokoju. Radha zaczęła płakać i się modlić. Kriszna usłyszał jej 

modlitwy, otworzył drzwi i uwolnił ją. Zbeształ jej prześladowców, mówiąc: - Jak 

możecie tak traktować wielbiciela? Jeśli nie jesteście mi oddani, to w porządku. Ale 

wyrządzanie krzywdy mojemu wielbicielowi to wielki grzech.  

Kriszna zabrał Radhę ze sobą. Później Radha poprosiła go, aby zagrał pieśń na 

swoim boskim flecie. 
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Och, Kriszno! Zaśpiewaj słodką pieśń. 

Napełnij moje serce słodkimi słowami i błogością. 

Wyciśnij esencję Wed, przekształć je w boską muzykę. 

Zagraj ją na swoim cudownym flecie i urzeknij mnie melodią. 

Zaśpiewaj, o Mukundo! Zaśpiewaj dla mnie! 

Kriszna pokazywał różne lile. Był Bogiem w ludzkiej postaci. Nikt nie potrafi pojąć 

ani opisać jego boskiej natury. Jest nieskończona i niezgłębiona. Pan Kriszna dokonał 

różnych boskich lil. Płynęła z niego jedynie boska miłość. 

Kobiety jako pierwsze rozpoznają boskość awatarów  

W dwaparajudze kobiety częściej doświadczały boskości Kriszny. W rzeczywistości 

dzięki swojemu oddaniu ukazały historię Boga. Pewnego razu kilku braminów 

wykonywało w lesie jadżnię. Kriszna polecił pasterzom przynieść trochę jedzenia z 

jadżniasali, ponieważ on i jego brat Balarama byli bardzo głodni. Kiedy pasterze 

poprosili braminów o jedzenie, ci odesłali ich, mówiąc: „Czy myślicie, że to jest jakiś 

przybytek, w którym mamy was karmić, gdy tylko nas poprosicie? Nie. Poczekajcie do 

zakończenia jadżni. Jeśli zostanie jakieś jedzenie, gdy już się pożywimy, to wam damy”.  

Kiedy przekazano to Krisznie, poradził im udać się do kobiet przygotowujących 

jedzenie na tyłach jadżniasali (podwyższenia do wykonywania jadżni przez kapłanów). 

Zgodnie z jego radą pastuszkowie poszli tam i zobaczyli kobiety przygotowujące 

bobatlu (pyszną słodką potrawę). Zapytali je: „O matki, nasz Kriszna i Balarama są 

głodni, czy możecie ofiarować im trochę jedzenia?”. 

Kobiety bardzo się ucieszyły, że mogły usłużyć Krisznie. Od razu zapakowały 

wszystkie potrawy, jakie przyrządziły i zabrały je do Kriszny. Kilka z nich miało 

zastrzeżenia, czy mogą oddać jedzenie Krisznie, który należał do kasty pasterzy, zanim 

ofiarują je swoim mężom braminom. Ale ich wątpliwości zostały rozwiane, a Kriszna i 

Balarama pożywili się posiłkiem, jaki przygotowały. 

Kobiety uważały Krisznę za Boga. Gdy ich mężowie dowiedzieli się o tym, zbesztali 

je mówiąc, że to świętokradztwo. Gdy później zasiedli do medytacji, doznali 

urzeczywistnienia. Dostrzegli własny błąd i powiedzieli żonom, że postąpiły właściwe. 

Ponownie wzięli kąpiel i poprosili żony, by podały im prasadam – żywność 

pobłogosławioną przez Krisznę. 

W związku z tym pragnę podkreślić, że za życia awatara to kobiety pierwsze 

rozpoznają jego boskość. To one prowadzą swoich mężów do boskości. Tylko dzięki 

oddaniu kobiet mężczyźni przynajmniej w pewnym stopniu pielęgnują oddanie. 

Gdyby nie kobiety, mężczyźni nie mieliby oddania. Mówi się, że dom bez kobiety jest 

dżunglą. Od niepamiętnych czasów kobiety są uosobieniem bhakti, a mężczyzn 

utożsamia się z dżnianą (mądrością). Kobiety mogą wejść nawet do wewnętrznych 
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komnat pałacu, a mężczyznom wolno wstąpić tylko do durbar hall (sali pałacowej). 

Oznacza to, że mądrość doprowadzi was do Boga, natomiast oddanie powiedzie was 

do Jego serca. Dlatego do bhakti przywiązuje się tak wielkie znaczenie. W 

rzeczywistości to gopiki przyczyniły się do upowszechnienia na świecie bhakti tattwy 

(ścieżki oddania). Harer nama harer nama harer namajwa kewalam, kalau nastjewa 

nastjewa nastjewa gathiranjatha – w wieku kali intonowanie boskiego imienia jest 

jedyną drogą wiodącą do wyzwolenia. 

Głęboka miłość Iśwarammy do Swamiego  

Kiedyś nawet w wiosce Puttaparthi nikt nie myślał o Bogu, z wyjątkiem Karanam 

Subbammy. Griham Ammaji obserwowała wysokich rangą oficerów przychodzących 

na mój darszan. Widok człowieka w mundurze wywoływał w niej lęk. Prosiła 

Subbammę, żeby zabroniła przychodzić policjantom, sądząc, że mogą oni przysporzyć 

kłopotów Swamiemu. Subbamma uspakajała ją, mówiąc: „Dlaczego mieliby nie 

przychodzić? Oni również są wielbicielami Swamiego. Każdy musi do niego przyjść. 

Nie doszukuj się różnic. Nikt nie może skrzywdzić Swamiego. Nie martw się o to”. 

Słuchając słów Subbammy, Iśwaramma tak wyrażała swój gniew: „Ponieważ Swami 

mieszka u ciebie, do twojego domu przychodzi wielu policjantów. Proszę, nie pozwalaj 

na to”. 

Pewnego razu z Madrasu przyjechał inspektor generalny policji Ranganajakulu. 

Chciał mnie ze sobą zabrać. Iśwaramma była tym zasmucona i płakała. Uważała, że 

Madras jest bardzo daleko stąd, w innym kraju. Dlatego zdecydowanie odwodziła 

mnie od wyjazdu. Wszystkiemu winna była jej wielka miłość do Swamiego. Martwiła 

się, że Swami na zawsze wyjedzie z Puttaparthi. To dzięki jej modlitwom wybudowano 

ten mandir. 

Kiedyś przyszła do mnie Sakkamma i powiedziała: „Swami, z powodu złych dróg i 

braku transportu trudno jest nam dostać się do tej odległej wioski położonej w głębi 

kraju. Nie mogą tu dojechać samochody ani wozy zaprzęgnięte w woły. Aby tu 

dotrzeć, za każdym razem musimy zostawiać samochód w Penukondzie. Dlatego proszę 

cię, przyjedź do Bangalore i zamieszkaj tam. Wybudujemy ci ogromny pałac”. 

Odpowiedziałem jej, że nie potrzebuję dużego domu. Wystarczy mi mały pokoik. Lecz 

Sakkamma mnie nie słuchała. Iśwaramma powiedziała: „Jeśli młode drzewko ma 

wyrosnąć na wielkie drzewo, trzeba je odpowiednio nawozić i podlewać. Jeśli będzie 

przesadzane z miejsca na miejsce, nie urośnie. Dlatego proszę, pozostań w Puttaparthi, 

w miejscu swoich narodzin. To z pewnością będzie korzystne”. Wtedy obiecałem jej, że 

zostanę w Puttaparthi. 

Jeśli chodzi o oddanie i poddanie się Bogu, to kobiety przewyższają mężczyzn. Są 

powierniczkami wszelkich form widżniany, sudżniany i pradżniany. Dlatego nie 

patrzcie z góry na kobiety. Nie szydźcie z innych. Módlcie się o pomyślność wszystkich. 

Loka samasta sukhino bhawantu – niech wszyscy ludzie na świecie będą szczęśliwi! 
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Najważniejsza nauka Bhagawadgity głosi, że powinniśmy pracować dla dobra 

wszystkich. Ekoham bahusjam – jeden zapragnął stać się wielością. Ta sama boskość 

istnieje we wszystkim. Wszystkie formy są Jego. 

– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego z okazji święta Śri Kriszna Dżanmasztami w dniu 

31 sierpnia 2002 roku.  

 

Moje doświadczenia z Babą  

 

Gdy zostałem prezesem firmy Hindustan Aeronautics Ltd. przeniosłem się do 

Bengaluru. Zatrzymaliśmy się w Radż Bhawan u Śri Dharma Wiry, ówczesnego 

gubernatora Karnataki. Pewnego ranka przy śniadaniu Bhai Sahib – jak zwracaliśmy 

się do Dharma Wiry – zapytał, czy chcielibyśmy pojechać z nim do Whitefield na 

spotkanie z Bhagawanem Śri Sathya Sai Babą. Żona spontanicznie przyjęła zaproszenie 

Bhai Sahiba, zgadzając się mu towarzyszyć. Chociaż dużo słyszałem o Babie, nie 

wziąłem udziału w rozmowie ani nie wykazywałem chęci, a tym bardziej entuzjazmu 

do tej wizyty. 

Pierwsze wrażenia 

Po powrocie do naszego pokoju w Radż Bhawan przygotowywałem się do wyjścia 

do pracy. Zaskoczyło to moją żonę, bo założyła, że będę towarzyszył jej i Dharma Wirze 

w wyprawie do aszramu Brindawan w Whitelfield na darszan Śri Sathya Sai Baby. 

Odpowiedziałem żonie: „Jestem w Bangaluru z określonym zadaniem i mam 

obowiązki do wypełnienia. Nie przyjechałem tu po to, by spędzać czas na spotykaniu 

się z Babami – i to z uszczerbkiem dla mojej pracy!”. 

Nie trzeba dodawać, że żona nie uznała moich zastrzeżeń do Baby, co skutkowało, 

nazwijmy to dyplomatycznie, małą sprzeczką domową, która ostatecznie zakończyła 

się, jak zwykle w takich przypadkach, moją niechętną zgodą na towarzyszenie Dharma 
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Wirze i żonie w wyjeździe do Whitefield na pierwsze spotkanie z Bhagawanem Śri 

Sathya Sai Babą. Mieliśmy zaszczyt, że Baba przyjął nas w świętym miejscu, w swoim 

aszramie. Gdy Dharma Wira przedstawił żonę i mnie, Swami we właściwy sobie 

sposób sprawił, że poczuliśmy się jak w domu. Zwracając się do mnie, poczynił uwagę: 

„Jeśli nie chciałeś tu przyjeżdżać, bo chciałeś zająć się swoją pracą, to nie musiałeś tego 

robić, ale nie powinieneś kłócić się z żoną”. 

Wpływ tej uwagi był, delikatnie mówiąc, elektryzujący. Można to było wziąć za 

naganę, pełną miłości radę lub za sposób Baby na wyrażenie swojej wszechobecności i 

miłości do tych, którzy chętnie czy niechętnie zbliżają się do niego. 

Pragnienie 

Przed wyjściem ze spotkania poczułem jakieś niewytłumaczalne dla mnie 

pragnienie ponownego spotkania ze Swamim. Dlatego poprosiłem o kolejne spotkanie, 

na co chętnie się zgodził. Następnego ranka żona i ja przez jakiś czas byliśmy z nim w 

wewnętrznej izbie pokoju rozmów. Na tym spotkaniu Baba pochwalił mnie za 

sumienność w wykonywaniu obowiązków i powinności, które jego zdaniem same w 

sobie są nabożeństwem. Byłem zadziwiony sposobem, w jaki analizował mnie, moje 

trudności i niepokoje oraz tym, że wychodziłem z poczuciem zadowolenia. Esencją 

naszego spotkania były słowa Swamiego: „Każdy człowiek ma do wypełnienia jakąś 

misję. Twoje przybycie do Bengaluru nie jest jakąś karą. To sposobność do wywiązania 

się ze swoich zobowiązań. Musisz robić wszystko, co w twojej mocy dla organizacji, z 

którą jesteś związany i wypracować w ten sposób owoce swojej uczciwej, pilnej pracy i 

poświęcenia. Krótko mówiąc, dokładaj wszelkich starań. Gdy praca będzie 

nabożeństwem, pojawią się nagrody”.  

Spotkanie to było w pewnym sensie punktem zwrotnym w moim życiu oraz w 

relacji z Babą, którego uważałem odtąd za pełnego miłości i współczucia nie tylko dla 

tych, którzy mieli szczęście otrzymywać jego błogosławieństwa i rady. Po tych 

pierwszych spotkaniach zawsze szukałem możliwości, aby przebywać w jego obecności 

tak często, jak tylko było to możliwe. Otrzymałem wiele sposobności do pozbycia się 

wątpliwości i konfliktów, które miałem w umyśle. Gdy jechałem do naszego domu w 

samochodzie Swamiego, zapytałem go, jak człowiek może zdobyć guru, który będzie 

kierował jego czynami. Szybko odpowiedział na moje pytanie: „Ty jesteś guru, ja 

jestem guru”. Wskazując palcem na moją pierś, dodał: „Guru jest tutaj. Powinieneś 

docenić ten fakt”.  

Gdy później zastanawiałem się nad zagadnieniem guru mantry, zapytał czy 

wypowiadam jakieś słowa, kiedy mam kłopot lub odczuwam ból. Oznajmiłem, że w 

takich przypadkach powtarzam słowa ‘Om Ram’, a Swami zapewnił mnie, że to guru 

mantra. Następnie wyjaśnił, że ludzie z urodzenia mają prawo starać się nawiązać 

kontakt ze Stwórcą, gdy inne lekarstwa zdają się zawodzić. Wyjaśnił, że wspomniane 

przeze mnie słowa ‘Om Ram’ powstają w głębi wewnętrznej jaźni, dlatego są 
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prawdziwe. One i tylko one muszą być powtarzane tak często, jak to możliwe. Od 

tamtej pory dość często doświadczam tego, że gdy jestem bardzo poruszony, wytrącony 

z równowagi czy zaniepokojony, to jeśli powtarzam te słowa, używając sznura 

paciorków, jakie zmaterializował dla mnie Baba (skąd dowiedział się, że zgubiłem 

swoje korale) – wówczas odzyskuję równowagę. Jakiż wielki dar otrzymałem!  

Uzdrawiający dotyk 

We wrześniu 1971 roku moja córka Parwin przyjechała z mężem na wczasy do 

Bengaluru. Nawin miał kłopoty z kamieniem w przewodzie moczowym. Zapytany o to 

Baba nie zalecił operacji. Ponieważ bóle były nie do zniesienia, zaś prześwietlenia 

rentgenowskie potwierdziły nacisk na nerki, zoperowano go. Wydawało się, że 

nastąpiła poprawa, ale pewnego dnia jego stan stał się poważny. Cierpiał, ponieważ 

miał zablokowany przewód moczowy. Lekarze doradzili kolejną operację. Oczywiście 

wywołało to przygnębienie. Razem z żoną i córką pośpieszyliśmy do aszramu w 

Whitefield. Gdy weszliśmy przez główną bramę, zobaczyliśmy Swamiego, który 

rozmawiał z grupą studentów. Po kilku minutach Swami podszedł do nas i powiedział: 

„A zatem zięć znów przyprawia cię o zmartwienia. Co mówią lekarze?”.  

Powiadomiliśmy go, jak się sprawy mają. Natychmiast odpowiedział: „Nie będzie 

operacji”. Powiedziałem, że Nawin jest w szpitalu i że na jutro rano wyznaczono termin 

operacji. Bhagawan uśmiechnął się i powiedział: „Swami da prasadam. Daj mu to 

Santosz”.  

Pocieszenie i ukojenie  

Wyciągnąłem dłonie, na które Baba nasypał wibhuti. Wróciliśmy do szpitala, 

postąpiliśmy zgodnie z radą Swamiego, mając nadzieję, że będzie dobrze. Następnego 

ranka Nawina zawieziono na salę operacyjną. Dwadzieścia minut później 

poinformowano nas, że operacji nie będzie, bo zator w przewodzie moczowym ustąpił 

po zastosowaniu cewnika.  

Jakiegoż lepszego przykładu miłości Swamiego i uzdrowienia mogłem doznać? 

Zgadzam się ze słowami dr. Gokaka: „On przekształca charakter i osobowość 

człowieka”. Jestem jednym z tych ludzi, którzy w jego obecności znajdują pocieszenie i 

ukojenie. Czyż mogę prosić o coś więcej?  

Źródło: Golden Age, 1979 r. 
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Bhagawan Śri Sathya Sai Baba w Kaszmirze 

 

  

Po śniadaniu, a czasem wieczorami, pojawiali się goście, którzy przyjeżdżali na 

darszan Bhagawana. Pewnego dnia w odwiedziny przybyli Szeikh i Begum Abdullah. 

Szeikh Sahib był wówczas ministrem rządu stanu Dżammu i Kaszmir. Znali się od 

dawna z moim ojcem i mogłam zrobić im zdjęcia z Bhagawanem. Baba 

zmaterializował dla niego pierścień z inicjałami SA wypisanymi na nim diamentami 

bądź przypominającymi diament kamieniami. Szeikh Abdullah przyjechał jeszcze 

dwukrotnie z rodziną i ministrami.  

Przybył również ówczesny gubernator Dżammu i Kaszmiru, Śri L. K. Dżha z żoną, a 

Bhagawan zaprosił ich na audiencję. Na spotkanie z Bhagawanem przyjechał również 

przewodniczący Sai Sewa Samithi, Śri Pran Nath Kaul. Innego dnia Swami spotkał się z 

osobami funkcyjnymi z Organizacji Sai i poradził im, jak prowadzić Bal Wikas dla 

dzieci i Mahila Mandali (skrzydło kobiece). Pewnego dnia w wojskowym audytorium 

odbyło się spotkanie, na którym Bhagawan wygłosił boskie orędzie dla wojskowych i 

ich rodzin.  

Wycieczki do ciekawych miejsc  

Prawie codziennie odbywały się wycieczki do rożnych ciekawych miejsc. Pewnego 

dnia Bhagawan posłał studentów ze Swamim Karunjanandą, aby zobaczyli sztukę i 

rzemiosło Kaszmiru i zrobili zakupy w Śrinagar. Gdy wrócili i pokazali Bhagawanowi 

kupione rzeczy, Bhagawan rzekł do Swamiego Karunjanandy: „Aje sannjasi! Tum kja 

śoping kija? (O wyrzeczony! Co kupiłeś?)”. Swami Karunjananda pokazał 

Bhagawanowi kupioną torbę. Wtedy Bhagawan zażartował z niego, mówiąc: 

„Sannjasi ho ke, leidiz handbag kharidta hai! (Jesteś wyrzeczonym, a kupujesz damską 

torbę!)”.  

Swami Karunjananda kupił tę torbę na pamiątkę, aby trzymać w niej swoje rzeczy. 

Nigdy nawet nie mrugnął po żartach Bhagawana. Widział jak wypływa z nich jedynie 

miłość. Bhagawan żartował z synem Indu Nawinem i z wnukiem Sohana Lala 

Udaiem, którzy zatrzymali się na zewnątrz w Śrinagar, ale codziennie przychodzili. 

Zapytał Nawina: „Tum bhadźan gata? (Umiesz śpiewać bhadżany?)”.  

Nawin jednak nie znał ani jednego! „Bhadźan nahi ata? Tumhari ma ne bhadźan 

nahi sikhaja? (Nie znasz bhadżanów? Matka cię nie nauczyła?)” – zapytał Bhagawan. 

„No dobrze. Zaśpiewaj jakąś piosenkę” – ustąpił Bhagawan.  

Młody Nawin zaśpiewał popularną w tamtym czasie piosenkę, nie pojmując jej 

znaczenia, o gospodarzu, który chciał się ożenić! Bhagawan uśmiał się szczerze, poszedł 
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do jadalni, gdzie Indu Beri przygotowywała stół z jedzeniem i powiedział: „Jur san łajf 

mangta! (Twój syn pragnie żony!)”.  

Pewnego dnia Bhagawan udał się do Śalimar Bagh, gdzie król Mogołów Dźehangir 

w 1619 roku kazał wybudować twierdzę dla swojej żony. Znajduje się tam wspaniały 

ogród z licznymi fontannami, drzewami ćinar, drzewami orzecha włoskiego i 

migdałowcami oraz niezliczonymi odmianami kwiatów kwitnących wiosną i latem.  

Innego dnia Baba pływał łodzią po jeziorze Dal. Jednak najbardziej pamiętna była 

wycieczka do Daćigam w dniu 6 czerwca 1980 roku. Był to rezerwat dzikiej przyrody, z 

wieloma strumieniami, rzadkimi gatunkami zwierząt i ptaków. Daćigam było 

miejscem polowań maharadży Kaszmiru i dopiero w 1951 roku stało się parkiem 

narodowym. Aby odwiedzić to miejsce trzeba było uzyskać specjalne pozwolenie od 

Szeika Abdullaha. Po obu stronach prowadzącej do domu dla gości długiej drogi 

wewnątrz rezerwatu rósł gęsty las. Ale gdy dotarliśmy do tego domu, zmienił się on w 

piękny, trawiasty obszar z grządkami różnorodnych kwiatów.  

Niebieskie niebo, kwiaty o tysiącu barw, głosy ptaków i zwierząt, otaczający nas 

gęsty las ze wzgórzami po jednej stronie i płynącą wodą – trudno było wyobrazić sobie 

coś piękniejszego. A my byliśmy tam z Bhagawanem! Czegóż więcej chcieć? Ale miało 

się wydarzyć znacznie więcej niż oczekiwaliśmy.  

Po obiedzie w domu wypoczynkowym Bhagawan zapytał, czy w okolicy jest jakiś 

piasek. Ktoś powiadomił go, że w pobliżu jest płytki strumień. Usłyszeliśmy wszyscy, 

że mamy się tam zebrać. Poszliśmy przez ogrody do lasu. Bhagawan usiadł na 

błotnistym piasku, a my wokół niego. Potem ruszał palcami, jakby coś rysował na 

piasku. Robił to przez pewien czas, a wszyscy umierali z ciekawości. Zaraz miało się coś 

wydarzyć, a więc w pogotowiu trzymałam aparat. Słońce schowało się za drzewami 

poruszanymi wiatrem i jedynie odrobina słonecznego światła migotała przez liście. 

Potem Baba zrobił obiema rękoma kopczyk z piasku. Wyłoniła się z niego rzeźbiona, 

złota płytka wielkości 10x10 cm z wyrytymi wizerunkami Pana Badrinarajany i bogini 

Lakszmi! Bhagawan podniósł płytkę, a potem puścił ją dokoła, aby każdy zobaczył.  

Następnie Baba zapytał, czy ktoś ma długopis. Ktoś szybko mu go wręczył. 

Ponownie rysował coś na piasku – kilka kolistych figur, potem zaś kilka innych. Robił 

to dość długo, a wszyscy zastanawiali się, co się tym razem wyłoni. Włożył rękę w 

piasek i wyciągnął długi kryształowy lingam Śiwy w kształcie jaja. Był przezroczyście 

biały, miał szarozielony odcień. Gdy podniósł ten lingam wysoko ponad cień, przez 

kilka sekund oświetlały go jaśniejące promienie słońca, odbijając się od 

pomarańczowej szaty Bhagawana.  

Generał wspomina, że Bhagawan powiedział, iż przeniósł lingę z Amarnath, a 

dokładnie sprowadził ją z jaskini Amarnath. Państwo Beri wspominają, że w dotyku 

była lodowato zimna. Bhagawan podał płytkę z Badrinarajaną pani Prem Malhotrze, a 

lingam z Amarnath – Śri Sohanowi Lalowi. Oba te przedmioty położono na thali (tacy) 
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z kwiatami i przekazano pani Ratan Lal, aby zaniosła je z czcią do domu 

wypoczynkowego. Szła z Bhagawanem całą drogę znad rzeki przez trawiasty park z 

kolorowymi kwiatami. To był zachwycający widok dla wszystkich fotografów!  

W dniu 7 czerwca 1980 roku odbyła się wycieczka do Gulmarg, popularnego letniego 

ośrodka turystycznego. Pierwotnie Gulmarg nazywało się Gaurimarg. Całe to miejsce 

jest zieloną łąką z porozrzucanymi na niej narcyzami, dzwonkami, stokrotkami, 

niezapominajkami, jaskrami, irysami i liliami. Ciszę przerywa tu tylko dźwięczenie 

dzwonków, muczenie krów i beczenie kóz. Po jednej stronie Gulmarg otaczają góry o 

szczytach pokrytych śniegiem przez cały rok, natomiast z drugiej strony widać dolinę 

rozciągającą się aż po Śrinagar. Wszystkie domy w Gulmarg to zrobione z drewna 

chaty. Do użytku Bhagawana ofiarowano “Chatę Sztyletową” (Dagger Hut), 

przeznaczoną wyłącznie dla dowódcy 19. Dywizji, generała-majora K. B. Mehty. 

Podano tam herbatę i przekąski. Następnie Bhagawan z całą grupą udał się kolejką 

linową na Khilanmarg, na wysokości prawie 3970 m. Bhagawan wrócił stamtąd, ale 

pozwolił chłopcom, chociaż niechętnie, wędrować dalej w górę, aż dotarli do śniegu w 

pobliżu szczytów.  

W dniu 9 czerwca 1980 roku udaliśmy się do Pahalgam znanego jako wioska 

pasterzy, położonego prawie 2750 m n.p.m., lecz niżej niż Gulmarg. Przez to miasteczko 

przepływa piękna rzeka Lidder. Jej czysta woda płynie po wielu głazach, przydając 

Pahalgam malowniczości przy strzelistych, ośnieżonych szczytach w tle, wyrastających 

ponad gęste jodły. Miasto leży u zbiegu rzek Aru i Szesznag. Tu zaczyna się jatra 

(pielgrzymka) do Amarnath z jego naturalną lodową lingą – miejsca corocznych 

wypraw tysięcy wyznawców.  

Po południu poszliśmy nad rzekę Lidder i spożyliśmy posiłek w domu 

wypoczynkowym. Później Bhagawan ze wszystkimi osobami z grupy, zszedł po 

drewnianych schodach do kolistego, trawiastego terenu, znajdującego się przy samej 

rzece. Odważyłam się zejść trochę niżej po schodach, gdy Bhagawan schodził w dół i 

zrobiłam zdjęcie. Zrobiłam wtedy też najpiękniejsze zdjęcie grupowe z Bhagawanem 

pośrodku.  

Wracaliśmy na drogę idąc pośród wielu rozsianych tam kamieni i głazów. Płynął też 

płytki strumień czystej wody, w którym spoczywało wiele głazów. Bhagawan 

postanowił pobłogosławić ten strumień swoimi stopami i przeprawił się przez niego. 

Woda strumienia łączy się z rzeką Lidder i w ten sposób Swami pobłogosławił całą 

dolinę – wszędzie tam, gdzie płynęła rzeka.  

W czasie tej wycieczki do Kaszmiru Bhagawan odwiedził wiele miejsc. Pojechał 

samochodem nad jezioro Nagin, które stanowi odnogę jeziora Dal. Patrzył na piękny 

widok wierzb i topoli odbijających się w spokojnej wodzie. Wszyscy odwiedziliśmy 

Ćaszma Szahi – jedno z najsłynniejszych źródeł wody mineralnej Kaszmiru. Byliśmy też 

z wizytą w Kukernag, gdzie źródła te wypływają na powierzchnię w siedmiu 
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miejscach, u stóp pokrytej lasem góry. Woda z tego źródła słynie ze swoich leczniczych 

właściwości. Prowadził tu tapas (pokutę) pewien sannjasin, który należał do zakonu 

Ramakriszny. Przyszedł on złożyć hołd Bhagawanowi i poprosił go o wyjaśnienie 

znaczenia mantry Gajatri. Bhagawan pobłogosławił go i wygłosił dyskurs o tej 

najpotężniejszej mantrze Wed, jaką przez wieki wypowiadali poszukiwacze prawdy. 

Boski cel przyświecający tym odwiedzinom jest nieznany. Boskość przyciągają szczerzy 

poszukiwacze duchowi. Bhagawan odwiedził jezioro Wular – jedno z największych 

słodkowodnych jezior azjatyckich. Pojechał też nad jezioro Manasbal, gdzie nie ma 

innych dźwięków, oprócz ptasich treli. Manasbal jest lustrem spokojnego umysłu. Udał 

się też do Ogrodów Nasim – dzieła rąk ludzkich, połączonego z pięknem przyrody i do 

Ganderbal – miasta, które wyglądało tak, jakby leżało na pływającym lądzie.  Złożył 

wizytę w świątyni Khir Bhawani w Tullamuli.  

Ta wyjątkowo pamiętna wycieczka do Kaszmiru z Bhagawanem zakończyła się, gdy 

13 czerwca 1980 roku na lotnisku w Śrinagar, Bhagawan wszedł ze swoją grupą na 

pokład samolotu lecącego do Delhi.  
– Autorka, żarliwie oddana Bhagawanowi, jest córką Śri Sohana Lala.  

 

Sanathana dharma - religia ludzkości 

 

Niektóre kraje zmierzają w kierunku ideału wolności jednostki; inne mają na celu 

suwerenność państwa i tłumienie indywidualnego prawa do wolności. Jednak Bharat 

od niepamiętnych czasów starał się zaszczepić w jednostce przekonanie, że może być 

wolna tylko wtedy, gdy zdaje sobie sprawę, że religia nie jest sentymentem, przesądem, 

fanatyzmem, racjonalizmem, ani rytualizmem. Religia jest uświadomieniem sobie 

(wytrwałością, tolerancją, drogą do pokoju) własnej tożsamości ze wszystkimi, z całą 

ludzkością i ze wszystkimi istotami żywymi i nieożywionymi. Rozwój jest kluczem do 

szczęścia, a miłość jest niezawodnym kluczem do rozwoju. Człowiek jest spokrewniony 

ze wszystkimi – takie jest nauczanie sanathana dharmy (odwiecznej religii). 

 – Bhagawan Śri Sathya Sai Baba  
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W Bharacie (Indiach) ludzie kochają Boga i rozpoznają wszechprzenikającą energię 

wszechświata. Współcześni naukowcy nazywają ją uniwersalną energią, która przenika 

wszystko, jak gdyby na potwierdzenie wedyjskiego powiedzenia, Iśawasyam idam 

sarwam – Bóg przenika cały wszechświat. 

Bharatijowie czują rati (miłość) do Bha (Bhagawana/Boga). Sposób życia Bharatijów 

to Sanathana Dharma. Różni pisarze i filozofowie nazywają ją: „odwieczną filozofią” – 

Aldous Huxley, „pierwotną tradycją” – Huston Smith, a niektórzy – „religią wedyjską”. 

Od wieków Bharatijowie są wyznawcami sanathana dharmy – odwiecznej filozofii i 

religii ludzkości. Nazwa sanathana dharma wskazuje, że jest ona wieczna i nie ma 

początku ani końca. Nikt nie może powiedzieć, ile lat ma sanathana dharma i kto jest 

jej założycielem. Pewne jest to, że pochodzi z Bharatu. Sposób życia Bharatijów 

nazywany jest sanathana dharmą, a ich filozofia opiera się na Wedach. Ponieważ 

źródłem Wed jest Najwyższa Istota, to sanathana dharma, której podstawą są Wedy, 

ma boskie pochodzenie. Nie ma ona założyciela, tak jak inne religie świata, ponieważ 

nie jest religią, lecz sposobem życia. 

Sanathana dharma to starożytna mądrość boskiego pochodzenia, przekazywana 

przez Boga wielu mędrcom prowadzącym ascezę. Mędrcy przekazywali śiszjom, czyli 

uczniom, hymny zwane teraz hymnami wedyjskimi. W tradycji guru-śiszja kapłani 

przekazywali Wedy wyznawcom i tak dalej. Mędrzec Wjasa zebrał hymny w czterech 

świętych księgach, dlatego riszi Wjasa nazywany jest Mahariszi Weda Wjasa. Wedy 

zostały spisane znacznie wcześniej niż przed pięcioma tysiącami lat. 

Podobnie jak Wedy, sanathana dharma uznaje, że człowiek w swej istocie jest boski, 

a jego celem jest urzeczywistnienie własnej boskości. Uznaje również, że Bóg jest celem 

i ostatecznym przeznaczeniem ludzkości. Jednak do tego celu prowadzi wiele dróg, 

które różni ludzie przyjmują na różne sposoby. Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

stwierdził: „Sanathana dharma jest odwieczną ścieżką, czyli starożytną mądrością. 

Wszędzie tam, gdzie podkreśla się znaczenie satji, dharmy, śanti i premy, w 

jakiejkolwiek religii lub języku, przez dowolnego nauczyciela, jest to sanathana 

dharma”. W rzeczywistości miliony wielbicieli na całym świecie zainspirowanych 

naukami Bhagawana, należący do różnych ras i religii, przybyły, aby podążać tą 

szlachetną drogą sanathana dharmy. 

Dla wygody współczesnego człowieka Bhagawan krótko opisał podstawowe 

założenia sanathana dharmy w maksymie, którą często powtarzał: 

Jest tylko jedna kasta, kasta ludzkości. 

Jest tylko jedna religia, religia miłości. 

Jest tylko jeden język, język serca. 

Jest tylko jeden Bóg, który jest wszechobecny. 
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Ten, kto przestrzega tych szlachetnych zasad w życiu, przestrzega sanathana dharmy, 

która jest bezcenną mantrą wyzwolenia człowieka, a także pokoju, postępu i jedności 

na świecie. 

Chociaż Bharat przez wieki znajdował się pod obcymi rządami, to sanathana dharma 

utrzymała się dzięki wrodzonej sile duchowej. Wyznawcy innych religii, którzy tak 

licznie przybyli do Bharatu i osiedlili się tutaj, wszyscy zostali Bharatijami i żyli w 

harmonii, bez żadnej dyskryminacji z powodu uniwersalności sanathana dharmy. 

W gruncie rzeczy kultura Bharatijów jest duchowa. Świadomość duchowa jest 

ponad umysłem. Jest to świadoma moralność zwana inaczej „dharmą” lub „prawem 

istnienia”. Świat zachodni stworzył kulturę materialną, która przywiązuje wagę do 

racjonalizacji i intelektualizacji, chociaż istniała kultura grecko-rzymska, która była 

głównie mentalno-intelektualna.  

Sanathana dharma jest sposobem życia i odwieczną filozofią zgodną z treścią 

hymnów wedyjskich. Z powodu uniwersalności sanathana dharmy ludzie wszystkich 

religii i wyznań z łatwością przyjęli sposób życia Bharatijów. Prawdopodobnie 

możliwe jest wezwanie wszystkich Bharatijów, aby odnowili sanathana dharmę. 

Najpotężniejszą siłą i największym bogactwem Bharatu jest jego duchowość i 

sanathana dharma. Żarliwi poszukiwacze duchowi przybywali do Bharatu ze 

wszystkich zakątków świata, aby szukać tej świętej wiedzy u duchowych mistrzów 

Bharatu. Historia była świadkiem tego, jak miliony ludzi z całego świata tłoczyły się w 

Puttaparthi, nieznanej wiosce w Bharacie, aby szukać tej duchowej mądrości 

bezpośrednio u awatara kalijugi, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. 

Miliony wielbicieli ze wszystkich stron świata, którzy należeli do różnych ras i religii 

przyjeżdżali, aby podążać szlachetną drogą sanathana dharmy pod wpływem nauk 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. 

Bhagawan z całą stanowczością oświadczył, że jednym z celów jego misji awatara 

było odnowienie sanathana dharmy, która przeżywała upadek. Nieustannie 

podejmował działania w tym kierunku i sprawił, że Prasanthi Nilajam (Puttaparthi) 

stało się ośrodkiem duchowym, a nie religijnym. 
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Poddaj się, zaufaj, zaakceptuj 

– życiowa mantra studentów Sai 

 

 

Susmita Patnajak (SP): Pamiętam ten czas, kiedy bracia przygotowywali programy 

sceniczne i my też chciałyśmy. Pani Puszpa zapytała Swamiego, czy dziewczyny 

również mogłyby śpiewać na scenie. Za każdym razem Swami mówił: „Oddu”, czyli 

„Nie chcę”. 

Swami był opiekuńczy jak matka, ale dyscyplina też była ważna 

Na interview, nie wiem skąd wzięłam tę odwagę, ale wtedy Swami był tak blisko, 

więc powiedziałam: „Swami! Jesteś stronniczy. Dlaczego nie dajesz szans dziewczynom, 

a tylko chłopcom, którzy prezentują tak wiele przedstawień na scenie. Dziewczyny są 

utalentowane, dziewczyny też tu są”. Wtedy Swami powiedział: „Kaadu bangaru, 

alaaga kaadu bangaru – to nie tak, moje dziecko, to nie tak. Dziewczyny są bardzo 

delikatne. Są wrażliwe na różne wibracje. Na widowni są różni ludzie i ich 

wyobrażenia mają moc. Nie chcę narażać dziewczyn na te negatywne wibracje. 

Dlatego nie myśl w ten sposób, moje błogosławieństwa są zawsze z tobą. Jestem 

zawsze z tobą. Nie myśl, że preferuję chłopców”. 

Sam mi to powiedział. Od tamtej pory nigdy nie pytałam Swamiego. Nigdy nie 

czułam, że bracia mają więcej możliwości niż my. Swami tak bardzo opiekuje się 

swoimi córkami. Jeśli chce się nami zająć, nie ma sensu spierać się z nim ani 

kwestionować jego mądrości. 

Swami zaczął także udzielać interview wyjeżdżającym studentkom. Byłyśmy na 

ostatnim roku studiów (1984-1985), a Swami udzielił audiencji wyjeżdżającym 

studentkom, pozując do zdjęć z każdą grupą. Było nas tylko 38 osób – w każdej grupie 

było nas bardzo mało. Chociaż w jednej z grup artystycznych były tylko dwie 

dziewczyny, Swami obdarzył je upragnioną łaską pozowania do zdjęcia tylko z nimi. 

Swami był bardzo łaskawy. Rozmawiał z każdą z nas. Powiedział nam, abyśmy 

pytały o wszystko. Wszystkie studentki pytały o to, co powinny robić dalej. Pamiętam, 

że Swami powiedział mi, abym zrobiła magisterium z filozofii. Zatem rozpoczęłam 

studia magisterskie z filozofii, studiując dzięki jego łasce. Niewinna i niemądra 

dziewczyna z Brahmapur, która nie umiała wypowiedzieć zdania po angielsku, zdobyła 

złoty medal z filozofii! 
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To była tylko łaska Swamiego. Zawsze postępowałam zgodnie z tym, co powiedział 

Swami, zgodnie z tym, jak nauczył nas studiować i poddawać się mu – robić wszystko, 

co w naszej mocy, a jemu pozostawić resztę. Do tej pory jako nauczycielka mówię 

moim uczniom to samo i tego samego uczę swoje dzieci – jak najlepiej wypełniać swój 

obowiązek, a resztę zostawić Swamiemu.  

W czasie naszego pobytu w Anantapur Swami obsypał nas obfitością swojej boskiej 

miłości. Dał nam też sporo lekcji dyscypliny, posługując się prostymi przykładami. Gdy 

w latach 1983-1984 przybyłyśmy do Parthi i siedziałyśmy naprzeciw mandiru, Swami 

nie odwrócił się w naszą stronę ani nie podszedł do nas. Zamiast tego udał się 

bezpośrednio do wielbicieli, by udzielić im darszanu. Gdy zostałyśmy zignorowane, 

byłyśmy załamane przez 2-3 dni. 

Wszystkie płakałyśmy. W naszym akademiku rozpoczęłyśmy specjalne bhadżany, 

modlitwy i surową pokutę… Pewnego dnia Swami podszedł do nas i zapytał: 

„Dlaczego wszystkie płaczecie? Czy mam wam przynieść wiadra i chusteczki?”. 

Zaczęłyśmy jeszcze bardziej szlochać. Kontynuował: „Chcecie, abym przyjechał do 

Anantapur, ale zbudowałyście bramę, wielką żelazną bramę, której nie mogę 

przekroczyć”.  

Zastanawiałyśmy się, o czym mówił Swami. Wtedy Swami powiedział: „Wiecie, 

czym jest ta brama? To jest niezdyscyplinowane. Wszystkie dużo rozmawiacie. Tylko 

gadanie, gadanie, gadanie… bez przerwy gadanie. Tak dużo rozmawiacie w akademiku. 

Nie chcę przyjeżdżać. Jeśli się nie zdyscyplinujecie, nie przyjadę. Wracajcie do 

akademika, bądźcie zdyscyplinowane, a wtedy przyjadę do Anantapur”. 

Gorliwy wysiłek i czysta myśl sprawiają radość Swamiemu 

Gdy usłyszałyśmy te słowa, stałyśmy się bardzo ciche. Wróciłyśmy do Anantapur i 

nie uwierzycie, ale przez tydzień do następnej niedzieli nasz akademik z 400. pokojami 

był cichy, jak makiem zasiał, przez 24 godziny na dobę. Nie było absolutnie żadnego 

hałasu. Nikt nie chciał mówić. Gdy w następną niedzielę wróciłyśmy do Parthi, Swami 

pobłogosławił nas interview i powiedział: „Wszystkie jesteście moimi dziećmi i 

musicie być zdyscyplinowane. Nie chcę, abyście marnowały czas i energię na gadanie, 

nie mówcie niepotrzebnie. Bądźcie zdyscyplinowane, moje dzieci. Jeśli będziecie 

zdyscyplinowane, będę dla was bardzo miły”.  

Swami był bardzo szczęśliwy, rozmawiał z nami bardzo długo, pobłogosławił nas 

padanamaskarem i odesłał. Swami mógł być dla nas surowy, gdy popełniałyśmy 

błędy, ale stał się bardzo słodki, gdy skorygowałyśmy nasze zachowanie i natychmiast 

okazał nam swoje uznanie. 

Pamiętam, jak kiedyś czekałyśmy na darszan Swamiego i wolontariusze z mandiru 

wręczyli nam girlandę z kwiatów, którą ofiarowano Swamiemu. Podzieliłyśmy ją na 

części i przekazałyśmy dziewczynom, aż wszystkie miałyśmy kilka kwiatów z tej 
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girlandy we włosach. 

Po pewnym czasie Swami przyszedł prosto do nas i powiedział: „Wiem, wiem, tak 

jak siostry dzieliłyście się kwiatami między sobą… to jest jedność, żyjecie jak siostry. 

Swami to kocha. Jestem bardzo szczęśliwy”. Uszczęśliwiłyśmy go takim drobnym 

gestem. Swami powiedział: „Żyjcie tak jak siostry. Musicie dzielić się wszystkim”. Tak 

Swami nas inspirował, motywował i doceniał nawet w małych sprawach. 

W tamtych czasach budowano łukowe zadaszenia na placu darszanowym i na 

popołudniowym darszanie szukałyśmy pod nimi cienia. Bhagawan przychodził i 

mówił, że jesteśmy królikami i wiewiórkami, jak wzory na łukach. Zastanawiałyśmy 

się, co miał na myśli. Gdy później udzielił nam interview, ktoś z nas odważnie zapytał: 

„Swami, zawsze nazywasz nas szczurami i królikami. Co to znaczy? Nie rozumiemy”. 

Wtedy Swami powiedział: „Wiecie, co robi szczur? Przechodzi z pokoju do pokoju, 

gryząc i niszcząc różne przedmioty. Króliki skaczą z miejsca na miejsce, a co wy robicie 

w internacie? Wciąż chodzicie od pokoju do pokoju i rozmawiacie zamiast iść spać  

nawet po wyłączeniu światła. Wiem, wiem wszystko i dlatego nazywam was 

królikami i szczurami. Nie powinniście tego robić – mówić bez potrzeby”. 

Swami dał nam jasno do zrozumienia, że nie lubi naszych niepotrzebnych spotkań 

towarzyskich, nawet gdy byłyśmy w Prasanthi Nilajam lub w mandirze. Wyraził 

przekonanie, że nie powinniśmy bez potrzeby rozmawiać z ludźmi, ingerować w cudze 

sprawy ani zawierać niepotrzebnych przyjaźni. Powinniśmy funkcjonować jedynie w 

takich relacjach społecznych, które pomagają nam wzrastać duchowo, a mianowicie 

satsang. Czas to cenny, boski dar. Nie wolno go marnować na bezużyteczne czynności, 

które odwracają naszą uwagę od wyższego celu w życiu. 

Karuna Munszi (KM): Susmito, twoje doświadczenia jako uczennicy Sai przez 12 lat 

wyglądają jak sen, w którym spływa na was obfitość boskiej łaski. Kto by pomyślał, że 

przez ten deszcz łaski Swami przygotowywał cię na największe wyzwanie w twoim 

życiu? Rozumiem, że gdy wyszłaś za mąż, musiałaś wykorzystać całą swoją 

wewnętrzną siłę, aby pokonać ogromne trudności w życiu osobistym. Przetrwałaś 

odwołując się do wszystkiego, czego Swami uczył cię w Anantapur – do jego rad, 

jasności priorytetów, sposobu myślenia, wewnętrznej siły i całkowitego poddania się. 

SP: Swami zawsze dawał mi siłę i wskazówki. W latach 1987-1988 robiłam 

magisterium na Uniwersytecie w Madrasie. Później dołączyłam do kampusu w 

Anantapur i uczyłam na studiach licencjackich i magisterskich, a także pisałam pracę 

dyplomową. Kiedyś Swami udzielił nam interview i zapytał mnie: „Czego uczysz?”.  

Odparłam: „Swami, filozofii”. „A jakie jest znaczenie filozofii?”. Odpowiedziałam 

automatycznie: „Szukanie prawdy”. Powiedział: „Szukanie prawdy? Prawda jest 

wszędzie; gdzie będziesz szukać prawdy? Ona jest wszędzie”. Wtedy poczułam jego 

wewnętrzną inspirację i powiedziałam: „Nie, Swami, to jest wizja prawdy”. 

Potwierdził: „To jest satja darszan (wizja prawdy)”. 



Sanathana Sarathi   Sierpień  2020  

© Organizacja Sathya Sai       
26 

(Dzięki uprzejmości Radia Sai) 

- Autorka od 1980 roku przez 8 lat studiowała w kampusie Anantapur na Uniwersytecie 

Bhagawana, gdzie ukończyła studia magisterskie z filozofii, zdobywając złoty medal. W latach 

1988-1992 wykładała na Wydziale Filozofii w Anantapur. 

 
 

Najwyższe boskie błogosławieństwa Swamiego  

 

 

Gdy służyliśmy Bhagawanowi w Sundaram, pewnego dnia nieumyślnie 

dopuściłem się dziwnego naruszenia zasad. Rano bardzo mocno czuję głód. Muszę 

koniecznie coś zjeść. Tamtego dnia Swami nie przyszedł na śniadanie. Co się stało? 

Czekaliśmy i czekaliśmy, czas płynął. Była już prawie pora obiadu. Obiad podawano 

studentom i gościom. Nie zjedliśmy śniadania. Pociemniało mi w oczach. Wtedy 

przyniesiono talerz z owocami dla Swamiego. Wówczas odpowiadałem za kuchnię. Nie 

mogłem wytrzymać ani chwili dłużej, gdyż kręciło mi się w głowie. Wziąłem dwie 

truskawki z talerza Swamiego i włożyłem do ust. Wiecie, co wtedy myślałem? Swami 

często mówi, że ty i ja to jedno. Co za różnica, czy ja zjem, czy Swami zje? Przekonałem 

siebie mówiąc, że Swami na pewno będzie zadowolony z tego, że zjadłem, bo nie 

chciałby, abym był głodny. Jednak nie miałem odwagi tak postąpić. W kuchni, po 

cichu wziąłem do ust kilka owoców z talerza Swamiego. Przyszedł inny brat, który ze 

mną służył, a ja miałem zamknięte i nieruchome usta. 

Nie uświadamiałem sobie, że zbliża się Swami, idąc ku drzwiom windy przez 

kuchnię. Swami, odwracając się do mnie, rzekł: „Sappitaća? (zjadłeś?)”. Miałem usta 

pełne owoców. Nie otworzyłem ich, aby udzielić odpowiedzi. Jeśli otworzę usta, 

wszystko wypadnie i na pewno zostanę wyrzucony. Z zaciśniętymi wargami 

zachowałem ciszę. Zobaczcie, nasz Pan jest tak współczujący i wszechwiedzący! Spojrzał 

na jedną z osób funkcyjnych i rzekł: „Ci chłopcy od rana nic nie jedli. Codziennie 

dawajcie im owoce i soki; pracują bardzo ciężko.  

Od następnego dnia dostarczano nam mnóstwo owoców i soków. Z pełnym 

przekonaniem powiem wam, że Swami po prostu patrzy nam w serce. Jedynie ono ma 

dla niego znaczenie. On wie wszystko! Nawet o drobnych sprawach, co do których 
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możemy oczekiwać, że ich nie zauważa. Swami wie wszystko.  

Swami przychodzi do mojego domu i pracowni  

Mój ojciec był osobą funkcyjną w Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. Wtedy był 

przewodniczącym stanowym Tamilnadu. Swami go wezwał. Widząc ojca, wskazał na 

mnie i rzekł: „Intha paijan jaaru? (Kim jest ten chłopiec?)”. Ojciec spojrzał na mnie i 

rzekł: „Swami, to chłopiec z grupy bhadżanowej”.  

Nie powiedział nawet, że jestem jego synem! Swami z kolei spojrzał na mnie i 

zapytał, wskazując na ojca: „Idhu jaaru? (Kto to?)”. Odpowiedziałem: „Swami, to 

przewodniczący stanowy. Swami spojrzał na jednego z gości i rzekł: „Idhu fazer end 

san, djuti la irkaanga, adhunaalasollalai. (To ojciec i syn, ale są na służbie, więc o tym 

nie mówią)”. Twarz Swamiego miała niezapomnianie słodki wyraz.  

Swami pytał też o pobory chłopców, którzy pracowali: Ile zarabiasz? Ile zarabiasz? 

Byłem trzecią osobą w rzędzie. Bałem się, że Swami mnie zapyta, a nie miałem ani 

pieniędzy, ani pracy. Moja pracownia była dopiero przygotowywana. Mój umysł 

zastanawiał się, co odpowiedzieć Swamiemu. Każdy w odpowiedzi na pytanie 

Swamiego podawał wysokie pobory. Gdy padło na mnie, po prostu patrzyłem na 

Swamiego. Swami zapytał mnie: „Nii enna panra? (Co robisz?)”. „Swami, niinga solli 

rikording stjudjou pannindrukein. (przygotowuję studio nagrań pod twoim 

przewodnictwem)”.  

„Na sonnena? (Czy ci nie mówiłem?)”. Przestraszyłem się i powiedziałem do siebie: 

O mój Boże, czy to się znów zaczyna? A głośno powiedziałem: „Swami, ninga sonnele! 

(Swami, mówiłeś mi!)”. Nie zapomnę spojrzenia, jakie posłał mi Swami, spojrzenia, 

które mówiło: „Miej wiarę”. Nawet przez tę jedną chwilę, gdy Swami mówi na 

sonnena, umysł nie powinien się chwiać. Musicie mówić: „Tak, Swami, idę za twoimi 

poleceniami”. 

Poczułem, że głęboko zaszczepia mi wiarę. Jakiś głos wewnątrz mnie mówił: „Wiara 

ta ma jakąś inną przyczynę, nie dotyczy tylko mojej muzyki”. Swami zapytał mnie, 

gdzie jest mój dom, a ja powiedziałem mu „Adjar!”. Wtedy Swami oznajmił: „Powiedz 

Ammie, że przyjadę do was”.  

Wkrótce współczujący Pan przyjechał do nas. Przygotowaliśmy dom na jego 

przybycie, ale moja pracownia nie była jeszcze ukończona. Zbudowaliśmy rampę 

prowadzącą do pracowni; mieszkanie było na dole, a piętro przeznaczyliśmy na 

pracownię. Nasz dom miał około 200 metrów kwadratowych. Na pierwszym piętrze 

trochę go rozbudowaliśmy i zrobiliśmy tam pracownię. Gdy Swami przyjechał do 

domu, pierwsze pytanie, jakie zadał już w garażu, brzmiało: „Biznes anga? (Gdzie 

prowadzisz interes?)”. „Swami, na piętrze” – odpowiedziałem. A wtedy Swami poszedł 

prosto na piętro. Nie wstąpił do naszego domu, tylko bardzo cicho wszedł na górę po 

rampie. Zapytał mnie: „Ramp edhukku? (Po co jest ta rampa?)”. „Swami, artystom 
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bardzo trudno wnosić instrumenty klatką schodową, a nie mogłem zrobić windy, więc 

zbudowałem rampę” – odpowiedziałem. Wiecie, że Swami odpowiada bardzo jasno. 

Szybko powiedział: „Ramp enakku! (Rampa jest dla mnie!). Wiele lat temu 

postanowiłem, że tu przyjadę i ta pochylnia jest dla mnie”.  

Zobaczcie, jakie to piękne! Myślimy, że coś robimy dla własnej potrzeby. 

Zaprojektowałem tę pochylnię, aby ludzie mogli wnosić instrumenty. Ani razu nie 

pomyślałem, że to dla Swamiego, aby mógł przyjechać do mojej pracowni. Wszedł do 

pracowni i był bardzo zadowolony. Rzekł: „Muzyka to powszechny język. Nieś muzykę 

po całym świecie, muzyka nie ma granic. Ammawa nalla pathuko! (Dobrze opiekuj się 

matką!)”. Potem spojrzał na matkę i rzekł: „Amma, stjudjou mela, wiidu kiizha, awana 

kuupta odanejwandruwan. (Ta pracownia jest na piętrze, ty jesteś na parterze, syn jest 

tu po to, by ci pomagać). Po prostu wzywaj syna, a natychmiast przyjdzie, aby się o 

ciebie zatroszczyć. Czego chcesz więcej?”.  

To było bardzo miłe dla naszej rodziny, usłyszeć te słowa! Było to tak, jakby zeszły 

się wszystkie anioły. Swami uroczyście otworzył moją pracownią mówiąc: „Popatrz, 

masz pracę na piętrze, twój dom jest na parterze, a rodzice mieszkają na dole”. Później 

Swami rzekł: „Saapadu kondu wa. (Przynieś jedzenie)”. Przygotowaliśmy jedzenie na 

dole, a teraz prędko przynieśliśmy wszystko na piętro.  

Przyjdę, szukając ciebie 

 Swami jadł w pokoju obok mojej pracowni. Zapytał mnie: „Enna josikkara? (O 

czym myślisz?)”. „Swami, odprawiasz Ati Rudra Maha Jadżnię. Przeprowadza się tyle 

jag i jadżń. Jeśli idę do świątyni – do świątyni Śiwy, świątyni Wisznu, do jakiejkolwiek 

świątyni – to mam na języku i w sercu tylko „Sai Ram”. Myślę, że jeśli kupię bilet 

autobusowy za 300 rupii i przyjadę do Puttaparthi, to zobaczę samego Boga. Swami, 

po cóż więc w ogóle mam chodzić świątyni? Dlaczego miałbym chodzić na ceremonie 

jagi czy jadżni?”. Wiecie co odpowiedziała Swami? „Nie potrzebujesz wzywać Ramy, 

Kriszny, Allaha, Jezusa, Buddy ani Mahawiry; Sai Baba kuuda wendam (nie wzywaj 

nawet Sai Baby). Wykonuj właściwie swoje obowiązki i opiekuj się rodzicami. Ja sam 

przyjdę, szukając ciebie, nie musisz mnie szukać”.  

Było to bardzo zaskakujące. Zupełnie inna perspektywa. Baba zobaczył jakieś zdjęcie 

i poprosił, abym je pokazał. Było to ślubne zdjęcie mojej siostry. Powiedział, że ładnie 

wyglądam w garniturze. Potem spojrzał na matkę i rzekł: „Amma paijannku kaljanam 

pannidu. (Ożeń syna)”. Pomyślałem, że nie mam dochodów, jestem młody. Żeniaczka 

mnie nie interesowała. Miałem tyle spraw w głowie. Co robić? Swami przekonywał 

nas z miłością; rzekł do matki: „Amma, maattu ponnu waruwa, nalla saapadu 

utiwiduwa. (Przyjdzie twoja synowa i będzie podawać ci jedzenie)”. Matka 

odpowiedziała: „Swami, jeśli przyjdzie synowa, będę się nią opiekowała jak córką. 

Będę ją karmić”. Wiecie, co powiedział Swami? „Amma, zobacz, twój syn ma teraz 

zapewniony byt... powstało studio. Obie twoje córki mają zapewniony byt. Odpocznij. 
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Myśl o Swamim. Synowa zatroszczy się o rodzinę. Nalla saapadu utiwiduwaanga”.  

I Swami pokazał rękami gest karmienia. Wszystko zdawało się niebiańskie. 

Wszystko było wspaniałe. Dzięki boskim błogosławieństwom Swamiego wszystko się 

ułoży. Studio zacznie działać. Będzie praca. Ja się ożenię. Przyjdzie synowa – miła 

synowa, która zaopiekuje się matką. Wszystko wyglądało tak miło, wspaniale i 

pięknie. A co z tymi latami, gdy podawałem listy z prośbami, abym mógł grać na tabli 

w Puttaparthi?  

Swami odpowiada na moją modlitwę 

Gdy pewnego dnia po pobycie w Puttaparthi wróciłem do Czennaju, nazajutrz 

zadzwonił do mnie student Sai, który służył w Jadżur Mandirze Swamiego i rzekł: 

„Swami pytał dziś o ciebie. Jesteś tutaj w Puttaparthi?”. „Nie, wróciłem właśnie do 

Czennaju” – odparłem. Pomyślałem, że straciłem szansę. Natychmiast wsiadłem w 

wieczorny autobus i następnego ranka dotarłem do Prasanthi. Poinformowano mnie, 

że Swami chce, abym zagrał na tabli.  

Nie byłem studentem, nie należałem do grupy bhadżanowej, a Swami pozwolił mi 

grać! To było wspaniałe. Pospieszyłem do mandiru i spotkałem chłopców z grupy 

bhadżanowej. Powiedziałem im: „Swami poprosił mnie, abym zagrał na tabli”. 

Odpowiedzieli mi bardzo grzecznie: „Swami panu powiedział, ale my nie dostaliśmy 

poleceń. Proszę poczekać na zewnątrz”. Byłem bardzo zmieszany. Swami posłał 

wiadomość, że chce, abym zagrał na tabli, a oni mówią, że nie otrzymali poleceń. W 

czasie bhadżanów siedziałem na zewnątrz. Moja wiara chwiała się. Co się dzieje? 

Następnego dnia rano wezwała mnie grupa bhadżanowa. Po raz pierwszy usiadłem w 

mandirze. Swami przyszedł na bhadżany i przedstawił mnie wszystkim, mówiąc: 

„Chłopak z Madrasu”.  

Zagrałem na tabli. Wtedy Swami zapytał pana Sai Surendranathę: „Eppadi 

wasikkaran? (Jak on gra?)”. I tak oto zacząłem grać na tabli na bhadżanach w mandirze 

Prasanthi. Swami dał mi możliwość grania w swojej obecności nie dlatego, aby 

sprawić mi radość ani nie był to skutek napisania przeze mnie tak wielu listów. Swami 

dał mi tę sposobność, aby umożliwić mi kontakt z nim, a przez to czynić mnie coraz 

silniejszym. Za każdym razem, gdy przyjeżdżałem do Puttaparthi, Swami rozmawiał ze 

mną. Pytał mnie: „Hej tabla, eppo wandha? (Kiedy przyjechałeś?)”. Czasami nazywał 

mnie „Tabla organ boy” – chłopakiem od tabli i organów.  

Ogromne współczucie Swamiego  

Wciąż pisałem listy do Swamiego. Gdy grałem na tabli, nie mogłem podać ich 

Swamiemu, ale jeśli Swami zobaczył list w mojej kieszeni i poprosił o niego, wówczas 

mogłem go podać jedną ręką. W grudniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia 

napisałem: „Swami, nie udzieliłeś audiencji naszej rodzinie. Proszę, zaproś naszą 

rodzinę”. Na porannych bhadżanach tylko ja grałem na tabli. Gdy Swami zobaczył tę 
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kartkę, poprosił o nią. Spojrzał na nią i skinął głową. Później po arati wezwał mnie i 

oznajmił: „Nju jer ku amma aiszinduwa. Amma appa oda wa. (Przyjedź z rodzicami w 

Nowy Rok, a ja was wezwę i porozmawiam z wami)”.  

Wspaniale. Poszedłem do budki telefonicznej, zadzwoniłem do matki i 

powiedziałem: „Amma, przyjeżdżamy na Nowy Rok”. Swami powiedział mi też: 

„Krismasku irundhutu po. (Poczekaj na Boże Narodzenie, a potem jedź)”. Po świętach 

wyjechałem do Czennaju i przygotowałem samochód na podróż z rodzicami.  

W przeddzień Nowego Roku nagrywałem w studio wybitnego śpiewaka 

klasycznego. Wtedy zadzwoniła matka. Powiedziała: „Czy możesz zejść na dół?”. Gdy 

zszedłem na dół, na ścianach w kuchni było pełno czatni (ostrej przyprawy kokosowej). 

„Próbowałam mleć w mikserze, pokrywka wyleciała mi z ręki; wszędzie jest czatni, 

pomóż mi to posprzątać”. Odparłem: „Amma, właśnie prowadzę nagranie. Nie mogę 

teraz sprzątać”. Ale Swami polecił mi troszczyć się o matkę. Poszedłem więc na górę i 

powiedziałem artyście: „Daj mi 10 minut, pomogę matce i przyjdę”. Gdy zszedłem na 

dół w porze obiadu, w kuchni na podłodze rozlany był olej. Zapytałem: „Amma, co się 

dzieje?”. Oznajmiła: „Nie wiem, niosłam to, próbowałam zrobić appalam (papad) i 

paczka wypadła mi z rąk. Możesz pomóc mi to posprzątać?”. I znów posprzątałem. O 

godzinie szóstej wieczorem okazało się, że matka mówi bardzo niewyraźnie. „Amma, co 

się stało?” – zapytałem. Uśmiechnęła się do mnie, ale jej twarz była bardzo 

wykrzywiona. Natychmiast zadzwoniłem do lekarza, który był wielbicielem Sai. 

Zauważcie, że rodzina Sai jest największą rodziną, jaką możemy mieć w tym życiu. Za 

żadne pieniądze nie kupisz tych znajomości, jakie daje Swami, tej miłości z jaką do 

ciebie przychodzą wielbiciele Sai, aby ci służyć. Można być milionerem, ale to, by 

ludzie przychodzili na skinienie, zdarza się tylko w rodzinie Sai. Wszyscy musimy być 

bardzo wdzięczni Bhagawanowi, że jesteśmy jego wielbicielami. Przyszedł lekarz i 

powiedział: „Musimy zrobić prześwietlenie mózgu”. Pojechaliśmy na prześwietlenie, 

ale okazało się, że trzeba zrobić jeszcze rezonans magnetyczny.  

Próbowałem dodzwonić się do ojca, ale nie odbierał telefonu. Lekarz powiedział: 

„Stwierdzam pewną zmianę patologiczną w mózgu. Może to być gruźlica”. W nocy 

zadzwonił ojciec. Powiedziałem: „Appa, musisz przyjechać. Z ammą nie jest dobrze”. 

Ojciec był w Erode na jakiejś konferencji dla młodzieży. Chcieli dać matce zastrzyk. 

Odmówiła mówiąc: „Nie wezmę żadnego leku, jeśli Swami nie powie mi, żeby to 

zrobić. Zabierzcie mnie do Puttaparthi”.  

Ojciec i ja z pełną wiarą zawieźliśmy matkę do Puttaparthi. Leżała na tylnym 

siedzeniu, na kolanach ojca, ale widziałem matkę przez tylne lusterko. Prowadziłem 

bardzo szybko. Do Puttaparthi dotarliśmy wieczorem w Nowy Rok. Po wieczornym 

orędziu Swami nie spojrzał na mnie ani nie wziął mojego listu, choć siedziałem na 

widocznym miejscu. Wróciłem do naszego pokoju i powiedziałem ojcu, że nie mogę 

powiadomić Swamiego o matce. W przeciągu pół godziny po wieczornym darszanie 
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zostałem wezwany. Rozpaczliwie chciałem powiedzieć Swamiemu o stanie zdrowia 

matki. Wezwał mnie do środka, a pierwsze, co powiedział, to: „Dlaczego jechałeś 

samochodem tak szybko?”. Odpowiedziałem: „Swami, z Ammą nie jest dobrze. 

Przywiozłem ją – cierpi na jakąś chorobę mózgu”. Swami oświadczył: „Prowadź wolno. 

Matka i tak nie czuje się dobrze. Co, jeśli przez szybką jazdę stanie się coś złego? 

Wszyscy ucierpicie. Siedziałem w samochodzie, jadąc z wami, aby zapewnić wam 

bezpieczny dojazd do Puttarthi”.  

Zauważcie karunę (współczucie) Swamiego. Myślimy, że mamy coś do powiedzenia 

Swamiemu, a Swami przychodzi i wszystko nam mówi. Potem Swami rzekł: „Niijum 

appawum saapadla! (Nie zjedliście posiłku!)”. Swami posłał po jedzenie dla mnie i 

ojca i poprosił, abyśmy najpierw zjedli, a później powiedział: „Przyjadę i zobaczę się z 

Ammą; zabierz ją do szpitala”.  

Swami przysłał do naszego pokoju swojego kierowcę, aby zabrał matkę do szpitala. 

W nocy trafiła do szpitala w Puttaparthi. Rozpoznano u niej raka mózgu. Przeszła 

operację w szpitalu w Whitefield. Wtedy doświadczaliśmy wszechobecności 

Swamiego. Zgodnie z poleceniem Baby opiekowaliśmy się nią tylko w domu. Pewnego 

dnia zaczęła się gwałtownie trząść i drżeć. Nie wiedziałem, co się dzieje. Wezwałem 

lekarzy, którzy przyjechali i powiedzieli: „To atak. Musimy przyjąć ją do szpitala”.  

 Ale Swami wydał nam jasne polecenia trzymania jej w domu. Zatrzymałem 

więc Ammę w domu. Nic nie jadłem od rana. Około godziny 13:30-14:00 zadzwonił 

telefon. Jeden z chłopców, którzy służyli Bhagawanowi w Jadżur Mandirze, 

powiedział: „Swami mówi, że do tej pory nie zjadłeś posiłku. Swami chce, abyś zjadł. 

Powiedział, że to jedynie drżenie, a nie ataki. Nie martw się, Swami powiedział, że jest 

przy tobie. Poprosił, abyś najpierw zjadł, potem oddzwonił do mnie i powiedział, że 

już skończyłeś jeść, tak abym mógł powiadomić o tym Swamiego”.  

Powiedzcie mi, bracia i siostry. Otaczają nas krewni i znajomi. Gdy przechodzicie 

trudny okres, ilu ludzi przychodzi i pyta was, czy jedliście? Ile ludzi się o was troszczy? 

Spójrzcie na karunę Swamiego. Spójrzcie na miłość Swamiego. Ja jestem w Czennaju. 

Swami jest w Puttaparthi. Nie chciałem zostawiać matki, więc nie jadłem, bo bardzo 

się bałem ją zostawić. A jeśli coś się stanie, gdy pójdę jeść? Swami wysyła wiadomość: 

„Nie martw się, ja będę z Ammą. Idź, zjedz i wróć”. Gdy umyłem ręce, zadzwonił mój 

telefon: „Swami jest teraz bardzo zadowolony, że zjadłeś. Nie chce, abyś rezygnował z 

posiłków”.  

Wszechobecny Pan 

Gdy czasem doświadczamy wszechobecności Swamiego, idziemy do niego i prosimy 

o potwierdzenie. Byłem nieświadomy tego, że Swami opiekuje się nami w każdej 

chwili życia, że jest dokładnie przy nas. Swami przychodzi i mówi nam: „Spójrzcie, 

jestem wszechobecny”.  
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To jeszcze jeden przykład wszechobecności Swamiego. Było to w dzień Śiwaratri. 

Nigdy nie opuściłem Śiwaratri w Sundaram. Tamtego ranka matka odpoczywała, 

pogrążona we śnie. Była na bardzo silnych lekach. W tamtym czasie matka utraciła już 

wszelką władzę w kończynach. Mogła trochę mówić, to wszystko. Nie mogła się 

ruszać. Jej stan powoli się pogarszał. Chciałem jej przynieść prasadam z Sundaram. Gdy 

wróciłem z prasadamem, matka powiedziała: „Hej, właśnie idzie Swami. Daj mu 

odrobinę wody”.  

Myślałem, że matka ma urojenia, tym bardziej, że przechodziła leczenie mózgu: 

chemioterapię i napromieniowywanie. „Amma, właśnie wracam z Sundaram”. 

Podałem jej wibhuti i trochę laddu. Potem powiedziała mi bardzo jasno: „Nie myśl, że 

doznaję urojeń. Swami siedział tutaj, tuż obok mojej nogi. Zapytał mnie, gdzie jesteś. 

Powiedziałam, że nie wiem”. Nie powiedziałem matce, że idę do Sundaram. Spała. 

Odpowiedziałem: „Amma, odpocznij”. A ona nic nie powiedziała.  

Kilka dni później pojechałem do Puttaparthi. Swami zobaczył mnie i był bardzo 

zagniewany. „Buddhi ledu? (Nie masz rozumu?) Dlaczego zostawiłeś matkę i poszedłeś 

do Sundaram?”. Matka powiedziała, że Swami przyszedł w żółtej szacie. Najwyraźniej 

wtedy w święto Śiwarati w Puttaparthi Swami nosił żółty strój. Nawet tego nie 

wiedziałem. Swami powiedział: „Musiałem wszystko zostawić, udać się do waszego 

domu i czekać z twoją matką, aż wrócisz z Sundaram, a siedziałem tuż obok jej nóg”. 

Rozpłakałem się: „Swami, ja tylko poszedłem wziąć twój prasadam”. Swami 

odpowiedział: „Nie przychodź do mnie, zostawiając rodziców. Opiekuj się matką”. Po 

raz drugi Swami oznajmił zdecydowanie, że jeśli dbasz o swoje obowiązki i o rodziców, 

Swami cię znajdzie. Był to kolejny przykład wszechwiedzy Swamiego.  

Kilka miesięcy później matka odeszła z tego świata. Musieliśmy pogodzić się z jej 

stratą. Swami przez cały czas okazywał nam wsparcie, jak członek rodziny. Z jakże 

wielką miłością i troską nas wspierał! Przez cały czas, gdy matka była bardzo chora, 

okazywał nam wszystkim wielką miłość. Nikt z moich krewnych nie zadzwonił i nie 

zapytał mnie, czy zjadłem posiłek. Nikt mnie nie zapytał, czy spędzam czas z matką. 

Jednak Swami ciągle się o mnie troszczył. Sprawił, że zarabiałem, więc mogliśmy 

kupować jej potrzebne leki. Dlatego właśnie trzymał to studio na górze.  

Oto, co Swami powiedział mojej matce: „Amma, wzywaj Sai. On przyjdzie. 

Odpoczywaj. Synowa będzie podawać ci jedzenie”. Od dnia mojego ślubu matka nie 

pracowała po operacji mózgu. Żona codziennie ją karmiła. Swami wszystko wiedział. 

W tamtym czasie nie uświadamialiśmy sobie znaczenia tego, co mówi Swami. Nie 

wiadomo w odniesieniu do czego Swami wypowiada słowa. Widać to dopiero później. 

Tuż po odprawieniu obrzędów pogrzebowych, gdy schodziłem po schodach, ojciec 

rozmawiał przez telefon. Czy wiecie, co powiedział z uśmiechem? Oświadczył, że 

zadzwoniła jedna z osób funkcyjnych z Puttaparthi i powiedziała: „Swami oznajmił, że 

Amma dotarła do niego, że jej syn jest bardzo zmęczony, a chce jechać do Puttaparthi. 
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Poproś go, aby dobrze wypoczął i przyjechał później”.   

Spójrzcie na karunę Swamiego! Jego współczucie i troska nigdy nie ustają. Po 

obrzędach pogrzebowych chciałem pospieszyć do Puttaparthi, aby zobaczyć Swamiego. 

Swami niepokoił się o mnie. Chciał, abym odpoczął i nie spieszył się! (c.d.n.) 

– Z przemówienia Śri Sai Śrawanama wygłoszonego w Brindawanie, w Whitefield. Śri Śrawanam to 

światowej sławy twórca muzyki i technik dźwięku. Jest żarliwie oddany Bhagawanowi. 

 

Rozwijaj wzrok wewnętrzny 

 

Pewnego razu król Dżanaka zwołał zgromadzenie wybitnych uczonych i poetów. 

Przybyli oni z całego królestwa. Zgromadzenie składało się z takich wielkich ludzi, że 

nie było tam miejsca dla zwykłych śmiertelników. Codziennym obradom 

przewodniczył sam król Dżanaka. Tylko najwybitniejsi i najznakomitsi uczeni mieli 

możliwość przemawiać i przedstawiać swoje poglądy. Na to wspaniałe i dostojne 

zgromadzenie uczonych przyszedł również człowiek o zniekształconym ciele. Nazywał 

się Asztawakra. Widząc dziwne kształty Asztawakry, większość zgromadzonych tam 

wielkich uczonych zaczęła się śmiać. Asztakawra uważnie rozejrzał się po sali, a potem 

zaczął śmiać się jeszcze głośniej niż siedzący tam uczeni. Ten głośny wybuch śmiechu 

Asztawakry bardzo zaskoczył uczonych, tak samo jak króla Dżanakę. Później król 

zapytał Asztawakrę: „Zebrani tu uczeni śmiali się na widok twojego dziwnego ciała. Co 

jest jednak przyczyną twojego głośnego śmiechu?”. 

Asztawakra odrzekł: „Cóż, przyszedłem na to zebranie sądząc, że jest to święte 

zgromadzenie, które zwołałeś, aby rozmawiać o świętych pismach. Gdybym tylko 

wiedział, jacy ludzie tu przebywają, nie przyszedłbym. Cieszyłem się na myśl o 

przebywaniu w towarzystwie wielkich uczonych. Niestety, znajduję tu jedynie 

czarmakarów (naprawiaczy obuwia), szewców, którzy zszywają kapcie i pracują ze 

skórą. Oto powód mojego śmiechu”. Asztawakra zwrócił się do uczonych: „Wszyscy 

śmiejecie się z mojej skóry i oczywiście uważacie, że nie jest wiele warta, ale ani jeden z 

was nie poczynił wysiłku, aby dowiedzieć się, jaką mam wiedzę. Pandici powinni 

rozwijać wzrok wewnętrzny, ale zdaje się, że was obchodzi tylko zewnętrzna powłoka. 
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Jeśli nie rozwinęliście wzroku wewnętrznego, a interesuje was jedynie powierzchowne 

widzenie zewnętrzne, w ogóle nie należy uważać was za uczonych. Jesteście tylko 

czarmakarami, szewcami, naprawiaczami obuwia, specjalistami od skóry”.  

Uczeni ze wstydem zwiesili głowy, gdy usłyszeli te słowa głębokiej mądrości. Król 

Dżanaka, który bardzo dobrze rozumiał, co mówi Asztawakra, zaprosił go, aby zajął 

wysokie miejsce na tym zgromadzeniu, później zaś nadał mu liczne zaszczyty.  

Jak było wówczas, tak jest i teraz na całym świecie. Niezależnie od tego, jak wielcy 

jesteście, rozwinęliście tylko widzenie zewnętrzne. Nie zajmujecie się rozwijaniem 

wzroku wewnętrznego. Gdy na kogoś patrzycie, jedynie zwracacie uwagę na jego 

cechy fizyczne, majątek, stanowisko, wykształcenie lub tytuły naukowe. Natomiast, 

kiedy Bóg widzi jakiegoś człowieka, to patrzy na czystość jego serca; zwraca uwagę na 

istniejący w nim pokój. Musicie rozwijać taki wewnętrzny wzrok.  

 

Poznaj swoją jaźń  
Celem edukacji nie jest jedynie czytanie i pisanie, czyli 

doczesna edukacja. Edukacja ma rozwijać czystość i boskość. 

Doczesna edukacja jest przejściowa. Wieczna jest jedynie 

znajomość jaźni. Można ją zdobyć tylko przez oddanie i miłość 

do Boga. Człowiek rodzi się po to, by dawać przykład światu, a 

nie po to, by gromadzić majątek. Pieniądz czyni wiele zła. 

Spraw, aby twój umysł stał się święty. Gdzież są ci wszyscy 

królowie z dawnych czasów, którzy zgromadzili bogactwa i 

podbili królestwa? 

– Baba 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk 


