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AWATAR WANI

Rozwijaj wiarę w żywą obecność Boga
Sumienie to zasada miłości

Pewnego razu gopiki z Repalle postanowiły udać się do Mathury. Wieczorem
wsiadły do łodzi i popłynęły rzeką Jamuną, aby rankiem następnego dnia dotrzeć do
Mathury. Wiosłowały na zmianę, śpiewając o boskiej chwale Kriszny, dzieląc się
przeżyciami i rozmawiając o słodkiej muzyce fletu Kriszny. O świcie ujrzały wschodzące
słońce, jednak były zaskoczone tym, że nie dotarły do Mathury, lecz nadal przebywały
w Repalle. Badając przyczynę odkryły, że mimo wiosłowania przez całą noc łódź nie
ruszyła się z miejsca, bo była przywiązana do słupa. Uświadomiły sobie, że zapomniały
rozwiązać węzeł cumy przy słupie. Był to węzeł przywiązania, który powstrzymywał je
przed spotkaniem z Kriszną. Człowiek angażuje się w działania duchowe, takie jak śpiew
bhadżanów, medytacja i słuchanie dyskursów. Na co zdadzą się te praktyki, jeśli nie
rozwiąże węzła doczesnych przywiązań? Za przywiązaniem podąża ego, które jest
przyczyną wielu złych cech.

Poświęć swoje ciało służbie Bogu
Nie jesteś posiadaczem tego ciała. Jeśli myślisz, że to ciało należy do ciebie, to
dlaczego nie jesteś w stanie wyleczyć dotykających je chorób? Ciało ludzkie to dar od
Boga. Dlatego powinieneś poświęcić je w służbie Bogu. Nie ma większej jogi, jadżni ani
tapasu. Na cóż zda się joga, jadżnia i inne praktyki duchowe, jeśli nie są poświęcone
Bogu? To jak wiosłowanie łodzią przywiązaną do słupa. Dlatego ofiaruj Bogu
przywiązanie do ciała. Tak postąpił Uddhawa. Był z Kriszną przez 83 lata, ale przez cały
ten czas uważał go za przyjaciela. Nie czcił Kriszny jako boskiej istoty. Później
uświadomił sobie, że Kriszna jest najwyższą istotą. Wtedy rzekł:
O Panie, ofiaruję Ci serce, które mi dałeś.
Co jeszcze mogę złożyć u Twoich lotosowych stóp?
Proszę, przyjmij to z moimi pokornymi pozdrowieniami.
O, człowieku! Kto ci dał to ciało? Kto tchnął w nie siłę życiową? Kto ci dał uczucia?
Zrozum to i porzuć złe myśli, jeśli chcesz osiągnąć wysoki status.
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Bez woli Boga nic nie może się zdarzyć
Chodzimy do wielu świątyń, jednak Bóg jest nie tylko w świątyniach. Jest wszędzie.
Albowiem jest On ucieleśnieniem sat-czit-anandy (istnienia-świadomości-błogości).
Wielu wielbicieli udaje się do Tirupati. Wiozą ze sobą tobołki pragnień. Dają sobie
ogolić głowę, aby spełniły się ich pragnienia. Dlaczego myślicie, że Bóg chce waszych
włosów? Zamiast tego powinniście ofiarować Bogu serce pełne miłości.
Nic na tym świecie nie może się zdarzyć bez woli Boga. Gdy Rawana uwięził Sitę w
Aśoka Watice, bardzo cierpiała i czekała na dobre wieści od Ramy. Pewnego razu
przyszedł Rawana i powiedział: „Już nie będziesz mieć Ramy”. Pokazał jej odrąbaną
głowę Ramy, którą stworzył mocą maji (siłą iluzji). Przez jakiś czas Sita była pogrążona
w smutku. Lecz wkrótce uświadomiła sobie, że Rama jest przykładem sattwaguny
(spokoju), że jest samym Narajaną, który przybrał ludzką postać Ramy. Zatem nikt nie
może z nim wygrać. Sita uświadomiła sobie, że jest to złudzenie wywołane zwodniczą
mocą Rawany. Wzięła źdźbło trawy, położyła je przed Rawaną i powiedziała: „Całe
twoje męstwo jest jak to źdźbło trawy. Bez woli Ramy nic nie może się wydarzyć na
tym świecie”.
Boże! Ludzie nie pojmują, że nic nie może zdarzyć się bez Twojej woli! Nie próbują
zrozumieć co kryje się za wolą Boga i co wydarzy się później. Dlaczego mają mówić to i
tamto? Ty przenikasz wszystko, od mrówki po Brahmę. Nie starają się tego zgłębić, pojąć
ani dociekać na ten temat. Przepełnia ich ego, gdyż chełpią się swoim rozumem. Nie
wiedzą, co zdarzy im się na skutek przeszłej karmy.
Karma odpowiada za narodziny, istnienie i śmierć człowieka.
Karma kieruje wszystkimi etapami jego życia
jako prawdziwe bóstwo ludzkiego istnienia.
Karma odpowiada za radość i smutek człowieka.

Pobożność przejawia się w tobie, gdy rozwijasz miłość
Wszystko, co się dzieje, jest odpowiedzią na wasze czyny. Nawet wasz umysł nie
działa bez woli Boga. Możecie rozstrzygnąć o czymś z pomocą swojej wiedzy, majątku,
siły fizycznej i inteligencji, ale Bóg może zmienić wszystko. Może zmienić ziemię w
niebo i niebo w ziemię. Może zmienić piasek w złoto i złoto w diament. Dlatego
rozwijajcie miłość, która zmiękczy serce Boga. Miłość to zasadnicza przyczyna
wszystkiego. Miłość to Bóg. Żyjcie w miłości. Pobożność, którą wypełnia moc atmy,
przejawia się w was, gdy rozwijacie miłość. Wydarzy się to w określonym czasie. Ludzie
długo czekają na to, by dostąpić łaski Boga. Jednak jej nie otrzymują. Zdobywają ją
dopiero wtedy, gdy przychodzi na to czas. Póki owoc nie dojrzeje, będzie miał gorzki
smak. Słodki stanie się dopiero wtedy, gdy dojrzeje. Czas jest wszystkim. Bóg jest formą
czasu.
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Kalaja namah, kala kalaja namah, kaladarpa damanaja namah, kalatiitaja namah,
kalaswarupaja namah, kalanijamitaja namah – pozdrowienia dla czasu, dla tego który
jest ponad czasem, który pokonał czas, który panuje nad czasem, który jest
ucieleśnieniem czasu i który sprawuje władzę nad czasem.
Możesz sobie myśleć: „Dotychczas nie otrzymałem łaski od Boga”. Kiedy, gdzie i jak
dostąpisz łaski Boga, zależy od zasług, które zgromadziłeś w poprzednich żywotach. Gdy
pada deszcz, krople deszczu łączą się, tworząc wielki strumień. Podobnie, dobre czyny,
jakie wykonujesz teraz i twoje przyszłe dobre czyny łączą się i stają przyczyną
pobożności, która się w tobie przejawi.

Umieść postać Boga w swoim sercu
Kto wie, co wydarzy się jutro? Nie wiadomo nawet, czy jutro będziesz żył, czy nie.
Ciało to bańka mydlana, umysł to szalona małpa. Nie podążaj za ciałem, nie podążaj za
umysłem. Idź za sumieniem. Oto, co musisz robić. Sumienie jest zasadą miłości, cechą
miłości. Powinieneś mocno trzymać się sumienia, nie opuszczaj go.
Ramadas zaśpiewał: „O Ramo! Nie pozwolę ci zrobić ani kroku naprzód, jeśli nie
spełnisz mojego pragnienia”. Rama ukazał się Ramadasowi z talerzem pełnym jedzenia
i rzekł: „Nic nie jesz od czterech dni. Przyjmij to pożywienie”. Ramadas oświadczył: „Nie
chcę jedzenia. Pragnę jedynie twoich lotosowych stóp. Rama pokazał mu złoty
naszyjnik. Ramadas był mądrym człowiekiem i rzekł: „Próbujesz mi to dać jedną ręką i
uciec? Jesteś dla mnie wszystkim; nie mam nikogo poza tobą”.
Są tysiące wielbicieli, którzy zgłębili Wedy, śastry i Bhagawatam. Dziecko patrzy na
Bhagawatam. Patrzy na nie także pandit (uczony). Dziecko koncentruje się na obrazku,
który przedstawia Krisznę, natomiast pandit przewraca strony i próbuje zrozumieć
znaczenie tekstu. Chociaż dziecko nie rozumie znaczenia słów, koncentruje umysł na
postaci Kriszny. Powinniście skupiać umysł na postaci Boga. Na cóż się zda rozumienie
słów? Co rozumiesz, mówiąc, że Bóg to sat-czit-anandą? Sat-czit-ananda nie istnieje w
tych słowach, ale jest obecna w postaci. Dlatego umieść w swoim sercu postać Boga i
doświadczaj błogości.
(Bhagawan zakończył orędzie bhadżanem „Hari bhadżan bina sukha śanti nahin…”)
– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 29 kwietnia 1996 roku.

(Ciąg dalszy z poprzedniego numeru.)
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Doświadczanie świadomości jest doświadczaniem boskości
Przesłanie Bhagawana na święto Widżajadaśami
Każdy jest ucieleśnieniem brahmana

Kultura Bharatijów jest znana na całym świecie. Jej przesłanie dotarło do wszystkich
zakątków świata i przetrwało zmienne koleje czasu i zdarzeń. Nie zmieniło się przez
wieki od początku stworzenia, zaświadczając o wiecznych prawdach. Jagi i jadżnie
(rytualne ofiary i obrzędy) ukazują obraz tej kultury.
Czym jest jadżnia? Nie jest to tylko sprowadzenie dziesięciu ritwików (kapłanów
wykonujących obrzędy), recytowanie przez nich tekstów z czterech Wed i odprawianie
homy (składania ofiar różnym bóstwom w świętym ogniu). Jadżnią jest każdy czyn
człowieka ofiarowany Bogu, któremu oddaje się owoce czynów. Każdy czyn – duży czy
mały – należy wykonywać tak, aby sprawić radość Bogu. Może to być czyn święty lub
świecki, może być z pożytkiem dla świata czy dla życia po życiu, może wiązać albo
wyzwalać, może być materialny albo duchowy. Niezależnie od istoty tego czynu, musi
on być poświęcony Bogu.

Boskość przenika wszystko we wszechświecie
Każdy człowiek jest nauczycielem. Każdy człowiek jest ritwikiem. Każdy jest
ucieleśnieniem Brahmana (Najwyższego Ducha). Boskość przenika wszystko we
wszechświecie. Tę prawdę obwieściły Wedy głosząc: Antarbahisća tatsarwam wjapja
narajana sthita – wszechobecny Bóg obecny jest zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz.
Dlaczego zatem człowiek nie potrafi rozpoznać wszechobecnej boskości? Upaniszady
zalecają człowiekowi ofiarować owoce swoich czynów Bogu, aby Go urzeczywistnić. Jak
można doświadczać boskości? Satjam dżnianam anantam Brahma – Brahman jest
ucieleśnieniem prawdy, mądrości i wieczności. Prawda to nie tylko zgodność zdarzenia
czy obiektu z faktami – jest to prawda w ziemskim znaczeniu. Jednak w znaczeniu
duchowym prawda góruje nad kategoriami czasu i przestrzeni, pozostając zawsze
niezmienną. Tę transcendentalną prawdę trzeba wyryć w sercu. Człowiek musi
pokonywać drogę życia w świetle tej prawdy.
Czym jest dżniana? Dżniana (wiedza duchowa) odnosi się do czajtanji (wyższej
świadomości), a nie do różnych rodzajów wiedzy. Świadomość daje człowiekowi
natchnienie, przenika drzewa i ożywia nawet najmniejsze owady. Święty Tjagaradża
śpiewał o kosmicznej świadomości, która istnieje w mrówce i w Brahmanie, w Śiwie i
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w Wisznu w postaci najwyższej miłości. Doświadczyć tej wszechobecnej świadomości
to doświadczyć boskości.

Bóg ukazuje się człowiekowi w wizualizowanej postaci
Ta świadomość jest anantam (nieskończona). Jest ona wszechobecna. Niezależnie od
tego, w jakiej postaci oddaje się cześć boskości, jakie wyobrażenie i uczucia ma człowiek
o boskości, boskość odpowiada w takiej formie, jaka obdarzy wielbiciela radością. Jeśli
wielbiciel prosi: „O Panie, bądź przy mnie i chodź ze mną, za mną i wokół mnie”, Pan
dotrzymuje mu towarzystwa. Jednak wielbiciel może doświadczać tylko odgłosu
kroków Pana. Jeśli wielbiciel zawoła: „O Panie! Czy nie widzisz mojego trudnego
położenia? Czy nie masz oczu, by dostrzec moje kłopoty?”, pojawią się przed nim jedynie
oczy Pana.
Gdy wielbiciel modli się: „O Panie! Czy nie słyszysz moich lamentów?”, boskość
objawi mu się jedynie jako para uszu. O tym, jak doświadczamy Boga, rozstrzygają
nasze uczucia i sposoby podejścia do Niego. Pan ma stopy, głowę i uszy wszędzie.
Ukazuje się każdej osobie w takiej postaci, w jakiej ona Go wizualizuje.

Aspirant duchowy jest ucieleśnieniem błogości
Czym jest ananda (błogość)? Każdy człowiek poszukuje błogości. Aspiranta
duchowego opisuje się jako ucieleśnienie błogości. Błogość określa się różnymi
nazwami: wieczna błogość, najwyższa błogość, błogość jogi (jedności z boskością),
brahmananda (błogość Boga), atmananda (błogość duchowa). Wszystkie te formy
błogości wiążą się tylko z jedną błogością – błogością serca (hridajanandą). Człowiek,
który wypełnia nawet najmniejszy czyn, pragnie czerpać z niego radość. Radość jest w
nim. W stwierdzeniu Satjam, dżnianam, anantam, Brahma Brahman jako najwyższa
prawda, mądrość i nieskończoność jest ucieleśnieniem błogości. Brahman oznacza
wszechobecność, przebywanie w każdym miejscu. Skoro nie ma miejsca, w którym nie
byłoby Boga, to jaki jest sens Go szukać? Jeśli drzwi serca są otwarte, to widać pełną
błogości postać boskości. Dokładnie takie doświadczenia miały gopiki.
Cały wszechświat jest siedzibą Pana.
Lecz gdzie są drzwi do tego pałacu?
Graj strunach życia swojego ciała,
ofiaruj siebie u Jego stóp i roń łzy radości,
zobacz w tym doświadczeniu niebo, o dżiwo!
To główne wejście do siedziby Pana.
Gdy ofiarowujesz Bogu swoje życie, wszelką energię i możliwości, doświadczasz
niewypowiedzianej błogości. Czy dzisiaj szukamy takiej błogości? Czy jesteśmy jej
świadomi? Nie. Miejsce wszelkiej błogości jest w sercu. Wibracje pochodzą z serca i
głoszą imię Boga. Jeśli zrozumiesz moc imienia Pana, nie będziesz musiał podejmować
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jakiejkolwiek sadhany (dyscypliny duchowej).

Znaczenie Saptaha Jadżni
Dzisiaj zakończyliśmy Weda Purusza Saptaha Dżniana Jadżnię. Co znaczy Saptaha
Jadżnia? Oznacza ona ofiarowanie Bogu naszych siedmiu wewnętrznych dźwięków.
Zakończenie tej jadżni określa się jako samapti. Samapti to Brahma prapti (osiągnięcie
świadomości Brahmy). W tym celu wykonuje się tę siedmiodniową jadżnię.
Tych siedem dni minęło jak kilka minut! Jaka jest tego przyczyna? Dlatego że tych
siedem dni spędziliście na myśleniu o ponadczasowej boskości i działaniach
poświęconych Panu, który jest ponad czasem, również wyszliście poza ograniczenia
czasu. Jeśli cały czas poświęcamy na wspominanie Boga, przestaje on być ciężarem. Jeśli
uświęcamy Pana czasu w swoich sercach, stajemy się panami czasu.
Jak to zrobić? Najłatwiejszym sposobem jest śpiewanie imienia Pana. Należy
wybierać wspólne śpiewanie w grupie wielbicieli. Nazywa się to sankirtan (wspólne
wyśpiewywanie chwały Pana). Istnieją cztery rodzaje sankirtanu: guna sankirtan, lila
sankirtan, bhawa sankirtan i nama sankirtan. Guna sankirtan oznacza śpiewanie o
różnych doskonałych atrybutach Boga. Opisując cechy Śri Kriszny, pewien wielbiciel
śpiewał:
Czy możemy cię pojąć, o Kriszno?
Jesteś subtelniejszy niż atom,
większy niż to, co największe.
Obecny w 8,4 milionach gatunków,
jesteś tym, który je podtrzymuje.
Przy twojej nieskończonej postaci,
czy kiedykolwiek możemy cię poznać?
Gdy opisuje się Pana w ten sposób, mogą pojawić się wątpliwości. Jeśli Pan jest w
najdrobniejszym atomie i w ogromnej przestrzeni, to dlaczego Go nie widzimy?
Kosmonauci, którzy okrążyli ziemię, mogą mieć wątpliwości co do obecności Boga. Ale
istnieje różnica pomiędzy instrumentami, jakimi posługiwali się do badania przestrzeni,
a mantrami, dzięki którym doświadcza się Boga. Bóg to ucieleśnienie mantry, a nie
jantry (urządzenia mechanicznego).

Lila i bhawa sankirtan
W lila sankirtanie nabożne pieśni wysławiają lile (niezwykłe gry i inne cudowne
czyny Pana) i różne sposoby, dzięki którym Pan cieszy się i sprawdza swoich wielbicieli.
Niełatwo zrozumieć drogi Pana. On sprawia, że jeden wielbiciel płacze, a drugiemu Pan
ociera łzy. Ascetę przemienia w poszukiwacza przyjemności, a libertyna w świętego. W
jednym wzbudza szaleństwo, a u innego szaleństwo usuwa.
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Te zaskakujące gry Boga są przedmiotem pieśni w lila sankirtanie. W bhawa
sankirtanie w pieśni znajdują wyraz najskrytsze uczucia wielbiciela, które są różne.
Bhiszma to przykład bhawy (uczucia) spokoju i zadowolenia. Ardżuna jest przykładem
sakhja bhawy (uczucia przyjaźni). Hanuman to przykład dasja bhawy (poczucia służby).
Jaśoda posiadała watsalja bhawę (miłość macierzyńską). Gopiki to przykład anuraga
bhawy (czułości). Radha była przykładem madhura bhawy (cieszenia się słodyczą
Pana). Pośród różnych rodzajów bhawy, najwyżej ceni się madhura bhawę, gdyż jest to
pełen błogości stan zachwytu nad słodyczą imienia i postaci Pana.

Różnica pomiędzy kirtanem a namasankirtanem
Oprócz namasankirtanu (śpiewania imienia Pana), inne formy sankirtanu mogą
wywoływać wątpliwości i trudności. Dlatego w tej kalijudze najprostszą i
najbezpieczniejszą postacią sankirtanu jest namasankirtan – wspólne śpiewanie imion
Pana. Nie wzbudza to wątpliwości ani niepokoju. Gdy śpiewa się boskie imię, doznaje
się wewnętrznej radości, która jest obojętna wobec pochwał czy zarzutów. Nieustanne
powtarzanie imienia Pana powinno doprowadzić do tego, że to imię odciśnie się w
sercu. Nastąpi to jedynie wtedy, gdy miłość Pana zmiękczy serce.
Różnica między kirtanem a sankirtanem jest taka, że pierwszy to śpiew
indywidualny, a drugi to śpiew grupowy. W sankirtanie uczestnicy wspólnie doznają
radości. Dlatego jest on lepszy od kirtanu, gdzie radość ogranicza się do jednostki.
Niejeden wielbiciel, który sam nie odważyłby się głośno zaśpiewać, odruchowo i bez
skrępowania włączy się w śpiew grupowy.

Cud w Dharwar
W tym kontekście mogę wspomnieć, co zdarzyło się przed wieloma laty w Dharwar,
w czasie mojej wizyty na Uniwersytecie Karnataka, który opanowali wira śajwowie
(fundamentalistyczni śiwaici). Na dźwięk każdego imienia oprócz Śiwy zatykali sobie
uszy. Rozpocząłem dyskurs w języku kannada. Mój język kannada był słodszy od tego,
jakim mówi się w Dharwar. Kiedy przemawiałem w tym języku, słuchacze przywiązani
do swego języka, byli niezmiernie szczęśliwi. Zwykle każdy dyskurs kończę bhadżanem,
który wspólnie śpiewamy. Spojrzałem na to zgromadzenie, zwracając uwagę na stan ich
umysłów. Wiedziałem, że imię Wisznu jest dla nich anatemą, że po słowie ‘Narajana’
zatkają sobie uszy, a na imię Kriszny, odwrócą głowy.
W tej sytuacji zacząłem śpiewać bhadżan „Gowinda Kriszna dżej! Gopala Kriszna
dżej!”. Każdy z nich natychmiast odpowiedział Gowinda Kriszna dżej! Był między nimi
guru wira śajwaitów. Nawet on włączył się w śpiewanie tego bhadżanu, wypowiadając
słowa: Gowinda Kriszna dżej! Gopala Kriszna dżej! Na koniec spotkania przybiegł do
mnie zastępca rektora, Śri Adke i rzekł: „Mieliśmy tylko wyobrażenia na temat tego,
czym są cuda Sai Baby. Sai Baba sprawił, że ludzie, którzy nigdy w życiu nie
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wypowiedzieli imienia Kriszny, dziś śpiewają to imię. To wielki cud!”.
Jakie znaczenie ma to wydarzenie? Mówi ono, że każdy człowiek, niezależnie od
pochodzenia, w czasie sankirtanu zapomina o sobie i w nim uczestniczy. Tylko boskie
imię może sprawić, że człowiek zapomni o wszystkim i zatopi się w radości śpiewania
boskiego imienia. Uczcie się przechodzić przez trudności w życiu z imieniem Boga na
ustach.
– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego w hali Purnaczandra 20 października 1988 roku.

Celem edukacji jest charakter
Dr G. Nageswar Rao

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba często podkreślał, że celem edukacji jest zaszczepienie
w każdym cnót i charakteru.

Educare – podstawa systemu edukacji Sai
Filozoficzną podstawą Edukacji Sathya Sai jest pojęcie Educare. Śri Sathya Sai Baba
wskazuje różnicę między tym, co tradycyjnie postrzega się jako nauczanie, a tym co on
nazywa Educare. Baba mówi, że pedagodzy, którzy piszą książki i przekazują ich treść
uczniom i studentom, nie wypełniają celu prawdziwej edukacji. Prawdziwą edukacją
jest ta, która krzewi jedność, równość oraz pokojowe współistnienie z bliźnimi.
Wypływa ona z serca i jest określana jako Educare. Dlatego Educare należy zdobywać
razem z tym, co zwykle rozumie się przez edukację.
Edukacja zajmuje się pytaniami. Dlaczego to? Dlaczego nie tamto? Dlaczego? Jak? Co?
Jednak Educare to nie pytania. Educare to poszukiwanie. Poszukiwanie różni się od
pytania. Poszukiwanie to szukanie. Poszukiwanie to dociekanie. Poszukiwanie to zwrot
ku swojemu wnętrzu. Poszukiwanie wymaga wyjścia poza zmysły.
Poszukiwanie ma zabrać cię do twojej rzeczywistości. Dzisiaj Bhagawan proponuje
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Educare. Educare mamy po to, aby poznać naszą prawdziwą tożsamość, prawdziwą
istotę i wiedzę o jaźni. Educare jest dbałością o jaźń. Główne zasady określenia
„Educare” – w takim znaczeniu, w jakim używa go Śri Sathya Sai Baba – to: (a) boskość
jest miłością i podstawą wszystkich wartości ludzkich; (b) Educare objaśnia wrodzone
wartości ludzkie i przekłada je na czyny w codziennym życiu; (c) edukacja ma na celu
prowadzenie w pełni ludzkiego, duchowego życia; (d) celem edukacji jest charakter,
który przejawia się jako jedność myśli, słów i czynów.
Instytuty Edukacji Śri Sathya Sai założono, aby nadzorować i zarządzać standardami
nauczania w szkołach Sri Sathya Sai, szkolić nauczycieli w zakresie Edukacji w
Wartościach Ludzkich (EWL) i tworzyć relacje zawodowe lub współpracować z rządem
albo szkołami prywatnymi w zakresie EWL. Ich zadaniem jest rozwijać odpowiednie
dla miejscowej kultury programy EWL, szerzyć wiedzę i pomagać szkołom publicznym
we wprowadzaniu tych programów. Edukacja Śri Sathya Sai nie była kompletna i
wprowadzone w jej miejsce Educare stało się wszechstronną edukacją na całe życie; nie
tylko edukacją, ale również religią, duchowością i człowieczeństwem.
Wartości ludzkie czynią życie wartościowym, szlachetnym i doskonałym. Cechy te
tkwią w ludzkiej osobowości, czekając na wydobycie i przełożenie ich w czyn. Nauczanie
Śri Sathya Sai opiera się na pięciu wartościach ludzkich: prawdzie, prawym
postępowaniu, pokoju, miłości i niekrzywdzeniu. Wydobywanie tych pięciu
wrodzonych wartości ludzkich rozwija dobry charakter. Śri Sathya Sai Baba uważa
rozwijanie charakteru za najwyższy cel czy też ostateczny cel edukacji. Edukacja Śri
Sathya Sai wykorzystuje pedagogikę kształcenia całościowego, które wydobywa
wartości ludzkie ze wszystkich aspektów edukacji, również w procesie uczenia się i
nauczania, przy jednoczesnym połączeniu z programem nauczania i środowiskiem
edukacyjnym.

Połączenie akademickiej doskonałości z rozwijaniem charakteru
Warto ponownie przyjrzeć się filozofii nauczania Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. W
szybko zmieniającym się świecie, gdzie ludzie szukają korzeni i poczucia przynależności,
ważnym zadaniem oświaty jest pomóc ludziom uzyskać stabilną tożsamość. Nastąpi to
tylko wówczas, gdy ludzie będą przestrzegać wartości, niezależnie od czasu i przestrzeni.
Ten wznowiony w ostatnich latach nacisk na wartości należy tak postrzegać. W
powszechnych i ponadczasowych wartościach ludzkich – miłości, pokoju, prawdzie,
prawym postępowaniu i niekrzywdzeniu – wyraża się łącznie głęboka świadomość
moralna wielkich, trwałych cywilizacji. Nauczanie Śri Sathya Sai pomaga stworzyć
powszechny i niezmienny układ odniesienia, który daje człowiekowi trwałe poczucie
tożsamości. Szkoły, wyższe uczelnie, uniwersytety i inne medyczne i społeczne
organizacje Sathya Sai opierają się na tych głównych cechach filozofii Bhagawana. Ich
celem jest ludzka doskonałość, osiągana przez rozwijanie wszystkich sfer osobowości -
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fizycznej, intelektualnej, uczuciowej, społecznej i duchowej, a nie tylko intelektualnej.
To wzorce, które łączą wartości ludzkie ze szkolnym programem nauczania, aby
zrealizować prawdziwe cele edukacji – rozwój charakteru i doskonałości w nauce. Śri
Sathya Sai Baba mówi – celem edukacji jest charakter.
Dzisiaj wartości moralne, etyczne i duchowe zanikają. Współcześni uczniowie i
studenci nie mają w sobie ani śladu tych wartości. Mówi się, że Sai Baba kładzie nacisk
na rozwijanie w studentach i uczniach wartości moralnych i ludzkich, jakich brakuje w
obecnym systemie. Wartość reform nauczania można zobaczyć tylko w sposobie, w jaki
przekształcają uczniów i studentów przyjmowanych do szkoły czy na uczelnię, a
pochodzących z różnych warstw społeczeństwa i w tym, jak przechodzą transformację.
Śri Sathya Sai Baba ofiarował prawdziwy ocean wiedzy i przewodnictwa, który
obejmuje wszystkie sfery życia duchowego, religijnego i świeckiego skierowanego ku
wartościom. Wystarczy wcielać je w codzienne życie. Prawdziwa i dobra edukacja uważa
kulturę, cywilizację i człowieczeństwo za najważniejsze we wszelkim rozwoju. Jeśli
filozofia jest refleksją nad ideałami społecznymi, edukacja jest próbą urzeczywistnienia
tych ideałów w zachowaniu ludzi. Aby osiągnąć szczyty minionej chwały na polu
materialnym i duchowym, potrzebą dnia jest zasadnicza zmiana w indyjskim
społeczeństwie. Być może nie jest przesadą stwierdzenie, że nauczyciele, rodzice,
uczniowie, pedagodzy i przywódcy polityczni – wszyscy ci, których bezpośrednio czy
pośrednio interesuje oświata – są niezadowoleni z obecnego systemu nauczania w
Indiach. Chociaż poczyniono pewne wysiłki, aby zwiększyć dostęp do edukacji,
towarzyszyło temu pogorszenie jakości nauczania. Straciliśmy nasze wartości i nie
zdołaliśmy ustanowić nowych wartości właściwych dla współczesnych czasów.

Program Wartości Ludzkich Śri Sathya Sai
Większość wykształconych ludzi nie przestrzega ludzkich wartości. Rodziców
interesuje kształcenie dzieci, lecz nie to, jaki rodzaj wykształcenia należy im zapewnić.
Edukacja powinna pomagać w przemianie uczniów i studentów w ucieleśnienia
wartości ludzkich. Sama wiedza akademicka nie ma wielkiej wartości. Może pomóc
człowiekowi zarabiać na życie. Jednak nauczanie powinno wychodzić ponad
przygotowywanie do zarabiania na życie. Powinno przygotowywać człowieka na
wyzwania życia, moralności i duchowości. Wykształceni ludzie pogrążeni są w
niepokoju i zmartwieniach właśnie dlatego, że nie mają wartości ludzkich. Ani
uczniowie, ani nauczyciele nie są dziś świadomi prawdziwego znaczenia edukacji, która
powinna rozwijać moralność, prawość i charakter.
Dzisiaj człowiek zdobył ogromną wiedzę w dziedzinie nauki i techniki, jednak służy
to tylko rozwojowi cywilizacji materialnej i uczy studentów jedynie wiedzy o świecie
zewnętrznym. Wiedza zewnętrzna nie jest tym, czego potrzebuje dziś człowiek.
Potrzebuje on oczyszczenia serca, ale do tego służy kultura wewnętrzna. Program
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Edukacji w Wartościach Ludzkich Śri Sathya Sai koncentruje się na szacunku dla samego
siebie, dobrym samopoczuciu i codziennym doświadczaniu uniwersalnych wartości
ludzkich dzięki zaplanowanym lekcjom, które mają na celu rozwój wszystkich aspektów
osobowości dziecka. Systematycznie dba się o całościowy rozwój dziecka – jego ciała,
umysłu i ducha. Nauczyciele uważają, że w ich klasach rozwój intelektualny i duchowy
uczniów jest łatwiejszy i pewniejszy. Edukacja tematyczna prowadzona przez cały
program nauczania, krytyczne myślenie, samoanaliza w trakcie uczenia się, służenie
społeczeństwu i jedność w różnorodności, jakiej doświadczają dzieci – to ważne cechy
nauczania w klasach programu Edukacji w Wartościach Ludzkich Śri Sathya Sai. Został
on stworzony tak, aby był przyjazny zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców i aby można
było go łatwo dostosować do każdego dziecka, w dowolnym środowisku, niezależnie
od klasy ekonomicznej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, języka lub zdolności
intelektualnych.
Na świecie nie ma nic równie świętego jak dżniana, najwyższa wiedza. Na świecie
nie ma nic cenniejszego niż prawdziwa edukacja. Odsłania ona boskość podtrzymującą
wszechświat i sprzyja dobru ludzkości – materialnie, mentalnie i społecznie. Jedynie
dzięki edukacji możemy zrozumieć stworzenie i prawdę o ludzkości. Ci, którzy
uświadamiają sobie naturę boskości, mogą rozpoznać związek między przyrodą,
społeczeństwem i nieskończonymi możliwościami człowieka. Zamiast podlegać
przyrodzie, dzięki edukacji człowiek zdobywa wiedzę jak korzystać z sił przyrody. Dzięki
temu może zaznać błogości.
W dzisiejszej edukacji nie ma miejsca na duchowość. Dlatego nie może być to
prawdziwa edukacja. Nauczanie musi postępować od ducha do przyrody. Musi
pokazywać, że ludzkość stanowi jedną boską rodzinę. Boskości, która jest w
społeczeństwie, można doświadczać tylko przez jednostki. Jednak dziś wykształcenie
kończy się zdobyciem tytułów naukowych. Prawdziwa edukacja powinna pozwalać
człowiekowi wykorzystywać zdobytą wiedzę do stawiania czoła wyzwaniom życia i
sprawiania radości wszystkim ludziom na ile to możliwe. Człowiek urodzony w
społeczeństwie ma obowiązek działać dla dobra i postępu społeczeństwa.
Obecny system edukacji coraz szybciej podupada. Wolność doprowadziła do
rozwiązłości; zmniejszył się wzajemny szacunek we wszystkich relacjach; placówki
poświęcone bogini wiedzy przemieniły się w świątynie oddawania czci bogini
bogactwa. Zarówno nauczyciele uczący z myślą o poborach, jak i uczniowie uczący się z
myślą o pracy, jaką mogą zdobyć, idą złą ścieżką. Uznanie i zachętę wyraża się nie za
prawość i dobry charakter, ale za gromadzenie pieniędzy. W zachowaniu ludzi i ich
relacjach nie widać śladu moralności, dobroczynności, sprawiedliwości ani prawości. Ta
sytuacja niesie olbrzymie niebezpieczeństwo dla przyszłości ludzkości. Życie jest dziś
pełne strachu, rozpaczy i wątpliwości. Człowiek niespokojnie przewraca się w łóżku,
gdzie roi się od pcheł; nie znajduje odpoczynku ani spokoju.
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Najbardziej znamienną cechą systemu edukacji Śri Sathya Sai jest filozofia, która nie
tylko pomaga uczniom kształtować dobry charakter, lecz także rozwija u nich
umiejętności pomagające im dobrze zarabiać na życie. Bhagawan Baba mówi, że
edukacja jest dla życia, a nie tylko dla zarabiania. Rewolucyjne i wszechstronne zasady
nauczania Śri Sathya Sai stały się obejmującym całe życie procesem uczenia się i
przemiany dla dzieci, mężczyzn i kobiet we wszystkich częściach świata. Jego przesłanie
dla uczniów i studentów głosi: „Celem edukacji jest charakter, wykształcenie bez
charakteru jest bezwartościowe”.
Bhagawan Śri Sathya Sai Baba jest bardzo szanowanym nauczycielem świata,
którego życie i przesłanie inspiruje miliony ludzi na całym świecie, by podążali ku Bogu
i prowadzili bardziej celowe i moralne życie. Jego ponadczasowe i powszechne w swoim
zastosowaniu nauki – w połączeniu z przykładem jego własnego życia – przyciągają
poszukiwaczy prawdy ze wszystkich religii świata. Mimo to Baba nie dąży do
zapoczątkowania nowej religii ani nie pragnie kierować zwolenników do określonej
religii.
Śri Sathya Sai Baba nadaje wielkie znaczenie odpowiedniemu kształceniu młodych
ludzi. Rodziców i przywódców społeczności zachęca do zajmowania się nieformalnymi
i formalnymi doświadczeniami, na jakie narażone są ich dzieci i młodzi dorośli. Stworzył
wzorcowy system nauczania obejmujący szkoły podstawowe, średnie i akredytowany
uniwersytet mający cztery filie, gdzie można uzyskać tytuły licencjata, magistra i
doktora. Od uczniów i studentów nie pobiera się opłat, a szkoły dostępne są dla
wszystkich, bez względu na rasę, religię czy status. Oprócz nacisku na dążenie do
doskonałości w nauce, system zintegrowanego nauczania Śri Sathya Sai jest tak
zaprojektowany, aby sprzyjał samodyscyplinie i postępowaniu korzystnemu dla
społeczeństwa.
– Autor jest wykładowcą na wyższej uczelni Mina Ketan w Gurandi, w okręgu Gadżapati w stanie
Orisa.
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Forum absolwentów

Błogosławieństwo wyboru Boga
Dr U. Sumarao
Uważam też, że kobiety porozumiewają się lepiej i łatwiej, więc łatwo było mi
nawiązać kontakt z liderami korporacji. Pytałam ich o życie osobiste i inne sprawy.
Wszystko to otworzyło im drogę do zadawania mi pytań, dlaczego tu jestem i jakie są
moje cele. Pytanie, które często mi zadawano, brzmiało: „Jak udaje ci się zatrzymać tak
wiele młodych dziewcząt i podtrzymać ich zainteresowanie? Mamy duży problem z
wprowadzeniem obowiązującego stroju w sektorze korporacyjnym. Jak sobie z tym
radzisz? Czy chętnie cię słuchają? Jak możesz oczekiwać, że tak wiele dzieci będzie bez
sprzeciwu postępować zgodnie z tym, w co wierzysz?”. Próbowałam wyjaśnić, że kiedy
dzieci skupią się na tym, o co nam chodzi, zarządzanie nimi staje się łatwe. Ale nie mogli
tego w pełni zrozumieć.
Jak radzić sobie po mahasamadhi Swamiego?
Często ludzie pytają mnie, jak sobie poradziłam po mahasamadhi Swamiego w 2011
roku i czy to zdarzenie, coś we mnie zmieniło? Aby odpowiedzieć na to pytanie, będę
musiała cofnąć się w czasie. Gdy chodziłam do szkoły w wieku 13-14 lat, miałam coś, co
nazwalibyście „doświadczeniem duchowym”. Nie wiem, jak to określić. To był zwykły
dzień i pracowałam przy stole w moim pokoju. Poczułam potrzebę udania się w
określone miejsce. Kiedyś chodziłam na długie spacery i znałam takie miejsce, w którym
mogłam zobaczyć zachód słońca w dolinie. Kiedy tam poszłam i usiadłam, przez długi
czas miałam doświadczenie zatrzymania się rzeczywistości. Czułam w sercu wielką
miłość i mogłam poczuć, jak oddycha cały wszechświat wokół mnie, tak jak gdyby
trawa i drzewa mogły mówić i oddychać. To było niezwykłe doświadczenie i miałam
wrażenie, że trwało kilka sekund, ale gdy spojrzałam na zegarek, okazało się, że minęło
ponad pół godziny. Wróciłam. Nie mogłam sklasyfikować tego doświadczenia. Z nikim
o tym nie rozmawiałam.
Gdy wstąpiłam do koledżu w Anantapur , czytałam prace Śri Aurobindo i trafiłam na
fragment dotyczący otwarcia czakry serca, w której opisuje on podobne doświadczenie.
Uświadomiłam sobie, że to mogło być doświadczenie duchowe. Lecz wiem,
nieświadomie lub świadomie, że to jedno doświadczenie pokazało mi, czym jest
szczęście, czym jest radość lub jakie powinno być życie. Czasem zastanawiam się, czy to
doświadczenie wpłynęło również na moje wybory.
Gdy myślę o Swamim, wierzę, że jest on esencją tego doświadczenia. Tak, jego postać
pomogła mi na wiele sposobów. Czy tęsknię za nią? Tak, strasznie tęsknię. Czasami nie
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potrafię sobie nawet wyobrazić, jak potrafiliśmy przetrwać dzień po dniu. Ale wiem, że
jego postać była podstawą rzeczywistości; nie było to wyimaginowane i niektórzy z nas
doświadczyli tego w bardzo konkretny sposób. Być może dlatego nie odczuwamy
beznadziejności, nawet jeśli jest w nas dużo żalu. Żal, który odczuwamy, również nie jest
zwyczajną formą żalu. To jest coś innego; nie pochłania cię całkowicie.
Innymi słowy, wszyscy tęsknimy za tą postacią, ale wiemy, że wciąż jest częścią nas.
Chociaż nie zawsze zachowujemy się tak, jakby ona tu była, to gdzieś w głębi serca
wiemy, że istnieje i dlatego po chwili znika nawet żal i już go nie ma. Świadomość, że
postać Sai jest przez cały czas z nami, w taki czy inny sposób, daje nam siłę, staje się
naszym źródłem siły. Im bardziej koncentrujemy się na stracie, tym bardziej podważa
ona wszystko, co Swami dla nas zrobił.
Zauważyłam, że studenci, którzy do nas przychodzą, z czasem uzyskują wyższą
świadomość. Nie mamy ze sobą postaci Swamiego i zawsze martwimy się, czy
kiedykolwiek uda się nam zainspirować uczniów tak, jak on to robił. Nikt z nas nie może
zastąpić Boga, ale czuję pokrzepienie, gdy widzę, że stale rośnie liczba uczniów, którzy
pragną jego słów i którzy chcą usłyszeć o jego chwale. To dla mnie zaszczyt, że mogę ich
uczyć. Bez jego postaci jeszcze ważniejsze staje się to, by sprawić, żeby słowa Boga były
żywe, nie tylko dla nas samych, ale także dla tych, którzy są wokół nas i zwracają się do
nas po wskazówki. W końcu Swami zawsze tego chciał, abyśmy skupili się na znaczeniu
jego słów i dyskursów.
(Dzięki uprzejmości Radia Sai)
(Dokończenie z poprzedniego numeru)
- Autorka studiowała w kampusie Anantapur w Instytucie Wyższego Nauczania Śri Sathya Sai w
latach 1985–1991, a następnie dołączyła do grona wykładowców na Wydziale Zarządzania i Handlu.
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Przesłanie Pana

Dlaczego przychodzą awatarzy?

Awatarzy nie gromadzą zasług i przewinień z poprzednich wcieleń, jak zwykli
śmiertelnicy i nie muszą ponosić ich skutków. Ich narodziny są boską grą (lilą), ich
wyborem. Powodem pojawienia się na ziemi boskiego awatara jest dobro szlachetnych
i zło niegodziwych. Dla przykładu, przybycie awatara Narasimhy było rezultatem
zasług Prahlady i nikczemności Hiranjakasipu.
Dzięki przybyciu Pana dobrzy stali się szczęśliwi, a źli zaznali cierpienia. Jednak
awatar nie odczuwa radości ani smutku nawet wtedy, gdy pozostaje w ciele, które
przyjął. Awatar nie jest stworzony z pięciu żywiołów. Jego ciało ma charakter duchowy
(czinmaja), a nie materialny (mrinmaja). Nie dotyka go egoizm ani poczucie ‘moje’ lub
‘twoje’. Nie wpływa na niego złudzenie zrodzone z niewiedzy. Chociaż ludziom może
wydawać się, że jest zwykłym człowiekiem, nie zmienia to natury jego wcielenia.
Awatar przybywa wykonać zadanie i to go zobowiązuje. Powiem ci, na czym to
zadanie polega. Na ochronie pobożnych, na karaniu złych i na podtrzymywaniu
dharmy. Mówiąc o pobożnych, nie mam na myśli mnichów i ascetów, jak powszechnie
się sądzi. Myślę o szlachetnych cechach charakteru – o dobroci, uczciwości i prawości –
obecnych również u zwierząt, a nawet u owadów. W rzeczywistości wspieranie czystości,
(sattwaguna) jest najlepszym sposobem wychowania dobrych ludzi – sadhu. Awatar
ucieleśnia święte cechy (guny), dlatego może je wspierać wszędzie tam, gdzie istnieją.
Sannjasini (wyrzeczeni), którzy starają się je zdobyć, nazywani są sadhu, więc powinni
być szczególnie pobłogosławieni uwagą Pana.
Ale nie tylko sadhu są wyrzeczeni. Ci, których postępowanie jest właściwe, którzy
trzymają się dobra i prawdy (satji), którzy tęsknią za obecnością Pana, którzy
przestrzegają dharmy i traktują innych jak równych sobie, wszyscy są sadhu, czyli
świętymi ludźmi. Te same cechy charakteru odnajdziemy nawet u zwierząt. W
Ramajanie orzeł Dżataju osiągnął zbawienie dzięki tym cechom. Również dlatego słoń
został pobłogosławiony, a małpy otrzymały szansę służenia Panu i zdobycia Jego łaski.
Ten sam powód skłonił Boga do pobłogosławienia wiewiórki.
Trzymany w rękach różaniec i kij, a także pomarańczowa szata, nie uczynią z nikogo
sadhu. O tym, kto jest świętym człowiekiem, a kto nim nie jest, nie decyduje ubiór ani
język, w jakim mówi. Decydują o tym jego cechy. Wszystkie zwierzęta mają w sobie
potencjał dobra. Krzewienie dobra we wszystkich jest najlepszym sposobem na
zapewnienie światu pomyślności.
Chodzi również o ukaranie zła. Muszą zostać ukarane nawet te zwierzęta, które
naruszyły granice wyznaczone każdemu rodzajowi czy gatunkowi zwierząt. Wśród ludzi
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ukarani będą ci, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości, bezczynności, niewłaściwego
postępowania i owładnięci są przez ego (ahamkarę). Karę muszą ponieść także ci ludzie,
którzy pozwolili, by zdominowała ich namiętność (radżoguna) i bierność (tamoguna)
kosztem czystości i dobra (sattwaguna) oraz ci, u których zanikły współczucie (daja),
dharma i wyrozumiałość (danam).
Po trzecie, Kriszna poinformował Ardżunę, że do jego zadań należy również
wzmacnianie dharmy. Słowo sadhu ma jeszcze jedno ważne znaczenie w tym
kontekście. Sadhu to ten, który nie unika obowiązków, bez względu na pokusy i
niebezpieczeństwa. Niegodziwcy cieszą się, przysparzają kłopotów dobrym ludziom i że
postępują odwrotnie do zaleceń śastr. Czym więc jest krzewienie dharmy? To
postępowanie pozostające w ścisłej zgodzie z dharmą opisaną w śastrach, szerzenie
wspaniałości i piękna życia zgodnego z dharmą. To również utrwalanie wśród ludzi czci
dla Wed i śastr, czci dla Boga, awatarów i wielkich dusz, a także ćwiczeń duchowych,
które prowadzą do wyzwolenia i błogości wykraczających poza życie doczesne.
Określamy to słowami: ustanowienie dharmy (dharma–samstapana), ochrona dharmy
(dharma–rakszana) lub przywrócenie dharmy (dharmo-dharana).
„Cokolwiek czynię, czynię to w imię tego wielkiego celu. Nie robię niczego dla siebie.
Ci, którzy poznali tę tajemnicę, mogą uniknąć narodzin i śmierci” – powiedział Kriszna.
„Jeśli czujesz, że Pan jest daleko, że jest oddzielony od ciebie – ten stan nazywa się
paroksza dżnianą (błędną wiedzą). Jeśli czujesz, że Pan jest obecny w całym
wszechświecie i w tobie pod postacią atmy, wtedy jesteś w stanie aparoksza dżniany
(wiedza bezpośrednia). Jeśli wszystkie działania wykonujesz w duchu poświęcenia, to
można założyć, że twoja świadomość (czitta) jest czysta. Jedynie ludzie, którzy mają
nieskażoną świadomość potrafią rozpoznać czystą naturę boskich narodzin (dżanma) i
działania (karma)” – oświadczył Kriszna. Dlatego nie każdy dostrzega ich boskość, ale
nikt nie może uniknąć kontaktu z Panem, który przybył w ludzkim ciele. Staraj się ze
wszystkich sił wykorzystać każdą szansę. Wówczas nie dopuścisz do żadnych uchybień.
Podkreśla to 10. werset tego rozdziału Bhagawadgity, wymieniając cechy adhikari,
godnego aspiranta duchowego. „Ardżuno! Nie wszyscy mogą zrozumieć boskość moich
narodzin i działań. Rozumieją to jedynie ci, którzy są wolni od przywiązania, nienawiści,
lęku i gniewu, którzy są zatopieni w imieniu i w postaci Pana, którzy tylko we mnie
szukają oparcia i których uszlachetniła wiedza o atmie. Dotrą do mnie również ludzie,
którzy szukając mnie, idą prostą drogą i trzymają się prawdy, dharmy i miłości. To
absolutna prawda, przyjmij ją ode mnie. Porzuć wszelkie wątpliwości.
Z powodu ignorancji ludzie żyjący na świecie zanieczyszczają swoją świadomość.
Czerpią radość ze zwykłych dźwięków (śabda), smaków (rasa) czy kształtów (rupa).
Szukając materialnych przyjemności, ulegają pokusom posiadania przedmiotów, które
sprawiają im radość. Ponieważ nie mogą zaspokoić tych pragnień, stają się niespokojni,
pełni nienawiści i lęku. Lęk pozbawia człowieka bogactwa jego umysłu i wywołuje
gniew, który trudno uciszyć. Pragnienie, gniew i lęk pojawiają się w tej kolejności i
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trzeba je pokonać. Ardżuno, przemyśl to, a potem działaj. Zacznij kierować się
rozsądkiem. Uwierz moim słowom”.
Ardżuna wysłuchał tego wszystkiego i zapytał: „Nandakumaro! Czemu nie sprawiłeś,
aby ten poziom, święty i wysoki, był dostępny dla wszystkich? Ogłosiłeś, że jesteś
ucieleśnieniem miłości i współczucia. Skąd więc ta stronniczość? Przyznajesz ten
przywilej jedynie mędrcom pomijając ignorantów. Muszę nazwać to protekcjonizmem.
Powiedziałbym nawet, że ignorant nie potrafiący rozróżniać, który jak wahadło zegara
przeskakuje od jednej rzeczy do drugiej, bardziej zasługuje na twoją łaskę. Mądry wie
wszystko. Rozumie, że Bóg przenika świat (Wisznu-maja). Dlaczego nie wyjaśnisz tego
dokładniej? Mędrcy nie potrzebują łaski”.
Kriszna odrzekł: „Tak. Tego rodzaju wątpliwości często przytłaczają człowieka.
Reprezentujesz ludzkość, więc twoje wątpliwości podziela wielu ludzi. Rozwieję je i
ogłoszę przesłanie dla wszystkich. Posłuchaj. Poszukujące mnie osoby dzielą się na
cztery grupy. Osoby z pierwszej grupy dręczą choroby, które opanowały ich ciała. To
artha. Członkowie drugiej grupy martwią się walcząc o pomyślność, władzę, własność
lub potomstwo. To artha-arthi. Ludzie z trzeciej grupy dążą do urzeczywistnienia atmy,
czytają święte pisma, przebywają w towarzystwie poszukiwaczy duchowych, postępują
zgodnie ze wskazówkami mędrców i dążą do osiągnięcia sannidhi – przebywania w
obecności Pana. To dżidżniasu – poszukiwacze mądrości. Czwarty typ ludzi to mędrcy –
dżnianini. Są zanurzeni w bezforemnym Bogu (brahma-tattwa).
„Osoby pierwszego typu, artha, czyli cierpiący, czczą mnie tylko wtedy, gdy dopadają
ich trudności i gdy cierpią z powodu żalu i bólu. Gdy zwracają się do mnie, wysłuchuję
ich modlitw i spełniam zawarte w nich prośby jedynie w obszarze tych trudności,
smutku i bólu. Podobnie, gdy zwraca się do mnie artha-arthi, prosząc o bogactwo,
pozycję, władzę lub wysoki status, słucham i nagradzam go wyłącznie tym, czego
pragnie. Dżidżniasu, poszukiwacz mądrości, zostaje pobłogosławiony szansą
bezinteresownego działania, przewodnictwem właściwego guru oraz na tyle
przenikliwym intelektem, aby mógł odróżnić atmę od anatmy. To przybliża go do celu.
Ponieważ ma moje błogosławieństwo, jest wolny od rozterek duchowych i może się
skoncentrować tylko na jednym celu – wyzwoleniu.
„Jestem jak kalpawriksza (niebiańskie drzewo spełniające życzenia). Moim zadaniem
jest dostarczenie każdemu tego, o co prosi. Nie mam uprzedzeń ani nikogo nie
faworyzuję. Nie dotyka mnie nawet cień okrucieństwa. Nie można mi przypisać żadnego
błędu. Promienie słońca jednakowo padają na wszystko, co spotykają po drodze. Lecz
czy słońce może oświetlić coś, co jest zasłonięte, na przykład znajduje się w zamkniętym
pokoju? Jeśli wasze dążenia będą wzniosłe, osiągniecie wyższy poziom. Błąd leży w
aspirancie i w jego aspiracjach, a nie w postawie Pana.
Źródło: Gita Wahini
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Słowa Sai są prawdziwe
Venkat Jayram

Był marzec 1975 roku, a nasze roczne egzaminy zbliżały się szybko. Swami codziennie
pytał studentów, jak się uczą i śledził ich postępy wraz z naszym dyrektorem Śri D.
Narenderem, naczelnikiem Śri Sudarszanem i prof. M. Nandżundajahem. Gdy zbliżał się
dzień egzaminu, niestety dostałem wysokiej gorączki i nawet nie miałem siły wstać.
Egzamin zaczynał się o godzinie 14:00. Leżałem w łóżku i nie mogłem nawet podnieść
ręki. Powoli otworzyłem oczy i zobaczyłem wszystkich kolegów, którzy siedzieli w
jadalni i posilali się. Czułem się nieszczęśliwy z powodu mojego trudnego położenia i
wyczerpany zdrzemnąłem się.

Uzyskałem trzeci stopień dzięki łasce Swamiego
Śri Sudarszan poinformował Swamiego o mojej sytuacji i natychmiast wezwano
mnie do pokoju naszego najbardziej współczującego Pana. Dwóch kolegów z akademika
prawie zaniosło mnie tam, a Swami w swej nieskończonej miłości zmaterializował
wibhuti i nałożył je na moją prawą rękę i głowę. Powiedział: „Po prostu idź i usiądź w
sali egzaminacyjnej. Napiszę za ciebie”. Upadłem do lotosowych stóp.
Gdy tylko dotarłem do sali egzaminacyjnej, znalazłem swoje miejsce i pomodliłem
się do boskiego Pana. Nie pamiętam dokładnie, jak pisałem, czułem w sobie jakąś
wyjątkową boską moc i energię. Wyszedłem z Sali przed innymi uczniami.
W akademiku moi koledzy z klasy czuli się nie najlepiej, ponieważ mieli wrażenie, że
nie byłem w stanie dobrze napisać. Wieczorem po darszanie siedzieliśmy wszyscy na
werandzie w Brindawanie. Gdy Swami mnie zobaczył, powiedział: „Rank wastundi” –
co znaczy, że zdałem z wyróżnieniem. Wszyscy myśleli, że Swami żartuje.
Gdy po kilku tygodniach ogłoszono wyniki w gazecie, zobaczyliśmy, że wielu
studentów naszej uczelni uzyskało stopnie licencjackie, inżynierskie i inne. Nasza
uczelnia była wówczas powiązana z Uniwersytetem Bangalore. Uzyskałem 3 stopień.
Gdy Swami coś powie, to musi się wydarzyć, ponieważ Sai wak to satja wak (słowa
Swamiego są zawsze prawdziwe).

Pragnienie złotego pierścienia
Po kilku dniach Radhakrisznan, który był moim kolegą z klasy, dwóch innych
studentów i ja rozmawialiśmy ze Swamim. Nagle Swami powiedział, że da złoty
łańcuszek lub pierścień tym, którzy zdali z wyróżnieniem.
Byłem podekscytowany perspektywą otrzymania złotego pierścienia od Swamiego i
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pomyślałem, że stanie się to natychmiast. Dni mijały i z pewnych powodów musiałem
wracać do Czennaju. Cały czas myślałem o złotym pierścieniu od Swamiego. Powoli dni
zamieniły się w tygodnie, tygodnie w miesiące, a miesiące w lata.
W międzyczasie odbyłem wiele podróży do Prasanthi Nilajam. Ale byłem tam jako
zwykły wielbiciel, siedziałem z innymi wielbicielami na darszanie Pana ku zadowoleniu
mego serca. Nie korzystałem z możliwości, które były dostępne dla absolwentów.
Miałem potrzebę, aby zwrócić się do wnętrza i być kimś nieistotnym. Zawsze
pozostawałem w szedzie (baraku) z członkami mojego samithi (ośrodka) i siedziałem z
nimi w rzędach dla wielbicieli. Swami wiele razy patrzył na mnie, gdy byłem w
pierwszym rzędzie. Kilka razy dostałem upragniony padanamaskar.
W sierpniu 2002 roku przewodniczący naszego samithi zapowiedział pielgrzymkę do
Puttaparthi. Ja także byłem członkiem tej grupy. Nie myślałem, że, że ta pielgrzymka
pozwoli mi ponownie połączyć się z Panem, z Sai wak, który pobłogosławił mnie po
egzaminach. Trzy autobusy wielbicieli z Ambattur w Czennaju wyruszyły na
pielgrzymkę do Puttaparthi, by otrzymać darszan ukochanego Pana Sai. Zakwaterowano
nas w dużym baraku. Rozłożyliśmy się na nocleg po wieczornym darszanie. Atmosfera
była pełna błogości, a bhadżany wprawiły nas w najwyższy zachwyt.

Uzyskanie złotego pierścienia i boski sen
Gdy zasnąłem po obiedzie, we śnie Swami powiedział mi, abym siedział w
określonym rzędzie na następnym porannym darszanie. W tamtych czasach wszyscy
wielbiciele musieli siedzieć w rzędach, a przedstawiciel każdego rzędu losował żeton. Na
podstawie numerów znajdujących się na żetonach ludzie z poszczególnych rzędów
wchodzili kolejno do Sai Kulwant Hall. Swami we śnie zalecił mi, gdzie powinienem
siedzieć.
Był 25 sierpnia 2002 roku. Wstałem około godziny 3.00 nad ranem. Przypomniałem
sobie sen i powiedziałem o nim żonie, gdy się zbudziła. Postanowiliśmy zakończyć
poranne ablucje, zanim obudzą się nasi znajomi wielbiciele zakwaterowani w szedzie.
O godzinie 3.45 byliśmy gotowi i czekaliśmy na Suprabhatam. O godzinie 4.45 wszyscy
moi koledzy z biura i bracia Sai wyszli z szedu w kierunku mandiru. Postanowiliśmy
usiąść w kolejce w pobliżu kapliczki Ganeszy.
Było zimno, a bryza przyprawiała nas o dreszcze. Lecz atmosfera w Prasanthi Nilajam
z jego cudownymi boskimi wibracjami i zapachem spowodowała, że poczuliśmy się tak,
jakbyśmy byli w samej Wajkuncie (niebie).
O godzinie 6.30 poproszono nas, abyśmy usiedli w rzędach i wtedy wybrałem
miejsce, tak jak Swami poradził mi we śnie. Moi koledzy z biura próbowali przekonać
mnie, abym usiadł w innym rzędzie, ale powiedziałem im, by pozwolili mi usiąść w
rzędzie, który wybrał Swami. Rozumiejąc powagę moich słów, poszli za moim
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przykładem. Zgodnie z oczekiwaniami, mój rząd zdobył pierwszy numer i skierowano
nas do Sai Kulwant Hall. Swami pokazał mi we śnie, gdzie powinienem usiąść, więc
poszedłem wprost na to miejsce.
Atmosfera była boska i pełna błogości. O godzinie 7.45 pojawiły się oznaki, że boski
Pan idzie z audytorium Purnaczandra. Wkrótce usłyszeliśmy boską muzykę fletu i Pan
wyszedł do swoich wielbicieli. Szedł powoli i wyglądało to tak, jakby unosił się w
powietrzu. Gdy znajdował się 50 kroków ode mnie, popatrzył na mnie i poczułem, że
jego boskie spojrzenie wnika głęboko w moje ciało, umysł i duszę. Siedziałem
całkowicie pochłonięty tymi cudownymi chwilami. Podszedł do mnie i dał mi znak,
abym wstał. Wstałem i wyszeptałem moje najskrytsze pragnienie – przytaknął,
pobłogosławił mnie, a później zaczął szybko kręcić dłonią. Po kilku ruchach pojawił się
olśniewający błysk i z dłoni wyszedł pierścień. Swami otworzył moją prawą rękę,
położył pierścień na palcu i poprosił, abym go założył. Wtedy załamałem się i zacząłem
szlochać wzruszony boskim miłosierdziem i miłością. Uśmiechnął się do mnie i poszedł
dalej.
Gdy się oddalał, mój umysł był w błogostanie . Nagle wróciłem myślami do mojego
palącego pragnienia otrzymania złotego pierścienia, który Swami obiecał mi w czasach
studenckich w 1975 roku. Zrozumiałem, że boski Pan wypełnił to, co powiedział w 1975
roku, prowadząc mnie swoimi boskimi drogami również przez sen i koordynując
wszystko zgodnie ze swoim mistrzowskim planem. To, co mówi Sai, to satja wak –
ponieważ jest on prawdziwym ucieleśnieniem prawdy.
- Autor studiował w Sri Sathya Sai Science and Arts College w Brindawanie w latach 1972-1975;
zdobył złoty medal na egzaminach w 1975 roku.

Symbole boskości

Sri Sathya Sai Gokulam
Bishu Prusty
Gdy zbliżamy się drogą do Prasanthi Nilajam, pierwszym znaczącym punktem
orientacyjnym jest Śri Sathya Sai Gokulam,, które Bhagawan Śri Sathya Sai Baba
założył 29 sierpnia 1985 roku w święty dzień Śri Kriszna Dżanmasztami. Należy
zauważyć, że Bhagawan osobiście zaplanował układ tego Gokulam, a także dobrze
oświetlone, czyste i higieniczne obory dla krów wśród zielonej przestrzeni i z kwitnącymi
drzewami. Ponieważ uroczyste otwarcie Gokulam wyznaczono w czasie Śri Kriszna
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Dżanmasztami – jednego z najważniejszych świąt w kalendarzu Prasanthi Nilajam –
tysiące wielbicieli przybyło na darszan swojego Sai Kriszny, aby cieszyć się świętym
duchem boskiej siedziby Bhagawana i wziąć udział w tych obchodach, jak co roku. Ci
wielbiciele-szczęśliwcy byli świadkami zdumiewającej boskiej lili Bhagawana jeszcze
przed uroczystym otwarciem Gokulam.
Kilka dni przed uroczystością przez Puttaparthi przeszła wielka ulewa i w wielu
zbiornikach wodnych woda przerwała brzegi, wskutek czego ogromna ilość wody
dostała się do rzeki Czitrawati, która wylała. Duże obszary po obu stronach rzeki zostały
zalane, co spowodowało wielkie szkody i zagroziło świętej wiosce Puttaparthi.
Nieszczęśliwi mieszkańcy wsi pospieszyli do mandiru i poprosili swojego Sai Krisznę o
ratunek, jak to czynił dla niewinnych mieszkańców Gokul (Brindawan) w
dwaparajudze, gdy palcem podniósł górę Gowardhana. W odpowiedzi na szczere prośby
wiejskiego ludu, Swami wszedł na taras budynku mieszkalnego we Wschodnim
Prasanthi, rzucił boskie spojrzenie na zagrażające wody i zakręcił ręką, nakazując
powodzi ustąpić. Okazując posłuszeństwo boskiemu rozkazowi Swamiego, ogromna
masa wody natychmiast się wycofała. Ulewa spowodowała wyrwy w trasach
kolejowych i drogowych, zmuszając przyjeżdżających wielbicieli do długich objazdów.
Jednak każdy zdołał dotrzeć do Prasanthi Nilajam na czas, aby wziąć udział w
uroczystym otwarciu Gokulam.
Uroczystość otwarcia wyróżniała się wspaniałą procesją krów ozdobionych
pomyślnymi znakami i odzianych w przepiękne stroje. Miały przywiązane do kopyt
dzwoneczki, na szyjach zaś krowie dzwonki i wieńce z kwiatów. Procesję prowadzili
muzykanci, za którymi kroczyła pięknie przystrojona słonica Sai Gita oraz 30 krów
znanych ras, jakie z miłością wybrał i karmił Bhagawan. Krowy prowadzili studenci
Wyższej Uczelni Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych z Brindawanu oraz kilku
członków Sewa Dal ubranych tak jak gopale. Za krowami szły rozbrykane, swawolne
cielęta. Za nimi podążała śpiewająca bhadżany grupa studentek Wyższej Uczelni Sri
Sathya Sai dla Kobiet w Anantapur. W następnej kolejności szły grupy bhadżanowe z
Prasanthi Nilajam, a za nimi wielbiciele przybyli z bliska i z daleka na tę świętą
uroczystość. Bhagawan jechał w samochodzie na końcu tej wielkiej procesji.
Gdy procesja dotarła do pięknie ozdobionej bramy Gokulam, Śri Czakrawarthi,
ówczesny poborca podatkowy okręgu Anantapur, formalnie dokonał uroczystego
otwarcia tej nowej siedziby krów. Po umieszczeniu krów w ich nowym domu,
Bhagawan przybył pod marmurowy posąg Pana Kriszny przy wejściu do Gokulam. Gdy
go odsłonił, sześć tysięcy zgromadzonych ludzi wyraziło swój wielki zachwyt. Obok
posągu Pana Kriszny stała rzeczywistej wielkości rzeźba krowy z cielęciem. Potem
Bhagawan w swojej łasce rozdał słodycze temu wielkiemu zgromadzeniu i o godzinie
10.30 rano wrócił do Prasanthi Nilajam.
Gdy zaczęło działać Gokulam, obchody Śri Kriszna Dżanmasztami w Prasanthi
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Nilajam nabrały całkiem nowego uroku. Swami zważał na to, jak ma być ozdobiona
każda krowa. Mówił: „Ta krowa, Sai Lakszmi, jest czarnobiała, więc dajmy jej czarnobiałą tkaninę ze srebrnym obrębem. Ta tutaj, Sai Gowri, jest jasnobrązowa, więc
powinniśmy jej dać ciemnobrązową lub brązowawo-czerwoną tkaninę ze złotym
obrębem”.
W każde święto Śri Kriszna Dżanmasztami radośnie ozdobione krowy przychodziły
do mandiru w wielkiej procesji, którą prowadzili muzycy Nadaswaram. Uczestniczyła
w niej również pięknie przystrojona słonica Sai Gita oraz studenci śpiewający Wedy i
bhadżany. Gdy krowy ustawiły się w Sai Kulwant Hall, Bhagawan z miłością karmił
Sai Gitę, krowy i cielęta. Od lat 70. Bhagawan regularnie odwiedzał Gokulam. Gdy tylko
przychodził Sai Kriszna, krowy nie mogły się doczekać, aby znaleźć się blisko niego.
Szarpały się, aby się wyswobodzić i znaleźć u stóp Pana. Jednak Bhagawan jeszcze
bardziej chciał się z nimi spotkać. Sam do nich podchodził, poklepywał je z miłością i
łagodnie szczotkował im podgardla. Krowy radośnie podnosiły ogony! Och, był to
widok godny bogów!
W 1990 roku Swami dał kilku swoim studentom zarządzania możliwość pracy w
Gokulam. Gdy zaczęli oni przedstawiać Swamiemu dużo sprawozdań i wykresów na
temat ilości mleka, jakie dają krowy, Bhagawan często łagodnie i z uśmiechem odsuwał
na bok te analizy i pytał o zdrowie i pomyślność krów.
Swami zawsze był przeciwny dawaniu zwierzętom gotowej karmy, z uwagi na
fałszowanie tych produktów na rynku. Nalegał na uprawianie i przygotowywanie
paszy dla krów w Puttaparthi. W tym celu Swami przekazał Gokulam wielkie obszary
rolnicze, tak aby na miejscu można było uprawiać organiczną paszę dla zdrowia krów.
Karmienie krów organicznym prosem obniżyło o ponad jedną piątą koszt paszy dla
krów. Wzrosła też wydajność każdej krowy.
Dodatkowo Swami zachęcał studentów do grania łagodnej muzyki w porze dojenia.
Bhagawan mówił, że gdy krowy słuchają łagodnej muzyki, dają więcej mleka. Właśnie
tak stało się w Gokulam Swamiego. Dla przykładu krowa, która zwykle dawała 10
litrów mleka, dawała 2-3 litry więcej, gdy w czasie dojenia grano łagodną muzykę.
Jednym z najważniejszych celów Śri Sathya Sai Gokulam jest opiekowanie się
zwierzętami i ich dobry chów. Nie jest to po prostu jakieś gospodarstwo mleczne. Swami
mawiał: „Musicie tak opiekować się zwierzętami tak, jak kochacie swoją matkę i jak
troszczycie się o nią. Musicie im okazywać taką samą cześć i taki sam szacunek.
Z mniej więcej 250 krów mieszkających teraz w Gokulam, około 50 zestarzało się i
przestało dawać mleko. Gdzie indziej byłyby prawdopodobnie porzucone, ale tutaj
Swami mawiał studentom: „Jak byście się czuli, gdyby dzieci was porzuciły, gdy
przestaniecie zarabiać?!”.
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Właśnie dlatego wszystkie krowy w Gokulam Bhagawana są pod dobrą opieką przez
całe życie i nawet w ostatniej godzinie żegna się je z wielką powagą i godnością.
Bhagawan okazywał szczególną miłość nie tylko krowom, ale również wszystkim,
którzy im służą. Dr Lakszmikanth Reddy, weterynarz, który ponad 40 lat służy krowom
z Gokulam, powiada: „Ja nic nie robię. To Swami wszystko robi, a nam tylko przypisuje
zasługę”.
Gokulam Sri Sathya Sai to nie tylko dom dla krów; w istocie jest to świątynia
duchowa do prowadzenia bezinteresownej sadhany, do przekształcania człowieka w
dźwięczny kanał, którym płynie opowieść o Jego chwale.

Aby zrozumieć znaczenie Gity, konieczny jest głęboki szacunek.
Należy ją zgłębiać, przyjmując postawę poddania i oczekiwania.
Gita to ‘mleko’ Upaniszad, które odciągnął pasterz Kriszna z
pomocą Ardżuny (‘cielęcia’), by pili je ignoranci i się nim żywili.
– Śri Sathya Sai

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba w moim życiu
Dr Lakhmidhar Mohanty
Po uzyskaniu dyplomu w Mathura Veterinary College (koledżu weterynaryjnym) w
stanie Uttar Pradesh w 1955 roku dołączyłem do służby rządowej w stanie Orisa jako
lekarz weterynarii. W latach 1987-1988 w ramach delegacji rządowej razem z innym
lekarzem weterynarii miałem okazję uczestniczyć w konferencji w Trichur pt. „Studium
nad rozmnażaniem zwierząt”. Przypomniałem sobie Prasanthi Nilajam i Śri Sathya Sai
Babę, a dwudniowy pobyt w Madrasie (Czennaju) był dostępny zgodnie z rezerwacją.
Dlatego postanowiliśmy pojechać do Prasanthi Nilajam. Gdy dotarliśmy na miejsce,
usłyszeliśmy, że Swami nie udzielał darszanu przez ostatnie 2-3 dni. Zostaliśmy jednak
na noc w szedzie, a rano wzięliśmy udział w bhadżanach, po których ogłoszono, że w
tym dniu o godzinie 16.30 Swami wygłosi dyskurs. Postanowiliśmy go wysłuchać i
chcieliśmy zarezerwować bilet autobusowy do Czennaju. Staliśmy w kolejce przez
godzinę, ale konduktor czy też sprzedawca biletów nie pojawił się. Była godzina 12.30.
Powiedziałem więc mojemu koledze: „Chodźmy na obiad i zajmijmy miejsce w
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pierwszym rzędzie w audytorium Purnaczandra”. Przypomniałem sobie powiedzenie
Swamiego, które powtórzyłem przyjacielowi, że gdy przyjedziesz do Prasanthi Nilajam,
zostaw tu asanthi i zabierz prasanthi do swojego domu. Tak też zrobiliśmy.
Prawdopodobnie obchodzono wtedy święto Onam z udziałem wielu wielbicieli.
Zjedliśmy lunch i zajęliśmy miejsca z przodu w audytorium Purnaczandra. Swami
przyszedł o godzinie 16.30. Zanim wygłosił boski dyskurs, poprosił wolontariuszy z
Sewa Dal, aby przynieśli duży stół i zabrali mały stół, by wszyscy wielbiciele mogli go
widzieć i słyszeć. Przestawiono scenę, a Swami mówił ponad godzinę. Później
pobiegliśmy do szedu i do starego przystanku autobusowego, który znajdował się w
pobliżu obecnej uczelni. Zobaczyliśmy, że jeden autobus czeka i usłyszeliśmy klakson.
Pobiegliśmy do autobusu. Ku naszemu zdziwieniu stwierdziliśmy, że był to jedyny
autobus do Czennaju i były w nim zarezerwowane dwa miejsca. Konduktor był zły i
powiedział: „Jakimi nieodpowiedzialnymi ludźmi jesteście! Rezerwujecie miejsca z
wyprzedzeniem i spóźniacie się pół godziny”. Powiedziałem, że nie mamy wcześniejszej
rezerwacji. W takim razie kto zarezerwował dla nas bilet do Czennaju? To pytanie na
zawsze pozostało zagadką. Autobus ruszył i gdy dotarliśmy do Czennaju, weszliśmy do
przedziału pierwszej klasy w pociągu Coromandel Express do Cuttack.
Swami jest spełniającym życzenia wszechmogącym Bogiem. Potrzebuje od nas tylko
wiary i miłości. Po przejściu na emeryturę po pracy w charakterze dyrektora ds. hodowli
zwierząt i usług weterynaryjnych w 1991 roku dołączyłem do Orisa Sewa Dal jako
wolontariusz. W ciągu dwóch lat przeszedłem szkolenie z bezpieczeństwa w Prasanthi
Nilajam i zostałem liderem zespołu. Spotkałem się ze Śri K. Chakrawartim, ówczesnym
sekretarzem Sri Sathya Sai Central Trust, który poprosił mnie, abym przyłączył się do
służby w Gokulam. Zabrał mnie tam i przedstawił innym kolegom. Produkcja mleka
wynosiła wówczas zaledwie 273 litry dziennie, ale dzięki Bogu w trakcie mojej pracy
wzrosła do 1500 litrów dziennie. Pracowałem przez 15 lat w Sri Sathya Sai Gokulam
jako specjalista w dziedzinie rozrodu zwierząt. Później w moim życiu wydarzyło się
wiele cudów, które spisałem w dziesięciu książkach w języku odia. Nie miałem szczęścia
rozmawiać ze Swamim, ale widziałem w snach jego gest błogosławieństwa – abhajahastam, a on powiedział mi w języku odia: „Będziesz miał bhakti”.
Po śmierci mojej żony jedenasty dzień ceremonii wypadł 6 grudnia 2008 roku. Wziął
w niej udział ówczesny przewodniczący stanu Orisa, który po bhadżanach wygłosił
godzinny wykład. Wykonał arati i nagle zdjęcie Swamiego pokryło się wibhuti. Liczba
wielbicieli Sai na drodze do mojej rezydencji wzrosła z 300 do 400, a samochody i inne
pojazdy zapełniły plac. Obawialiśmy, że na obiad zabraknie prasadamu, ale do każdego
poczęstunku dodawaliśmy wibhuti. To pozwoliło nakarmić ponad 400 osób, licząc
według talerzy.
Cały ten epizod otwiera oczy wszystkim i pomaga wzmocnić oddanie dla Śri Sathya
Sai Baby, awatara kalijugi. Jego słowa: „Bądźcie zadowoleni, nic nie może się zdarzyć
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wbrew mojej woli, po co się bać, gdy ja tu jestem” dają nam pewność, że on jest zawsze
z nami, by nas prowadzić. Jego słowa „Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź”
powinniśmy zawsze wprowadzać w życie.
Jest tylko jeden Bóg, który jest wszechmocny, wszechwiedzący i wszechobecny. Jest
On Śri Sathya Sai Babą.
- Autor, z zawodu lekarz weterynarii, przez 15 lat służył w Sri Sathya Sai Gokulam w Prasanthi
Nilajam.

Gdzie przywiązuje się twój umysł, tam pozostaje bhakti.
Bhakti jest czyste jak wody Gangesu, karma jest jak wody
Jamuny, a dżniana jest jak Saraswati – płynie potajemnie pod
ziemią i uświęca się, łącząc się z pozostałymi dwiema
rzekami. Takie połączenie trzech rzek nazywa się Triweni.
Oznacza to zniknięcie umysłu, stawanie się jednym z trzema
gunami i prowadzi do zniszczenia ego.
– Śri Sathya Sai
Sprawozdanie

Nowiny z ośrodków Sai
Argentyna
Aby szerzyć boskie przesłanie i nauki Śri Sathya Sai Baby, w dniu 23 kwietnia 2009
roku wielbiciele Sai wykupili godzinę czasu antenowego tygodniowo w Radio AM 1090
Libertad. Rozgłośnia znajduje się w Rosario, największym mieście w środkowej części
Argentyny. Audycję nadawano przez dziewięć lat co czwartek o godzinie 10.00
wieczorem. Obecnie program emitowany jest raz na dwa tygodnie tylko przez Internet
i nagrywany na stronie www.saibabarosario.org oraz na kanale YouTube “Radio Sai
Baba Rosario”. Wspomniana rozgłośnia radiowa nagrała 555 programów z 274 różnymi
wywiadami, zaś grono jej słuchaczy wykracza poza granice Ameryki Łacińskiej. Oprócz
cudownej służby, jaką jest nadawanie po hiszpańsku programu Sai, w Internecie
uwieczniono wiele wspaniałych świadectw jakże wielu ludzi, którzy mieli osobiste
doświadczenia ze Śri Sathya Sai Babą, awatarem tych czasów.
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Brazylia
Wolontariusze Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (MOSS) w dniach 22-25
lutego 2020 roku zorganizowali w miejscowości Ponta Grossa III doroczne spotkanie w
ramach wychodzenia do szerszej społeczności. W tym roku skupiono się na
zagadnieniach dbałości o środowisko, świadomej konsumpcji i recyclingu. Program
obejmował konferencje szerzące wiedzę o recyklingu, mówiące o roli ludzkości we
wszechświecie oraz znaczeniu troski o planetę. Przeprowadzono rozmowy o pięciu
wartościach ludzkich i różnych religiach, w tym chrześcijaństwie, islamie i buddyzmie,
o łączeniu świadomości duchowej z ochroną środowiska. Na zakończenie tych wydarzeń
odbyły się praktyczne warsztaty na temat wytwarzania mydła i przetwarzania papieru
– robienia z niego papierowych zabawek. Na zakończenie zadbano o społeczny ogródek,
w którym wolontariusze posadzili warzywa.

Kanada
Kobiety z ośrodka Sathya Sai w Cooksville w kwietniu 2020 roku wykonały 1445
maseczek ochronnych, a później postanowiły podarować kolejne maseczki w maju.
Młodzi dorośli Sathya Sai opracowali formularz do zbierania informacji na temat
materiałów i dostawców. Skrzydło służebne współdziałało ze skrzydłem kobiecym, aby
pomóc zdobyć odpowiednie tkaniny. Wszystkie maseczki wykonano w bezpiecznym
środowisku zgodnie z wytycznymi Kanadyjskiej Agencji Zdrowia. Pracując wspólnie,
oddane kobiety wykonały 377 maseczek, które w dniu 29 maja 2020 roku dostarczono
do szpitala Michael Garron Hospital w Toronto. Władze szpitala wyraziły wdzięczność
za ten szczodry dar.

Nowa Zelandia
Wolontariusze MOSS, w tym dzieci uczestniczące w programie Edukacji Sathya Sai z
Ośrodka Sai w Hamilton przyłączyły się do Rady Miasta Hamilton i wzięły udział w
akcji sadzenia drzew w miejscowym parku Minogue Park. W dniu 28 czerwca 2020 roku
15 osób, w tym wolontariusze MOSS, zasadziło 250 drzew. W dniu 9 sierpnia 2020 roku
około 40 wolontariuszy (w tym 25 wolontariuszy z MOSS) posadziło kolejne 400 drzew
i krzewów w Minogue Park. Wszyscy z zapałem uczestniczyli w działaniach dla dobra
środowiska, w tym w oczyszczeniu jeziora, udrażnianiu rowu odpływowego i sadzeniu
drzew w mieście Hamilton oraz w zoo.

Stany Zjednoczone
W odpowiedzi na pandemię COVID-19 Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai ze
strefy 9 Stanów Zjednoczonych (południowy zachód kraju), na początku kwietnia 2020
roku podjęła przedsięwzięcie MASK – Motivational Acts of Selfless Kindness
(motywujące czyny bezinteresownej dobroci). Ponad 30 wolontariuszy z ośrodków
Sathya Sai w Arizonie i miejscowej społeczności wykonało i podarowało około 2000
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maseczek schroniskom dla bezdomnych, szpitalom oraz grupom osób starszych i
duchownych. Prawie połowę z nich przekazano indiańskiemu plemieniu Nawajo ciężko
dotkniętemu pandemią. W Colorado starszy wolontariusz MOSS stworzył zespół z
udziałem osób starszych z domu emerytów, który szyje maseczki dla służb szybkiego
reagowania, dla szpitala dziecięcego i dla miejscowego schroniska. Ci „zamaskowani
wojownicy" podarowali również 150 maseczek miejscowemu schronisku, z czego 50
maseczek z ładnymi wzorami dla dzieci, aby podnieść je na duchu. Pielęgniarka, która
przyjęła te maski, stwierdziła: „Pracuję na linii frontu. Nie sposób mi wyrazić
wdzięczności. Nosząc tę maskę czuję boską miłość i ochronę. Dłonie które zrobiły te
maski, to dłonie Boga”.
- Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai

Bharat
Orisa: W czasie „lockdownu” kraju spowodowanego pandemią, gdy wielu ludzi
bardzo potrzebowało jedzenia, Organizacja Sewy Śri Sathya Sai w stanie Orisa, w
porozumieniu z miejscową administracją i policją, otworzyła kuchnie dla ludności. W
stanie Orisa otwarto siedem kuchni w trzech okręgach, gdzie przekazano potrzebującym
około 10 000 paczek z jedzeniem. Pierwszą kuchnię uruchomiono 21 kwietnia 2020 roku
i ta sewa trwa do dzisiaj. W czasie prowadzonych działań wszyscy członkowie Sewa Dal
przestrzegają zasad zachowania dystansu społecznego, jakie określił rząd.
Gdy rząd pozwolił na przemieszczanie się, Organizacja Śri Sathya Sai z Orisy ruszyła
do działań, aby zapewnić wsparcie podróżnym na głównych drogach i na granicznych
punktach kontrolnych, gdzie musieli czekać wiele godzin. Migranci wracający z różnych
stanów do Orisy, do swoich wiosek, otrzymywali na poboczu dróg od członków Sewa
Dal paczki z żywnością, zawierające m.in. herbatniki, chleb, owoce, butelkę wody, maski,
wibhuti, zdjęcia Swamiego i płyn odkażający do mycia rąk przed spożyciem tego
prasadamu. Również obsługa punktów kontrolnych otrzymywała jedzenie, wodę i
maski niezbędne w obecnych okolicznościach, które dotykają wszystkich.
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Zawsze rozmyślaj o Bogu
Wielu ludzi myśli o Bogu tylko wtedy, gdy ogarnia ich smutek.
Oczywiście, dobrze, że tak postępują zamiast szukać pomocy u
tych, którzy w równym stopniu są narażeni na smutek. Jednak
znacznie lepiej jest myśleć o Bogu w chwilach smutku i
radości, pokoju i konfliktu, w każdych okolicznościach.
Dowodem na to, że padał deszcz, jest mokra ziemia; dowodem
bhakti jest śanti wielbiciela, który chroni go przed skutkami
powodzenia i porażki, sławy i zniewagi, zysku i straty.
– Baba

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk
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