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AWATAR WANI  

 

Podejmijcie sadhanę, aby zdobyć łaskę Boga 
 

Rozwijajcie boskie cechy  

 

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

Aby osiągnąć i doświadczyć Boga, niezbędne jest posiadanie boskich myśli i 

wykonywanie boskich działań. Wielu ludzi chodzi różnymi ścieżkami ku duchowości, 

oczekując rezultatów, jednak niekiedy są rozczarowani i zawiedzeni w swych nadziejach. 

Jaka jest tego przyczyna? Każdy musi zbadać, czy jest posłuszny nakazom Boga, czy nie. 

Ludzie zachowują się przewrotnie, dlatego nie osiągają wyzwolenia. Każdy powinien 

znać wszystkie aspekty sadhany (praktyki duchowej). Dzisiaj większość aspirantów 

duchowych uważa, że sadhana to dżapa (powtarzanie mantry), bhadżany (śpiewanie 

pieśni) czy medytacja, ale to są tylko doczesne ćwiczenia, wymagające użycia ciała, 

umysłu i intelektu. Powinniśmy wyjść poza nie, gdyż ciało jest tymczasowe, zaś umysł 

jest chwiejny.  

Sadhana oznacza bogactwo duchowe  

Jakie jest znaczenie słowa „sadhana”? ‘Sa’ to identyczność, bądź bliskość. ‘Dhana’ nie 

oznacza doczesnego bogactwa ani władzy, ale boskie bogactwo, czyli prawdę i jedność 

z tą prawdą, która jest wieczna, starożytna, czysta i bez skazy. To bogactwo nazywa się 

sadhaną. Ćwiczenia duchowe to nie tylko siedzenie z zamkniętymi oczami i panowanie 

nad ciałem. Powinniśmy również zrozumieć otoczenie, w jakim żyjemy, a wtedy 

możemy zdobyć łaskę Boga. Musimy jednakowo znosić wszelkie przeciwności, takie jak 

upał i zimno, deszcz i słońce, przyjemność i ból, zysk i stratę. Wjasa przekazał istotę Wed 

zaledwie w dwóch zdaniach: „Pomaganie innym jest chwalebne. Ranienie innych to 

grzech”.  

Słowo „paropakara” składa się z trzech zgłosek – ‘para’, ‘upa’ i ‘kara’. ‘Para’ znaczy 

najwyższa siedziba, ‘upa’ to bliskość, a ‘kara’ – robić bądź iść. Stąd paropakara znaczy, że 

aby być blisko Boga, powinno się czynić dobro i pomagać innym. To właściwa ścieżka 

duchowa, esencja Upaniszad. W słowie „Upaniszada” ‘upa’ znaczy blisko, zaś ‘szad’ to 

siedzieć. Co to znaczy siedzieć blisko? To znaczy, że uczeń musi siedzieć u stóp Boga 

(Guru), który jest na wyższym poziomie. Wszystkie teksty duchowe uczą, jak iść blisko 
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Boga. Gdy jest gorąco, chcemy być blisko klimatyzacji, aby uzyskać chłód i komfort. 

Podobnie, gdy idzie się blisko Boga, rozwija się boskie cechy. To jest sadhana.  

Czym jest papa (grzech)? Grzechem jest szkodzenie innym, a także klasyfikowanie, 

tworzenie podziałów i zapominanie o jedności. Imiona i postaci mogą być różne, lecz 

duch jest jeden. Maksyma Iśwara sarwa bhutanam – Bóg mieszka we wszystkich 

istotach mówi, że Bóg jest w każdej istocie. Bóg i przyroda są zjednoczeni. Są w związku, 

w którym Bóg jest przyczyną, a przyroda jest skutkiem. Bez przyczyny nie może być 

skutku. Uważanie jedności za różnorodność to grzech. Ścieżka duchowa jest bardzo 

łatwa, ale my, na skutek nieświadomości, nie mamy właściwego rozeznania. Przyjmij, 

że cokolwiek się dzieje, jest to dla twojego dobra i dla dobra świata. Jeśli nie spełniają 

się twoje pragnienia, nie czuj się źle z tego powodu.  

Pragnij jedynie Boga  

Nie jesteś jednym, ale trzema – tym za kogo się uważasz (ciałem), tym za kogo 

uważają cię inni (umysłem) i tym, kim jesteś naprawdę (atmą). Weźmy na przykład 

skrawek tkaniny. Składa się z bawełny, nici i materiału. Nasze liczne pragnienia można 

porównać do nici. Jeśli je usuniesz, jedna po drugiej, tkanina zniknie. Podobnie zniknie 

też umysł, gdy usuniesz wszystkie pragnienia. Mniejszy bagaż to większy komfort, co 

sprawia, że podróż życia jest przyjemniejsza. Pragnij jedynie Boga. Rozwijaj to 

wyjątkowe, nowe pragnienie i podążaj za nakazami Boga. Rozwijaj wiarę i 

determinację, by pragnąć jedynie Boga, iść za Jego nakazami i wierzyć, że cokolwiek 

Bóg mówi, jest dla twojego dobra.  

W Indiach był raz król, który w czasie pewnego święta zwykle pił sok z trzciny 

cukrowej. Król ten zapragnął sam pociąć tę trzcinę. Ponieważ nie miał w tym 

doświadczenia, przez pomyłkę odciął sobie palec. Jego minister oznajmił: „O królu, jest 

to dla ciebie bardzo dobre. Król bardzo się rozgniewał i kazał wtrącić ministra do 

więzienia. Minister oświadczył, że pobyt w więzieniu jest dla niego bardzo dobry.  

Wkrótce król pojechał do lasu. Po pewnym czasie zatrzymał się, aby odpocząć pod 

drzewem. Wtedy podsłuchał rozmowę króla leśnego plemienia ze swoimi poddanymi. 

Mówili, że potrzebują doskonałego człowieka, aby go złożyć w ofierze. Po chwili znaleźli 

króla i wyrazili swoje wielkie szczęście. Pojmali go, wykąpali i poczynili wszelkie 

przygotowania do złożenia ofiary. Nagle zauważyli, że nie ma palca. Zdecydowali się go 

wypuścić, gdyż był niedoskonały. Król wrócił do królestwa i zrozumiał, że jego minister 

mówił prawdę. Odcięcie palca było dla jego dobra. Poszedł do więziennej celi, 

powiedział ministrowi, że to, co mówił, jest prawdą i go wypuścił. Minister powiedział: 

„Tak, ale moje uwięzienie też było dobre, gdyż w przeciwnym razie pojechałbym z tobą 

do lasu i to mnie złożyliby w ofierze”. Król zrozumiał, że wszystko dzieje się zgodnie z 

boską wolą. Powiedział: „Przyjemność i ból są dla mnie dobre. Cokolwiek Bóg dla mnie 
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wybiera, jest dla mnie dobre”. Każdy powinien zrozumieć tę prawdę. Na tym polega 

sadhana.  

Sadhana to nie tylko dżapa, obrzędy czy bhadżany. Istotą wszelkiej sadhany jest 

posłuszeństwo nakazom Boga. W skarbcu Boga jest wiele klejnotów i wartościowych 

przedmiotów. Jaką naturę ma Bóg? Naturą Boga jest dawać więcej, niż możesz pojąć, 

ale jeśli prosisz, twoja modlitwa może nie być spełniona.  

Nie proś, o umyśle, nie proś. 

Im więcej prosisz, tym bardziej będziesz lekceważony. 

Bóg z pewnością obdarzy cię tym, na co zasługujesz, bez proszenia. 

Czyż nie spełnił życzenia Sabari, która o nic nie prosiła? 

Czy nie zbawił Dżataju, który o nic nie prosił, 

a poświęcił dla Niego życie? 

Bóg daje więcej niż mógłbyś wyprosić, jeśli wypełniasz Jego nakazy i z całego serca 

oddajesz Mu cześć, w pełni Mu się poddając. To prawdziwa sadhana.  

Gdy Rama, Sita i Lakszmana wędrowali po lesie, Rama usiadł w jakimś miejscu, 

udając zmęczenie i poprosił Lakszmanę, aby zbudował chatę w miejscu które mu się 

podoba. Lakszmana usiadł i zaczął płakać. „Dlaczego płaczesz? Co się stało?” – zapytał 

Rama. Czy mogę mieć jakieś własne upodobania, skoro poświęciłem dla ciebie 

wszystko? Robię wszystko, co chcesz. Poświęciłem dla ciebie umysł, ciało i zmysły – 

wszystko. Jestem w środku pusty. Nic nie należy do mnie.  

Lakszmana poddał się Ramie całkowicie. Rama odpowiedział: „Tak, popełniłem 

błąd”, po czym przytulił Lakszmanę i rzekł: „Łatwo znaleźć doskonałą żonę lub matkę, 

ale nie sposób znaleźć takiego brata jak ty”. Boska miłość nie ma granic.  

Ten świat jest przemijający i pełen nieszczęścia, jednak istnieje w nim wieczna 

boskość. Dzisiaj miłość, nabożeństwo i inne czyny są zwykłym widowiskiem; brakuje 

prawdziwej duchowości. Jeśli nie potrafisz iść za nakazem Boga, twoje praktyki religijne 

są bezwartościowe. Nie powinniście mieć dwoistego umysłu; człowiek o dwoistym 

umyśle jest na wpół ślepy. Jeśli masz poczucie ‘moje’ i ‘twoje’, jest to partnerstwo 

biznesowe; między Bogiem a wielbicielem nie powinno być biznesu. Powinno być 

jedynie boskie pokrewieństwo. Dawaj, zawsze dawaj. Dawaj bez oczekiwań. To twój 

obowiązek. Utrzymywanie serca w czystości to prawdziwa praktyka duchowa. W 

dualistycznej postawie nie ma mądrości. Czym jest mądrość? Mądrość to niedwoistość. 

Mądrość to rozpoznawanie, że istnieje tylko jeden bez drugiego.  

Nieokiełznana wolność prowadzi człowieka na złą drogę  

Dzisiaj ludzie mówią o wolności. Tłumaczą wolność jako sweććha. Ale sweććha nie 

oznacza, że możesz robić, co ci się podoba. Co znaczy sweććha? Sweććha = ‘swa’ + ‘iććha’. 
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‘Swa’ oznacza atmę, zaś ‘iććha’ to pragnienie. Zatem sweććha to pragnienie atmy. To nie 

jest pragnienie umysłu ani pragnienie intelektu. To pragnienie atmy. Ciało jest jak 

wodna bańka, a umysł jest jak szalona małpa. Podążając za ciałem i umysłem, pójdziesz 

w złym kierunku. Dlatego nie idź za ciałem, nie idź za umysłem. Idź za sumieniem. 

Jedynie wtedy zdobędziesz łaskę Boga. Nie osiągniesz jej, idąc drogą nieokiełznanej 

wolności ciała, umysłu i intelektu. Gdy uświadomisz sobie tę prawdę, będziesz w stanie 

zdobyć łaskę Boga. Zatem sadhana nie oznacza po prostu siedzenia w medytacji i 

praktykowania dżapy. Sadhana ma dużo więcej aspektów.  

Powinniśmy też wiedzieć, że przyjemność i ból nie są od siebie oddzielone. Bez bólu 

przyjemność nie ma żadnej wartości. Przyjemność jest przerwą pomiędzy dwoma 

bólami. Bez nocy dzień nie ma żadnej wartości. Zarówno przyjemność jak i ból 

powinniśmy przyjmować ze spokojem. Wszystkie nasze przeżycia są tymczasowe, 

niczym przemijające chmury. Nie są trwałe. Sadhana uczy, że ból i przyjemność są 

wzajemnie ze sobą związane. Wartość sadhany tkwi w zachowywaniu równowagi w 

każdym czasie. W Bogu nie ma egoizmu. Jest On całkowicie bezinteresowny. Cokolwiek 

czyni, robi to dla dobra wielbicieli. Człowiek nie powinien poddawać w wątpliwość 

czynów Boga. Jest On ucieleśnieniem miłości. Jego miłość jest całkowicie 

bezinteresowna. Człowiek powinien iść za Bogiem i rozwijać bezinteresowną miłość. 

Ponieważ Bóg jest skończoną całością, człowiek powinien się w pełni poddać, aby 

dotrzeć do Boga.  

We Włoszech żył bardzo sławny twórca skrzypiec o imieniu Antonio. Robił najlepsze 

skrzypce, a wykonanie jednych skrzypiec zajmowało mu cały rok. Znajomi kpili z niego 

mówiąc: „Zrobienie jednych skrzypiec zajmuje ci rok, więc jak możesz zapewnić byt 

rodzinie? Jesteś doprawdy głupcem”. Antonio odpowiadał: „Wszystko, co robię, robię 

doskonale. Bóg jest doskonały. Nawet jeśli jedna struna jest niedoskonała, równa się to 

zdradzie Boga. A zatem nie mogę tak postępować. Tworzę skrzypce doskonałe pod 

każdym względem, aby zdobyć łaskę Boga”. 

Bez względu na to, czy zadanie jest małe czy wielkie, należy wykonywać je 

doskonale. Jezus rzekł: „Pan w niebie jest doskonały. Ja również jestem doskonały tak 

jak On. Inaczej nie byłbym godnym synem Pana”.  

Bóg jest ucieleśnieniem współczucia, dobroci i miłości. Powinniśmy przejawiać na 

tym świecie podobną doskonałość. Aby osiągnąć doskonałość na tym świecie, 

powinniśmy być dobrzy dla wszystkich. Człowiek o prawdziwie duchowych dążeniach 

wierzy, że Bóg jest doskonały, a więc on też powinien osiągnąć doskonałość.  

Purnamada purnamidam purnat purnam udaczjate, 

Purnasja purnamadaja purnam ewa wasiszjate. 

Tamto jest pełnią i to jest pełnią. 
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Jeśli z pełni odejmie się pełnię, 

to, co pozostaje, jest nadal pełnią. 

Bóg jest pełny i nieskończony. Zatem natura wielbiciela też powinna być pełna i 

nieskończona. Zawsze zaznawajcie pełni. To nakaz Boga. To prawdziwa wolność. 

Posłuszeństwo nakazom Boga wiedzie do wolności duchowej.  

Twoim prawdziwym przyjacielem jest jedynie Bóg  

Chociaż w kalijudze trudno mieć dobrych przyjaciół, starajcie się mieć jedynie takich. 

Dopóki masz pieniądze, wszyscy będą przychodzić i mówić „cześć”. Gdy będziesz miał 

pustą kieszeń, nie powiedzą ci nawet „do widzenia”. To nie są prawdziwi przyjaciele. 

Dopóki w zbiorniku jest woda, roi się w nim od tysięcy żab. Gdy zbiornik będzie pusty, 

nie będzie ani jednej żaby. Docześni przyjaciele są właśnie tacy. Twoim prawdziwym 

przyjacielem jest jedynie Bóg, który jest w tobie, nad tobą i wszędzie wokół ciebie. Bóg 

to ucieleśnienie prawdziwej wolności. Dlatego powinniśmy wierzyć w Boga. Nasza 

wiara w Boga powinna być stała, więc musimy w pełni poddać się Bogu.  

Taka jest miłość. Doświadczajcie miłości. Nie analizujcie miłości. Cieszcie się nią. Gdy 

będziesz zatopiony w boskiej miłości, będziesz myślał jedynie o Bogu i o niczym innym. 

Śri Ramakriszna Paramahansa pewnego razu zabrał nad rzekę swojego ucznia 

Paramanandę, złapał go za głowę i zanurzył ją w wodzie. Paramananda był zupełnie 

zaskoczony. Gdy Śri Ramakriszna Paramahansa wyciągnął mu głowę z wody, zapytał: 

„Co myślałeś z głową zanurzoną w wodzie?”. Paramananda odrzekł: „Mogłem myśleć 

tylko o tym, jak wydostać się z wody, bo potrzebowałem powietrza”.  

Podobnie, jeśli całkowicie zanurzysz się w boskiej miłości, będziesz myślał jedynie o 

Bogu. To jest prawdziwa koncentracja. Nie marnuj czasu. Marnowanie czasu to 

marnowanie życia. Czas to Bóg. Zatem kochaj Boga w każdej chwili życia.  

(Bhagawan zakończył dyskurs bhadżanem „Prema mudita manase kaho Rama Rama 

Ram”.) 

– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 8 kwietnia 1996 roku  

 
 



Sanathana Sarathi   Styczeń  2021 

 

9 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

 

 

Począwszy od obecnego numeru „Sanathana Sarathi”, będziemy zamieszczać listy, 

które z różnych okazji pisał Bhagawan. Zawierają one perły mądrości dotyczące 

doskonałego życia i rady dla każdego, niezależnie od warstwy społecznej, wyznania czy 

rasy.  

 

Przesłanie 
 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, Prasanthi Nilajam 

 

Jako ciało, umysł czy dusza jesteś snem, ale w rzeczywistości jesteś istnieniem, 

świadomością, błogością. Jesteś Bogiem tego wszechświata. Stwarzasz cały wszechświat 

i wciągasz go w siebie. Aby osiągnąć tę nieskończoną, uniwersalną indywidualność, 

musi odejść ta nieszczęsna, mała, uwięziona osobowość. Bhakti to nie płacz ani 

negatywny stan – to widzenie wszystkiego w tym, co oglądamy. Do celu dociera serce, 

podążaj za sercem. Czyste serce szuka ponad intelektem i zdobywa natchnienie.  

Cokolwiek robimy, oddziałuje to na nas. Jeśli czynimy dobro, będziemy mieli 

szczęście, a jeśli czynimy zło, spotka nas nieszczęście. W tobie jest prawdziwe szczęście, 

w tobie jest ogromny ocean boskiej słodyczy. Szukaj go w sobie, poczuj go, poczuj go, 

on tu jest, w jaźni. To nie jest ciało, umysł, rozum, intelekt. To nie jest pragnienie tego, 

który pragnie. To nie jest przedmiot pragnienia. Nad tym wszystkim jesteś ty. To 

wszystko – to po prostu przejawienia. Jawisz się jak uśmiechnięty kwiat, jak migoczące 

gwiazdy. Cóż takiego jest na świecie, co mogłoby ci nakazać czegokolwiek pragnąć?  

Z błogosławieństwami, 

– Baba 
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Przejawiajcie swoją boskość 
 

Noworoczne przesłanie Bhagawana 

 

Pan i wszechświat są nierozdzielnie związani. 

To prawda przekazana przez Sai. 

Niewidoczna w tym zjawiskowym świecie 

obecna w nim atma jest kosmiczną świadomością. 

Podtrzymuje wszechświat niczym sznurek 

spajający naszyjnik z klejnotów. 

   

Wszystko dzieje się zgodnie z nakazami czasu 

Od czasu zależy tak dobro, jak i zło 

Od czasu zależą też dobrobyt i ubóstwo 

Czas rozstrzyga o wszystkim. 

Na całym świecie nie ma nikogo, 

kto nie podlegałby czasowi – taka jest prawda. 

 

Jedynie pełne widzenie obdarza błogością  

 

Ucieleśnienia boskiej miłości!  

Czas pędzi niczym trąba powietrzna. Z każdą chwilą zmniejsza się długość życia, jak 

topniejąca bryła lodu. Czas przeminie, zanim człowiek zrozumie własne obowiązki w 

życiu. Niełatwo jest zdobyć ludzkie ciało. Życie człowieka nie powinno kończyć się 

zmarnowaniem cennych ludzkich narodzin, bez uświadomienia sobie ich 

najważniejszego celu.  

Obowiązkiem każdego człowieka jest uświadomienie sobie celu życia i 

spożytkowanie czasu na wypełnianie obowiązków, aby uświęcić swoje istnienie. Biorąc 

pod uwagę wolę, nie istnieje coś, czego człowiek nie mógłby osiągnąć na tym świecie. 

Jednak przed rozpoczęciem jakiegokolwiek przedsięwzięcia, człowiek powinien poznać 

swoje zdolności i możliwości.  

Dzisiaj człowiek, który utrzymuje, że wszystko wie i zajmuje się badaniem przestrzeni 
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wszechświata, nie jest w stanie doznawać błogości. Jeśli nabywa zdolność badania 

gwiazd czy chodzenia po księżycu, ale nie potrafi pojąć własnej prawdziwej istoty, to 

nie dostrzega swojej niepodzielonej świadomości. Świadomość ta nie jest związana ze 

znajomością zewnętrznego świata. Można doświadczyć jej jedynie przez zwrócenie 

wzroku ku własnemu wnętrzu. Tylko ten, kto posiada samagrata bhawam 

(niepodzieloną świadomość), będzie postrzegał we właściwy sposób, tak jak mędrzec. 

Jedynie takie całościowe widzenie przynosi błogość.  

Najważniejsza przyczyna niewoli 

Ludzie mówią o niewoli człowieka, lecz cóż takiego więzi człowieka? Człowiek 

wyzwoli się jedynie wtedy, gdy będzie wiedział, co go więzi. Czy żona i dzieci to więzy? 

Nie. A majątek? Też nie. Czy są nimi pragnienia zmysłów? Nie. Główną przyczyną 

niewoli jest nieznajomość samego siebie. Nieświadomy swojego prawdziwego „ja” 

człowiek nie może uciec od smutku. Dopóki jest smutek, nie można zaznać błogości.  

Czym jest ten ogarniający człowieka smutek? Smutek ogarnia człowieka na trzy 

sposoby, a nęka go na wiele sposobów. Pierwszym źródłem smutku jest asat – to, co 

nierzeczywiste. Drugim źródłem smutku jest tamas (lenistwo). Trzecią przyczyną smutku 

jest śmierć. W tym kontekście wedanta wymienia trzy kategorie: prakriti (przyrodę), 

dżiwatmę (duszę indywidualną) i paramatmę (uniwersalną jaźń). Dopóki człowiek nie 

porzuci tego, czego powinien się wyrzec, nie zazna błogości. Dopóki nie wie tego, co 

powinien wiedzieć, nie dostąpi błogości. Błogość będzie ukrywać się przed człowiekiem, 

dopóki nie dotrze on do celu, do jakiego powinien zmierzać. 

Porzuć fascynację tym światem  

Czego powinien poniechać człowiek? Co powinien wiedzieć? Co jest jego celem? 

Powinien porzucić dżagat bhawam (fascynację tym światem). Prawda jest taka, że świat 

nie jest różny od Boga. Iśawasjam idam dżagat – Bóg przenika cały świat. Wiśwam 

Wisznu swarupam – cały wszechświat jest ucieleśnieniem Pana Wisznu. Ignorując tę 

głęboką i świętą prawdę, człowieka przytłacza smutek z powodu ziemskich przywiązań. 

Świata nie należy traktować jako fizycznego – powinno się nań patrzeć jak na boskie 

przejawienie. Człowiek uwolni się od smutku tylko wtedy, gdy będzie wypełniony 

świętymi myślami. Dlatego musi on porzucić zamiłowanie do doczesnych przyjemności. 

Tylko wówczas będzie mógł doświadczyć atmanandy (błogości jaźni).  

Drugie, co trzeba porzucić, to dżiwa bhawa (poczucie, że jest się oddzielnym bytem). 

Kim jest dżiwa (dusza indywidualna)? Dżiwa jest Bogiem. Dżiwa mieszka w ciele. Bóg 

mieszka w sercu. Łączą się i oddają wspólnym rozrywkom. Reżyser kieruje 

przedstawieniem z udziałem kukiełek. W kukiełkach jest zarówno dobro, jak i zło. 

Dżiwatma i boska zasada nie są różnymi i oddzielnymi istotami. Z powodu 
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nieświadomości, człowiek zapomniał o tej podstawowej rzeczywistości, za to żywi 

złudzenia, które wywołują smutek. Jednak tak jak człowiek, który boi się, gdy błędnie 

weźmie linę za węża, gdy pozna prawdę, przestaje już się bać. Podobnie człowiek, gdy 

patrzy na świat, uważa go za odrębne zjawisko – dżiwa tattwę. Jednak w rzeczywistości 

świat jest boski. Gdy człowiek zrozumie boską naturę wszechświata, będzie wolny od 

złudzenia oddzielności.  

Pan jaśnieje promiennie w całym wszechświecie 

Ten wszechświat istnieje w Panu 

Pan i wszechświat są nierozerwalnie związani. 

Oto prawda, jaką głosi Sai. 

Przeznaczeniem człowieka jest uświadomienie sobie własnej boskości  

Do jakiego miejsca przeznaczenia powinien dotrzeć człowiek? Jest nim pierwotny 

dom, z którego przyszedł. Co jest tym pierwotnym domem? Jest nim świadomość 

własnej, prawdziwej jaźni. Bóg dał człowiekowi ciało po to, by uświadomił sobie tę 

prawdę. Gdzie człowiek powinien szukać własnej jaźni? Czy można prowadzić te 

poszukiwania na zewnątrz siebie? Nie. Podobnie, daremne są poszukiwania Boga na 

zewnątrz.  

Jego ręce i stopy są wszędzie. 

Jego oczy, głowa i usta są wszędzie. 

Obejmuje wszystko we wszechświecie. 

      Bhagawadgita  

Skoro boskość jest wszechobecna, głupotą jest szukanie Boga w jakimś miejscu. 

Dlatego przeznaczeniem człowieka jest uświadomienie sobie własnej boskości. 

Świadomość ta zgodnie z tym, czego uczą Wedy, powinna przyjść drogą wykluczenia 

(‘neti, neti’ - nie to, nie to). „Nie jestem ciałem, nie jestem intelektem. Nie jestem wolą. 

Nie jestem antahkaraną (instrumentem wewnętrznym)”. To są tylko narzędzia. Człowiek 

powinien sobie uświadomić: „Jestem panem ich wszystkich”. Gdy tą drogą wykluczenia 

człowiek urzeczywistni swoją prawdziwą jaźń, uwolni się od smutku. Najcenniejszym i 

najświętszym darem Boga dla człowieka jest buddhi (intelekt). Trzeba go wykorzystać 

do szukania atmy (ducha). Dzisiaj człowiek używa intelektu do szukania annam 

(jedzenia). Gdy weźmiesz lustro, aby zobaczyć swoją twarz, czy zobaczysz ją, jeśli 

ustawisz lustro odwrotną stroną? Używaj lustra buddhi do rozpoznania swojej 

prawdziwej jaźni. Nazywa się to sakszatkarą (bezpośrednim widzeniem swojej 

prawdziwej jaźni).  

Niestety, dzisiaj człowiek dąży do poznania wszystkiego, z wyjątkiem własnej 

prawdziwej natury. Pyta każdego: „Kim jesteś?”, jednak nie stawia pytania „Kim 

jestem?”. Jakie prawo do poznawania innych ma ten, kto nie zna siebie? Takie 
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dociekanie wynika z ignorancji. Bez świadomości własnej prawdziwej jaźni, człowiek 

nigdy nie osiągnie stanu błogości.  

Bóg zawiera w sobie wszystko  

Obchody Nowego Roku powinny służyć wprowadzaniu ludzi na ścieżkę 

samodociekania. Boga jako ucieleśnienie czasu czci się pod imieniem Samwatsara (rok). 

Imię to znaczy również, iż Bóg zawiera w sobie wszystko. Bóg jest także znany pod 

imieniem Kalatmaka (Duch czasu). Bóg inkarnuje na ziemi, aby odsłaniać człowiekowi 

boską esencję. Człowiek obdarzony jest inteligencją po to, aby używał jej do 

odkrywania w sobie boskości.  

Imię Samwatsara określa kosmiczne przejawienie boskości. Boskość jako najwyższa 

wszechjaźń wykazuje cztery rodzaje wibhuti (chwalebnych mocy). Bóg nazywany jest 

też Czaturatmą, co znaczy że jest jaźnią, która uosabia trzy moce zwane wasudewa, 

sankarszana i aniruddha. Gdy zrozumie się te trzy wibhuti, zrozumiała staje się czwarta 

moc – pradjumna. 

Znaczenie czterech mocy 

Wasudewa wskazuje, że miejscem zamieszkania Pana jest cały wszechświat. Oznacza 

to również, że jest On najwyższym Panem wszechświata, boskość mieszka we 

wszystkich istotach jako wewnętrzny duch. Ponadto przenika On cały wszechświat. 

Upaniszada opisuje Go jako „Narajanę, który mieszka wewnątrz i na zewnątrz i który 

przenika wszystko”.  

Sankarszana odnosi się do boskiej zdolności przyciągania i przekształcania wszystkich 

istot. Co więcej, wszystkie istoty wyłoniły się z Niego. Nazwa ta wiąże się także z Jego 

mocą przenoszenia dowolnej rzeczy lub osoby z jednego miejsca w inne miejsce. Dziecko 

które było w łonie Dewaki, zostało przeniesione do łona Rohini (innej żony Wasudewy) 

i otrzymało z tego powodu imię Sankarszana (inne imię Balaramy, starszego brata Śri 

Kriszny). Imię Sankarszana oznacza także tego, który przyciąga to, co czyste, bo ‘sam’ 

znaczy czyste, a ‘karszana’ znaczy przyciąga.  

Aniruddha to ktoś, kto jest poza kontrolą kogokolwiek. Może kierować się wyłącznie 

swoją łaską i nic innego nie ma na Niego wpływu. Nazwa ta odnosi się do tego, który 

jest wszechprzenikający, wszechmocny i wszechwiedzący.  

Pradjumna określa tego, kto posiada ajśwarję (nieskończone bogactwo). Łaskawie 

obdarza wszelką pomyślnością i szczęściem tych, którzy wielbią, czczą i kochają Pana. 

Ajśwarja obejmuje nie tylko bogactwo materialne, ale także wszelkie rodzaje bogactwa, 

takie jak zdrowie, wiedza, inteligencja i cnota. Inne imię Boga to Bhagawan. Określenie 

‘Bhaga’ reprezentuje sześć cech: boskie bogactwo, prawość, moc, sławę, nieprzywiązanie 

i najwyższą mądrość. Pana nazywa się Bhagawanem, gdyż posiada tych sześć cech.  
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Tak oto każde imię Pana odnosi się do określonych cech, nie jest zaś wyrazem uczuć 

czy wyobrażeń wielbiciela. Ponieważ boskość ma mnóstwo cech, mędrcy pozdrawiają 

ją: „Om Samwatsaraja namah”.  

Jako Stwórcę wszechświata i Jedynego, z którego wszystko się wyłoniło, Boga 

nazywa się także Jugadi (Ten, który inicjuje każdą jugę, czyli epokę). Jest Jedynym, 

którego wolą było stać się wielością.  

Czym jest sriszti (stworzenie)? Sriszti to wyraz woli Boga. Jest też nazywane prakriti. 

Każdy, kto pochodzi z prakriti powinien mieć boskie cechy. To, co wyłania się z boskości 

powinno mieć boskie cechy, a nie cechy zwierzęcia czy demona. Istota ludzka bez 

współczucia lub miłości wcale nie jest ludzka. Każdy człowiek powinien przejawiać 

swoją wrodzoną boskość. Powinien stać się posłańcem Boga. Zamiast tego zachowuje 

się jak ktoś, kto nie zrozumiał, co powinien wiedzieć o sobie.  

Gdy człowiek uświadomi sobie swą prawdziwą istotę i swoją rolę w życiu, stanie się 

jednym z Bogiem. W wedancie opisuje się to jako turija awastha, czwarty stan 

świadomości, w którym jednostkowy duch jest jednym z uniwersalnym Duchem. To 

ponadzmysłowy stan, ponad ciałem i umysłem, ponad stanem jawy, snu i snu 

głębokiego.  

Co rozumiemy pod pojęciem wjakti (jednostka)? Określenie to odnosi się do tego, kto 

przejawia nieprzejawioną, ukrytą w nim boską moc. Niedorzecznym jest określać tak 

kogoś, kto nie przejawia obecnej w nim boskości.  

Kosmiczna postać boskości  

Przejawianie swojej wewnętrznej boskości nie oznacza, że tworzy się coś nowego. 

Boskość jest nieodłączna od człowieka. Nazywa się to swabhawą (prawdziwą naturą 

człowieka) – jego atmiczną naturą. To atma nadaje człowiekowi wszelkie moce. Ci, 

którzy ubolewają nad swoją słabością, nie są świadomi własnych wrodzonych 

możliwości i nie czynią z nich właściwego użytku. Pierwszym uczuciem, od jakiego musi 

uwolnić się człowiek, jest utożsamianie swojej fizycznej postaci ze swoją prawdziwą 

jaźnią. Ci, którzy pytają „Gdzie jest Bóg?”, nie uświadamiają sobie, że wszystko, co widzą 

we wszechświecie, jest przejawieniem boskości. Dlatego święte pisma głoszą: 

Paszjannapicza na paszjati mudho – głupcem jest ten, kto widzi, a jednak nie rozpoznaje 

rzeczywistości.  

Człowiek cały czas patrzy na otaczający go wszechświat, a mimo to deklaruje, że nie 

widział Boga. Jaki jest kształt wszechświata? Czy nie jest on boski? Widzicie boskość w 

postaci fizycznego wszechświata. W Bhagawadgicie kosmiczna postać Pana jest opisana 

jako Wiśwa wirata rupa. Czym jest wiśwa? To cały wszechświat. Wiśwa wirata rupa to 

zbiorowa postać wszystkiego we wszechświecie.  



Sanathana Sarathi   Styczeń  2021 

 

15 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

Wewnętrznego znaczenia takich wyrażeń jak Wiśwa wirata rupa w ogóle nie próbuje 

się zrozumieć. Intelektu używa się do błędnego tłumaczenia słów i tworzenia 

zamieszania. Trzeba rozumieć sercem. Nawet wysoko rozwinięty człowiek, taki jak 

Ardżuna, wyznał Krisznie, że jego umysł jest zawsze chwiejny i niestały. Czy dzisiejsi 

intelektualiści, ze wszystkimi swoimi stopniami naukowymi, są więksi od Ardżuny? Nie. 

Ponad wszelkie stopnie naukowe i osiągnięcia intelektualne człowiek potrzebuje łaski 

Boga. Kriszna uznał Ardżunę za oddaną sobie osobę. To najwyższe osiągnięcie.  

Siedzibą Pana jest serce człowieka  

Gdy zasłużysz u Pana na miano bhakty (wielbiciela), będziesz równy Ardżunie. Bóg 

nie nazywa cię swoim wielbicielem. Nie wystarczy, że nazywasz siebie wielbicielem 

Boga. Bóg powinien nazwać cię wielbicielem. Dopiero gdy Pan zaakceptuje twoje 

oddanie, będziesz mógł nazywać siebie wielbicielem Boga. Jeśli nie otrzymałeś 

potwierdzenia, może to oznaczać, że w swoim oddaniu używasz niewłaściwego adresu. 

Poprawny adres Pana to Hridajawasi – mieszkaniec serca. Oznacza to, że musisz wciąż 

rozwijać oddanie dla Boga, aż zadowolisz swoje sumienie. Aby osiągnąć to zadowolenie, 

musisz stale się oczyszczać. To znaczy, że musisz uwalniać się od złych cech, złych myśli 

i złych czynów.  

Ciało to narzędzie do urzeczywistnienia dharmy  

Uświadom sobie, że ciało zostało ci dane, abyś służył innym. Jak świadczyć tę służbę? 

Prawymi i czystymi sposobami. Ciało to narzędzie do urzeczywistnienia dharmy 

(prawości). Prawdę tę w postaci alegorii pokazuje przykład Pandawów z Mahabharaty. 

Reprezentujący prakriti (przyrodę) bracia Pandawowie (Bhima, Ardżuna, Nakula i 

Sahadewa) oraz Draupadi trzymali się prawdy i prawości, jaką uosabiał Dharmaradża 

(najstarszy z braci Pandawów) i uświęcili swoje życie.  

To wszystko odnosi się do każdego człowieka. Może on uświadomić sobie atmę tylko 

wtedy, gdy przestrzega prawdy i prawości. Cześć dla boskości musi płynąć z serca. Gdy 

oddanie płynie z serca, w ciszy można doświadczyć głosu boskości – śabda brahmana 

(dźwięku najwyższego Ducha). Doświadczył tego Ramakriszna Paramahansa. 

Zachowywał całkowitą ciszę, oczekując w każdej chwili głosu Boga. Czy głos Boga 

można usłyszeć w kakofonii codziennych dźwięków? Nie. Wielbiciele muszą być 

wstrzemięźliwi w mowie. Kiedy ogranicza się mowę, wewnętrzny głos Ducha staje się 

słyszalny. Jest on subtelniejszy niż ludzki oddech.  

Boskości można doświadczyć tylko przez prapati, czyli pełne poddanie się. To 

doznanie można mieć w każdej chwili życia.  

– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego 1 stycznia 1992 roku. 
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Świątynia uzdrawiania w Whitefield 
Dr D. C. Sundaresh 

 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba otworzył swój pierwszy szpital ogólny Sri Sathya Sai 

w Puttaparthi 4 października 1956 roku, aby spełnić życzenie matki Iśwarammy 

zaniepokojonej trudnościami mieszkańców, którzy musieli daleko podróżować, aby 

otrzymać opiekę lekarską. 

Opieka lekarska świadczona z miłością i współczuciem 

Ten model bezpłatnej opieki zdrowotnej świadczonej z miłością i współczuciem miał 

tworzyć historię, dać przykład ludzkości i udowodnić, że jest to możliwe. To był 

naprawdę dar miłości Bhagawana dla ludzkości. Jego nieustannie rozszerzająca się 

miłość sprawiła, że w 1991 roku powstał szpital superspecjalistyczny w Puttaparthi, a 

następnie w 2001 roku szpital superspecjalistyczny w Whitefield. W ramach tej misji 

uruchomiono również szpital mobilny, który 30 marca 2006 roku obsługiwał 12 wiosek 

wokół Puttaparthi. Wielu wielbicieli Bhagawana z Indii i całego świata zdało sobie 

sprawę z wartości tej misji i zaczęło w niej uczestniczyć oraz wnosić do niej swój wkład 

w naturze i w działaniu na dużą skalę. Przypisywanie wartości pieniężnej tej niezwykłej 

misji byłoby niesprawiedliwe dla fundamentalnej zasady służby potrzebującym, a 

zatem i dla Bhagawana. Misja ta stworzyła wspaniałe obiekty holistycznej opieki, 

zwłaszcza dla tych, których nie było na to stać, a także dała wspaniałą okazję dla 

utalentowanych ludzi do służenia i dzielenia się miłością z potrzebującymi. 

Pięć podstawowych wartości zalecanych dla osób pełniących służbę w tych 

świątyniach uzdrawiania to: miłość i współczucie, duch jedności i harmonii, poczucie 

przynależności i wdzięczność społeczeństwu. Pracownicy służby zdrowia zostali 

obdarzeni wyjątkową sposobnością, aby służyć jako instrumenty w misji zdrowotnej 

Bhagawana. Moim zdaniem misja Bhagawana jest najlepiej przemyślaną i działającą 

misją, jaką kiedykolwiek znała ludzkość. Ten wyjątkowy system opieki zdrowotnej, 

który Bhagawan stworzył wskutek boskiej życzliwości i w trosce o ludzkość, jest stale 

realizowany zgodnie z jego misją: „Opieka zdrowotna zapewniana bezpłatnie z miłością 

i współczuciem wszystkim potrzebującym, bez podziału na kasty, wyznania, religie czy 

status finansowy”. 

Swami powiedział: „Twoje decyzje powinny zawsze pomagać pacjentom. Najpierw 

pacjenci, potem instytucja, a następnie wszystkie inne kwestie”. Swami niejednokrotnie 
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mówił, że leczenie powinno być przepełnione miłością i współczuciem, a operacja jako 

metoda leczenia powinna być ostatecznością. 

Gdy patrzy się z niedowierzaniem na to fenomenalne przedsięwzięcie, to często 

zadawane jest pytanie: „W jaki sposób ta ogromna misja utrzymuje się nawet po 

mahasamadhi Bhagawana?”. To pytanie jest w rzeczywistości wyrazem zachwytu, jeśli 

chodzi o stabilność finansową tych pięciu instytucji misji zdrowotnej Sai – dwóch 

szpitali superspecjalistycznych, dwóch szpitali ogólnych i szpitala mobilnego. Jest w tym 

coś więcej niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Nie ma na ziemi takiej siły, która 

mogłaby powstrzymać tę boską misję przed służeniem ludzkości przez wieczność! 

Wydatki na prowadzenie tych bezpłatnych instytucji opieki zdrowotnej pokrywają 

odsetki z funduszu gromadzonego przez lata z dobrowolnych darowizn od wielbicieli 

Bhagawana Śri Sathya Sai Baby na całym świecie, a także stale przychodzące nowe 

darowizny. 

Wolontariat wielbicieli 

Ukrytym czynnikiem jest tutaj ogromnie oddany personel, który nieustannie stara 

się efektywnie zarządzać tymi instytucjami, począwszy od członków Sri Sathya Sai 

Central Trust po pracowników i wszystkich tych, którzy są wolontariuszami w tych 

placówkach opieki medycznej. 

W czasie mojej kadencji na stanowisku dyrektora Instytutu Wyższych Nauk 

Medycznych Sri Sathya Sai w Whitefield spotkałem różnych ludzi, którzy w różny 

sposób przyczynili się do misji opieki zdrowotnej Sai. Chciałbym podkreślić wagę 

osobistego zaangażowania Bhagawana w błogosławieństwo dla tych osób do udziału 

w służbie w szpitalu w Whitefield. Osoby te przeszły długą drogę, aby dotrzeć do 

miejsca przeznaczenia, mając wciąż błogosławieństwo Bhagawana. 

Na uroczystości z okazji pierwszej rocznicy powstania szpitala w 2002 roku Bhagawan 

oświadczył, że szpital ten będzie znany światu dzięki jedności personelu. W trakcie 

realizacji różnych projektów zauważyliśmy wielką jedność załogi i jej wyjątkową 

aktywność. Może się tak zdarzyć tylko wtedy, gdy projektami kieruje Bhagawan, 

używając nas jako swoich instrumentów. 

Opieka medyczna to wspólny wysiłek profesjonalistów – lekarzy, pielęgniarek, 

techników czy administratorów Wyjątkową cechą misji zdrowotnej Sri Sathya Sai jest 

udział dużej liczby wolontariuszy, którzy pełnią oddaną służbę na różnych poziomach, 

nie oczekując niczego w zamian. 

Mężczyźni i kobiety Sewa Dal, którzy pochodzą z różnych okręgów Karnataki, służą 

w szpitalu superspecjalistycznym w Whitefield z oddaniem, tydzień po tygodniu. 

Angażują się w różne zadania – jako pracownicy ochrony, pomocnicy na oddziałach, w 
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salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii, ambulatoriach, pralniach, 

sklepach, kuchniach szpitalnych lub stołówkach. Warto zauważyć, że niektórzy z nich są 

wysokimi rangą urzędnikami pracującymi w sektorze rządowym lub prywatnym. 

Wolontariat lekarzy 

Starsi specjaliści (lekarze) z Bengaluru od wielu lat przyjeżdżają co tydzień, aby leczyć 

pacjentów na oddziałach chirurgii ogólnej, laryngologii, ortopedii, okulistyki, urologii, 

dermatologii i innych. Jest też grupa lekarzy, którzy przyjeżdżają aż ze Stanów 

Zjednoczonych i innych krajów na 1-2 tygodnie i leczą pacjentów na oddziałach 

kardiologii i kardiochirurgii. Służą nie tylko swoją wiedzą, lecz przyczyniają się również 

do pozyskiwania bardzo drogich urządzeń. 

Wolontariuszki-konsultantki 

To wyjątkowa służba dla pacjentów. Ta grupa kobiet wypełnia lukę w komunikacji 

między pacjentami a lekarzami. Wnoszą również wielką wartość do edukacji duchowej 

pacjentów, pomagając im radzić sobie ze stresem związanym z chorobą i leczeniem. 

Technologia w najlepszym wydaniu 

Udogodnienia dostępne w tej świątyni uzdrawiania są najlepsze na rynku 

medycznym. Widać to we wspaniałym, pięknym budynku i w jego holu. Wchodząc do 

szpitala ma się wrażenie, że jest to świątynia. To wrażenie przenosi się na udogodnienia 

i sprzęt w 12 salach operacyjnych, na oddziale intensywnej terapii (80 łóżek) i na innych 

oddziałach. Najnowocześniejsze zaplecze diagnostyczne zapewnia doskonałą 

diagnostykę, uzupełniając wysokie standardy specjalistycznej wiedzy lekarzy. 

Jakość usług 

Ambulatorium obsługuje codziennie około tysiąc pacjentów. Średnio lekarze 

wykonują dziennie 22 operacje na oddziałach ogólnych i superspecjalistycznych 

neurochirurgii i kardiochirurgii. Oddział kardiologii wykonuje dziennie średnio 16 

zabiegów interwencyjno-diagnostycznych. Oddziały diagnostyczne realizują w ciągu 

jednego dnia ponad 200 badań obrazowych, w tym RTG, rezonans magnetyczny, 

tomografię komputerową i USG. 

Biorąc pod uwagę tę ilość wykonanej pracy, wyniki mierzone standardowymi 

miarami poziomu infekcji, czasu trwania hospitalizacji, ponownych operacji, wyników 

długofalowych i satysfakcji pacjentów są znacznie lepsze od światowych standardów w 

każdym porównywalnym szpitalu. 

Edukacja i badania 
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Celem instytucji zawsze jest służba, a następnie szkolenie. Ponieważ w naszym 

szpitalu są bardzo wysokie standardy etyczne i medyczne, zapewnia on bardzo dobre 

warunki szkolenia i prowadzenia badań, które pomagają znaleźć rozwiązanie 

intrygujących problemów medycznych, a także obniżyć koszty. To nasz cel. To 

wskazówki, które dał nam Swami 

Instytucja ta posiada uczelnię oferującą program licencjacki w dziedzinie 

pielęgniarstwa i pokrewnych nauk medycznych. Prowadzone są studia podyplomowe z 

zakresu kardiologii, kardiochirurgii, neurochirurgii, anestezjologii i radiologii i programy 

stypendialne z zakresu kardiologii, radiologii i anestezjologii. Pracownicy i studenci tych 

wydziałów aktywnie angażują się w badania, które mają znaczenie dla opieki nad 

pacjentami i są publikowane w poważnych czasopismach. 

Nieustanny deszcz łaski Bhagawana 

Instytucje te zostały stworzone i ustanowione na wieczność przez samego 

Bhagawana Babę, który od początku kierował wszystkim i osobiście doglądał 

wszystkiego. W tym czasie kilku obecnych pracowników szpitala superspecjalistycznego 

w Whitefield mogło kontaktować się z Babą na różnych etapach wdrażania. 

Niepowtarzalny sposób, w jaki Bhagawan dotykał serc i dusz ludzi, jest widoczny w 

doświadczeniach oddanych pracowników szpitala w Whitefield. 

Bhagawan w swojej nieskończonej łasce nie tylko założył te świątynie uzdrawiania 

i nauki, ale wybrał ludzi, którzy się nimi zaopiekowali. Teraz po mahasamadhi wciąż 

obdarza łaską szpital, przejawiając stałą obecność w tym miejscu przez manifestację 

wibhuti w gabinecie dyrektora oraz w pokoju Bhagawana w szpitalu. Jest to źródło 

inspiracji i poświęcenia dla wielu pracowników i innych wielbicieli. 

Dziękuję Bhagawanowi za to, że dał nam, medykom, okazję do służenia ludzkości. 

Jestem także wdzięczny tym wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju tak bardzo 

potrzebnej opieki zdrowotnej Swamiego. My, słudzy Pana, modlimy się do Niego o 

dalsze błogosławieństwa dla wszystkich pacjentów, którzy korzystają z usług tej 

świątyni uzdrawiania i dla tych, którzy tutaj służą. 

- Autor jest byłym dyrektorem Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Sri Sathya Sai w 

Whitefield (Bengaluru). Obecnie jest prorektorem Uniwersytetu Nauk Stosowanych Ramaiah w 

Bengaluru. 
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Błogosławieństwa Swamiego dla życia duchowego 

P. S. A. S. Śriniwasan Chettiar 

 

 

Mój ojciec, nieżyjący już Śri P. S. A. S. Subramanja Chettiar był zagorzałym 

wielbicielem Swamiego od 22 roku życia. Gdy skończył 59 lat, Swami obdarzył go łaską 

zapewniając, że będzie obchodził 60. urodziny zgodnie z tradycją Indii. Z wiarą w słowa 

Swamiego mój ojciec udał się z matką i bratem do Puttaparthi na miesiąc przed 60. 

urodzinami z myślą o spędzeniu czasu ze Swamim. Ale Swami nie patrzył ani nie 

rozmawiał z moim ojcem i matką przez 28 dni. Mój ojciec próbował przekazywać 

wiadomości za pośrednictwem Śri Kasturiego, Śri Kutumby Rao, ale Swami był 

stanowczy. Ojciec był wstrząśnięty swoją trudną sytuacją i nie wiedział, co jest 

przyczyną takiego stanu rzeczy. Dwudziestego dziewiątego dnia nasza dalsza rodzina i 

ja wyruszyliśmy do Puttaparthi, ponieważ ojciec uważał, że niezależnie od tego, co się 

stanie, uroczystość powinna się odbyć tylko na boskim terytorium. Tego dnia Swami 

łaskawie wezwał moich rodziców i podarował im jedwabne dhoti i jedwabne sari. Nie 

tylko wyraził zgodę na przeprowadzenie uroczystości z okazji 60. urodzin, ale ponownie 

zapewnił, że sam ją poprowadzi. Uroczystość odbyła się 23 września 1970 roku w 

godzinach od 9:45 do 11:00. Pod koniec uroczystości Swami pobłogosławił wszystkich 

obecnych i szczegółowo poinstruował o różnych aspektach życia duchowego. 

Aby umysł dojrzał, niezbędne są testy 

Sashtiapdhapurti (rytualna celebracja sześćdziesiątego roku życia) obchodzi się w 

określonym celu. Myślicie, że doczesne działania są trwałe i przynoszą spokój, nie zdając 

sobie sprawy, że to tylko maja i pewnego dnia wszystko trzeba będzie zostawić. 

Wszystko, czego jesteśmy świadkami, podlega ciągłym zmianom. 

Gdy ktoś żyje przywiązany do świata, nie próbuje uświadomić sobie, że jego 

obowiązkiem jest wykorzystanie ciała zbudowanego ze zmysłów, aby dowiedzieć się 

tego, co powinien wiedzieć. Należy dokładać starań, aby urzeczywistnić ‘ja’, choćby od 

sześćdziesiątego roku życia, a tym samym porzucić przywiązania. 

Nie ma realnej korzyści, jeśli ktoś mówi, że porzucił wszelkie przywiązania, ale nadal 

mocno trzyma wodze w swoich rękach. Wszystkie konie można kontrolować, trzymając 

wodze w jednej ręce. Nawet trzymanie tych lejców trzeba przerwać. To może być trudne. 

Aby rozpocząć ten proces, należy odrzucić ariszadwargi (sześć cech, które utrudniają nam 
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rozwój duchowy). Co ważne, należy zrozumieć triguny – sattwę, radżas i tamas oraz 

kontemplować to, co jest poza nimi. Taki jest cel testów. 

Ileż cierpienia zaznałeś w ciągu ostatniego miesiąca? Codziennie próbowałeś różnych 

rzeczy. Codziennie odwiedzałeś pocztę. Pomyślałeś nawet, że Swamiemu może nie 

sprawić radości prowadzenie tej uroczystości. Ile razy chciałeś wyjechać? Dlaczego? 

Jednak nie straciłeś wiary. Dlatego teraz, mimo wszystkich psychicznych niepowodzeń, 

zdobyłeś radość. Gdybym odprawił to święto następnego dnia po twoim przyjeździe, 

wróciłbyś na to samo miejsce i byłbyś bardzo dumny. Ale taka droga nic by nie dała. 

Przez ostatni miesiąc odczuwałeś zbyt duży ból psychiczny. Ale gdybyś ćwiczył 

panowanie nad umysłem, nie cierpiałbyś tak bardzo. Tego rodzaju cierpienia są tylko 

po to, aby umysł dojrzał. Dopiero gdy zostały dwa dni, pomyślałeś, że akceptujesz 

wszystko, co robi Swami. Ale taki stan umysłu powinieneś mieć od początku. Nawet 

dla pomyślnego wykonania jednego działania potrzeba wielu ustaleń. Tak więc, aby 

dostąpić samorealizacji, musimy wiele zrobić. Aby coś ugotować na dworze, 

potrzebujemy trzech cegieł. Te cegły to trzy guny – sattwa, radżas i tamas. Ciało to 

naczynie stojące na trzech cegłach. Woda w naczyniu to nasz umysł. Ryż, który dodaje 

się do wody, to myśli. Otóż jeśli rozpalimy ogień dżniany, przeniknie on do naczynia, 

następnie przejdzie przez wodę i dojdzie do ryżu. Osiągnięcie urzeczywistnienia nie jest 

łatwe. Tak jak ryż powoli się gotuje, zanim stanie się miękki, tak samo nasze myśli muszą 

dojrzeć do miękkości. Konieczny jest ogień, aby ryż osiągnął pożądaną miękkość. 

Podobnie żar trudnych okoliczności jest potrzebny, aby wyciszyć myśli. 

Ale dzisiaj ci, którzy tu przyjeżdżają, chcą, aby ich życzenia spełniły się od razu. To 

jest trudne. Aby zrobić dobre zdjęcie, przez jakiś czas trzeba ładować baterię lampy 

błyskowej. Jak więc można oczekiwać, że modlitwy zostaną natychmiast wysłuchane? 

Chociaż każda kropla mleka zawiera masło, trzeba ubić mleko, aby je wydobyć. 

Kamienie i drewno również mają w sobie ogień, ale rozpala się on dopiero wtedy, gdy 

pociera się kamienie. Podobnie, aby umysł dojrzał, niezbędne są testy. Trzeba być 

cierpliwym, dopóki umysł nie dojrzeje. 

Krowa opiekuje się cielakiem tylko przez trzy lata. Ale ponieważ człowiek posiada 

moc rozróżniania, matka pozostaje zawsze matką, a ojciec zawsze jest ojcem. Zdolność 

rozróżniania jest podstawową różnicą między człowiekiem a zwierzęciem. Należy ją 

wykorzystywać do czynienia dobra, a wtedy można wejść na wyższe poziomy. 

Cenne lekcje życia 

Gdy kopie się dół, to w miarę jak staje się głębszy, obok rośnie kopiec z wykopaną 

ziemią. Głębokość dołu i wysokość kopca są podobne. Jednak zwraca się uwagę tylko 

na głęboki dół, a nie na kopiec ziemi. Podobnie, gdy doświadczy się smutku, potem 

pojawia się szczęście. Niestety, człowiek widzi tylko smutek i nie widzi szczęścia, które 
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czeka. 

Gdyby ukłuł nas cierń, usunęlibyśmy go innym cierniem. Później odrzucamy oba 

kolce. Potrzebujemy diamentu, aby pociąć inny diament. W ten sam sposób można 

przekroczyć karmę tylko za pomocą karmy. Nasze oczy są bardzo potężne. Tak wiele 

widzimy naszymi oczami; możemy zobaczyć nawet odległe gwiazdy. Jednak jeśli jakiś 

pył wpadnie nam do oka, mamy wielki problem, dopóki go nie usuniemy. To samo 

dzieje się, gdy mały kamień wpadnie nam do buta lub mucha wleci nam do ucha. 

Podobnie, jeśli w czystym umyśle pojawi się drobna wątpliwość, spowoduje to silny 

ból. Dlatego powinniśmy unikać wątpliwości, które wywołują niepokój w naszym 

umyśle. 

Jeśli nagle pomyślimy o jakimś wydarzeniu, na myśl przychodzi nam wiele innych 

powiązanych ze sobą elementów. Jeśli pomyślimy o obiedzie, to nasz umysł wypełniają 

związane z nim przedmioty, takie jak talerze, szklanki czy potrawy. Jeśli ktoś chce 

obchodzić Sashtiapdhapurti, natychmiast myślimy o naszych krewnych i innych 

sprawach. Jeśli ktoś chce przyjechać do Puttaparthi, zapakuje do torby ubrania i 

przedmioty codziennego użytku. Podobnie sakszatkara (samorealizacja) jest jedna, ale 

aby ją osiągnąć, trzeba wykonywać różne sadhany. Jest wiele słodyczy, ale słodki smak 

jest jeden. Żarówek jest wiele, ale prąd jest jeden. Podobnie, możemy rozpoznać Boga 

przez różne postaci i imiona, takie jak Rama, Kriszna, Chrystus, Budda czy Sai, ale Bóg 

jest jeden. 

Swami jest jedynym dinabandhu (wiecznie kochającym). Wszyscy inni ziemscy 

krewni są tymczasowi, jak żaby, które żyją w stawie do czasu, gdy jest tam woda. Gdy 

woda wyschnie, wszystkie żaby znikną. Dlatego zawsze trzymaj się stóp Pana podczas 

wszystkich kłopotów, z którymi się borykasz. Bądź pewien, że ten, kto zasiał ziarno, 

również je pielęgnuje. 

Poświęcenie jest podstawową cechą ludzkiego życia. Poświęcenie przynosi wiele 

dobrego. Krew krąży bez przerwy. Jeśli zatrzyma się w jakimkolwiek miejscu, powstaje 

skrzep. Cokolwiek jemy, musi zostać wydalone następnego dnia. W przeciwnym razie 

zachorujemy. Jeśli nie wypuścimy wdychanego powietrza w czasie oddychania, 

możemy umrzeć. Dlatego bogactwo i krew muszą zawsze płynąć. 

Co to jest dharma? Dobroczynność nie jest dharmą. Są różne rodzaje dharmy, np. balja 

dharma, widjarthi dharma, purusza dharma i stri dharma (dharma dziecka, ucznia, 

mężczyzny i kobiety). Na przykład w widjarthi dharmie uczeń musi robić to, czego się 

od niego oczekuje – dobrze się uczyć, być posłusznym rodzicom i nie wydawać dużo 

pieniędzy. Aby uczeń był dobry, rodzice również muszą dobrze wykonywać swoją rolę. 

Jeśli trzeba wydać 10 ann, powinni zapewnić tylko 9 ann, by uczeń nauczył się sam 

wyrównywać ten brak. Jeśli zapewnisz 15 ann, wówczas uczeń będzie myślał nad 



Sanathana Sarathi   Styczeń  2021 

 

23 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

sposobami wydania dodatkowych 5 ann i ostatecznie zejdzie na złą drogę. Jest to jeden 

z powodów, przez które dzieci schodzą na złą drogę.  

W małżeństwie pojawia się wiele różnic i kłótni. Stri dharma mówi, aby nie 

pokazywać tego światu zewnętrznemu. Obecnie jeśli między mężem i żoną dochodzi do 

kłótni, w ciągu godziny wiedza o tym rozprzestrzenia się po całym mieście.  

Każdy powinien praktykować wanaprastha dharmę po 50. roku życia. Wtedy będzie 

miał spokój, gdy osiągnie wiek 60 lat. Tylko z tego powodu święto sześćdziesiątych 

urodzin nazywa się śanti kaljana. Wanaprastha nie znaczy, że trzeba iść do lasu, 

porzucając gospodarstwo domowe. Wędrowanie w ubraniach w kolorze ochry też nic 

nie znaczy. Najważniejsze jest postępowanie. Nawet żyjąc w granicach ziemskiej 

egzystencji, trzeba powoli pozbywać się przywiązania do rodziny. W wieku 

sześćdziesięciu lat ta praktyka przynosi spokój. Po sześćdziesiątce należy przekazać 

wszystkie obowiązki odpowiednim osobom i skupić umysł na Bogu. Namasmarana 

(intonowanie imienia Pana) jest ważna w tym dążeniu. Należy prowadzić młodzież 

właściwą ścieżką i nieustannie powtarzać imię Pana. Wtedy zdobędzie się łaskę Boga. 

Niektórzy twierdzą, że pomoc potrzebującym również jest dharmą. Nie, to nazywa 

się paropakara (pomaganie). Karmiąc biednych, trzeba mieć świadomość że w nich także 

mieszka Bóg. Ponieważ ten sam Bóg mieszka również w naszym sercu, jest to w istocie 

pomaganie sobie. Istnieje o wiele więcej chwalebnych czynów, takich jak odwiedzanie 

świętych miejsc czy kąpiele w świętych wodach. Gdy organizujemy obiad dla dziesięciu 

osób, to czerpiemy z tego satysfakcję. 

Człowiek wydaje miliony dolarów na lądowanie na księżycu. Ale ważniejsze jest 

wykorzystanie funduszy na pomoc biednym. Takie wydawanie pieniędzy jest lepsze. 

To, co przynosimy z księżyca, to taki sam pył, jaki jest na ziemi. To, co widać na księżycu, 

to taki sam piasek, wzgórza, kratery, jakie widać na ziemi. Ale jeśli ktoś zobaczy z ziemi 

ten sam księżyc w czasie pełni, jakiż piękny jest to widok! Ważniejsze jest jednak to, aby 

zobaczyć księżyc w naszym sercu. Hindusi zawsze próbowali opanować tę sztukę. 

Jeśli mężczyzna wierzy w siebie, osiągnie samokontrolę. Samokontrola prowadzi do 

poświęcenia się. Jeśli mamy samopoświęcenie, zapewni nam ono samorealizację”. 

- Autor, wieloletni wielbiciel Bhagawana, jest przewodniczącym, Sri Sai Padhuga Trust.  
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Samadhi boskich rodziców 

Bishu Prusty 

 

Jednym z najspokojniejszych, najwznioślejszych i najbardziej pokrzepiających miejsc 

w Puttaparthi jest święte miejsce spoczynku boskich rodziców Bhagawana: matki 

Iśwarammy i Śri Peddy Wenkamy Radżu, położone przy Samadhi Road w Puttaparthi, 

niedaleko od Sai Kulwant Hall. Chociaż to miejsce znajduje się poza aszramem Prasanthi 

Nilajam, gdy tu przychodzisz, czujesz, że ponownie wszedłeś do aśramu. Wita cię piękny 

śpiew ptaków, delikatna bryza oraz pejzaż kwiatów i drzew. 

Było to wczesnym rankiem 6 maja 1972 roku w Brindawanie, w Whitefield 

(Bengaluru), gdy matka Iśwaramma nagle zawołała: „Swami! Swami!”. Bhagawan 

natychmiast odpowiedział z góry: „Idę! Idę!”. Swami zszedł z jedwabnym sari w dłoni 

prosto do matki Iśwarammy. W ciągu tych kilku sekund połączyła się ze Swamim. 

Swami następnie wyjawił: „Ma ogromne szczęście. Osiągnęła to, o co zawsze się modliła 

– bezbolesny koniec”. 

Ciało boskiej matki zabrano do Puttaparthi tego samego dnia i wielkie tłumy zebrały 

się, aby otrzymać jej ostatni darszan. Wśród wedyjskich śpiewów i bhadżanów setek 

wielbicieli, tego samego wieczoru jej ciało złożono u boku męża, Śri Peddy Wenkamy 

Radżu, który połączył się ze Swamim 4 listopada 1963 roku. Prof. Kasturi, autor książki 

Iśwaramma – wybrana matka, porównuje wezwanie matki Iśwarammy do wezwania 

Gadżendry do Pana Wisznu, gdy Pan natychmiast odpowiedział. To jest jak połączenie 

dwóch przewodów w ułamku sekundy i natychmiastowe wyzwolenie. 

Matkę Iśwarammę wielbi się i czci na całym świecie nie tylko z powodu 

wyjątkowego szczęścia, jakie miała, że została matką Boga, ale też z powodu 

niezrównanych osiągnięć, którymi została pobłogosławiona. U podstaw wszystkich 

inicjatyw społecznych Sri Sathya Sai Central Trust, czy to w szkołach, szpitalach czy na 

uczelniach, była jej szczera modlitwa do Bhagawana, aby założył te instytucje. 

Serce matki Iśwarammy rozpływało się na widok biedy okolicznych mieszkańców 

wsi. Była najszczęśliwsza, gdy w 1954 roku rozpoczęto budowę szpitala ogólnego Sri 

Sathya Sai. Sama dołączyła do wielbicieli, którzy nosili piasek, kamień i cegły na plac 

budowy. Wchodziła do domów wieśniaków, zabierała pacjentki do lekarza i radziła im, 

aby nie chodzili do miejscowych znachorów. Gdy zostali przyjęci, była z nimi, dopóki 

nie wyzdrowieli, więc mieli poczucie, że w tej wiosce jest matka, która troszczy się o nich 
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i głęboko interesuje się ich zdrowiem, szczęściem i pomyślnością. 

Było wiele przypadków, gdy matka Iśwaramma, nie mogąc znieść czyjegoś cierpienia, 

szła do Bhagawana i błagała o pomoc. Dla przykładu, pewna para z regionu 

Zachodniego Godawari przyjechała do Puttaparthi z chorym dzieckiem. Przebywali w 

Prasanthi Nilajam przez siedem dni, oczekując audiencji Bhagawana, jednak bez skutku. 

Gdy zrozpaczeni wyjeżdżali, matka Iśwaramma usłyszała o ich trudnej sytuacji, wzięła 

małe dziecko za rękę, poszła prosto do pokoju Bhagawana i błagała: „Swami, musisz coś 

zrobić dla tego dziecka”. Swami bardzo cierpliwie wysłuchał jej modlitwy i powiedział: 

„Chustanu”, co znaczy „Zobaczę” Ale matka Iśwaramma była uparta: „Nie, Swami, 

musisz wyleczyć tego malucha”. Bhagawan w końcu uległ jej modlitwie i uzdrowił 

dziecko. 

Modlitwa matki nigdy nie pozostaje niespełniona. Ale wyobraźcie sobie modlitwę 

boskiej matki! Dlatego tak ważne są nasze modlitwy do niej. Jej błogosławieństwa są 

potężne. Powinniśmy pielęgnować poczucie czci, wdzięczności i miłości do boskiej matki, 

której sanktuarium Baba co roku odwiedzał z okazji Dnia Iśwarammy. W 2010 roku 

Bhagawan miał 85 lat, postanowił wejść do środka i osobiście przyniósł sari, aby oddać 

cześć boskiej matce. 

Posągi matki Iśwarammy i Śri Peddy Wenkamy Radżu (boskich rodziców) ustawiono 

w 2010 roku. Teraz wiemy, że Bhagawan zaaranżował to w boski sposób w czasie swojej 

ostatniej wizyty w tej świątyni. 

Rzeźbiarz z Dżajpur wyrzeźbił te dwa piękne posągi, a gdy przyjechały do Prasanthi 

Nilajam, Bhagawan tak się nimi zachwycił, że trzymał je ponad miesiąc w swojej 

rezydencji w Jadżur Mandirze. Gdy Bhagawan codziennie wychodził ze swojego pokoju, 

zawsze patrzył na te posągi z wielką radością. Czasami chłopcy, którzy służyli 

Bhagawanowi, ozdabiali je kwiatami, a Swami mówił: „Spójrzcie na matkę, czyż ona 

nie wygląda pięknie?”. A potem Swami patrzył, jak wyrzeźbiono jej włosy i wesoło 

mówił: „Zobaczcie, jak ładnie zaplotła włosy w warkocz!”. Patrzył na kolczyki i z radością 

mówił: „Zobaczcie, jak wspaniale wyglądają te kolczyki!”. 

Chociaż Bhagawan istnieje poza czasem i związkami, pokazał nam, jak mocne, słodkie 

i głębokie powinny być nasze relacje z rodzicami. W rzeczywistości było wiele sytuacji, 

gdy samo wspomnienie słowa „Iśwaramma” sprawiało, że Swami miał łzy w oczach. 

Mógł to być dyskurs, rozmowa, a nawet bhadżan. 

Oprócz błyszczącej figury boskiej matki, w sanktuarium znajduje się również posąg 

boskiego ojca, Peddy Wenkamy Radżu. Jego życie rzeczywiście było świadectwem 

biblijnego stwierdzenia: „Błogosławieni pokorni, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie; Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”. Urodzony w 

kwietniu 1885 roku Pedda Venkama Radżu Ratnakaram był najstarszym synem 
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Kondamy Radżu. Miał prawie święty charakter, uwielbiał grać i śpiewać w sztukach, 

które opisywały chwałę Wszechmocnego. Jednak kiedy Wszechmogący pojawił się w 

jego domu, sytuacja, jakiej doświadczał każdego dnia, była zbyt trudna, by jego 

dziecięce serce mogło ją pojąć. Żył w ciągłym oszołomieniu. 

Być może, aby jak najszybciej położyć kres jego żałosnemu losowi, Bhagawan złożył 

najpierw deklarację awatara, mówiąc: „Nie jestem twoim Satją… Jestem Sai! Moi 

wielbiciele wzywają mnie”. Taka była nieskończona empatia i miłość Pana do tej 

błogosławionej duszy, którą wybrał nie tylko na swoje narodziny w jego rodzinie, ale 

także, by przez niego przedstawić się światu. Gdy Pedda Wenkama Radżu rozwiał swoje 

wątpliwości, to każdą cząstkę energii i każdą sekundę życia poświęcał jedynie na 

służenie Bhagawanowi, do którego również zwracał się „Swami”. Regularnie 

podróżował do sąsiednich miast, zaopatrując się w niezbędne środki, które czyniły pobyt 

pielgrzymów w Prasanthi Nilajam nieco mniej uciążliwym. 

Każdy, kto przybył do Puttaparthi, był jego rodziną, bezinteresownie dbał o potrzeby 

ludzi. W dojrzałym wieku 78 lat, gdy krótka i nagła choroba zabrała go z tej ziemi, 

Swami przekazał wszystkim na łamach Sanathana Sarathi: „W dniu, w którym został 

ojcem tego przejawienia, został pobłogosławiony, a jego życie stało się uświęcone. 

Pamiętaj, że takie szczęście dotyczy tylko jednej osoby w całej epoce i jest poza zasięgiem 

wszystkich innych”. Śri Pedda Wenkama Radżu rzeczywiście wspaniale wkroczył do 

Królestwa Niebieskiego i posiadł ziemię, tak jak nieliczni w historii ludzkości. 

Święty dom matki Iśwarammy i Peddy Wenkamy Radżu to naprawdę cudowne 

sanktuarium duchowe. To miejsce, w którym można napełnić się błogosławieństwami 

tych, którzy niewątpliwie zostali wybrani - dusz zrodzonych tylko po to, by pokazać 

nam, jak powinniśmy uświęcić nasze życie na tej ziemi. Następnym razem, gdy będziesz 

w Prasanthi, nie pomiń tego świętego miejsca! 

Dzień Iśwarammy stał się teraz ważnym wydarzeniem w kalendarzu Prasanthi, gdy 

składa się ofiary posągom boskich rodziców, śpiewa się bhadżany i co roku 6 maja 

organizuje się Narajana Sewę. W prawie wszystkich ośrodkach Sai na całym świecie 

odbywają się różne programy pomocy duchowej i społecznej, aby oddać hołd boskim 

rodzicom. 
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Nasz ukochany Swami jest wszechwiedzący 

K. Thillainayagam 

 

Pokorna opowieść o osobistym doświadczeniu 

 

Było to w 1990 roku. Nasz Swami łaskawie dał mi jedyną w życiu okazję do 

zaprojektowania, wykonania i ustawienia stalowego szkieletu głównej konstrukcji 

nośnej wysokiego na prawie 20 metrów posągu Hanumana na szczycie wzgórza, z 

widokiem na stadion Hill View Stadium. Szkielet wykonano z ciężkich kształtowników 

walcowanej stali konstrukcyjnej. 

Natychmiast po ustawieniu szkieletu posągu Swami poinstruował mnie, abym 

zaprojektował, wykonał i wzniósł kilka elementów stalowych na scenie w audytorium 

Purnaczandra w aszramie, wykorzystując tych samych pracowników firmy Larsen i 

Toubro (L&T), którzy byli zaangażowani w budowę szkieletu posągu Hanumana. 

Dostarczyliśmy na scenę podwieszany sufit, wspornik dla zasłony na obrzeżach sceny 

na poziomie podwieszanego sufitu oraz stalową kratownicę, aby podeprzeć dzieło sztuki 

– obrazy słoni, Śirdi Sai, Parthi Sai i kwiaty – dokładnie nad ścianą działową z małymi 

środkowymi drzwiami. 

Swami chciał, abyśmy ukończyli całą pracę, w tym prace artystyczne i 

wykończeniowe przed obchodami święta Onam w 1990 roku. Swami powiedział: 

„Zaprosiłem moje dzieci z Kerali, aby przyjechały tutaj i świętowały Onam. Dlatego 

pośpiesz się z pracą. Jeśli to konieczne, kontynuuj ją nawet w nocy. Nie będę miał nic 

przeciwko temu, aby przeszkadzała mi twoja hałaśliwa praca!” Swami przebywał wtedy 

w Bhajan Mandir, a my korzystaliśmy z otwartej przestrzeni na zachód od tego miejsca, 

gdzie znajduje się Jadżur Mandir, aby w dzień i w nocy wbijać stalowe elementy 

konstrukcyjne przy ogłuszającym dźwięku, z wyjątkiem czasu, gdy śpiewano bhadżany. 

Swami osobiście śledził postęp w mojej pracy – codziennie odwiedzał audytorium 

Purnaczandra, czasami nawet dwa razy dziennie. W czasie jednej z takich 

popołudniowych wizyt, Swami wezwał mnie do siebie i powiedział: „Nie popisuj się 

przede mną, że pracujecie bez przerwy od rana do wieczora. Przyprowadzasz 

pracowników tuż przed moim wejściem do tej sali, a oni znikają, gdy wychodzę”. 

Próbowałem się bronić, ale Swami natychmiast wezwał jednego z pracowników i 

zapytał go w języku tamilskim: „Bangaru, kiedy przyszedłeś do pracy?”. 

Swami wiedział, że jest to pracownik ze stanu Tamilnadu, chociaż widział go po raz 
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pierwszy. Chłopiec odpowiedział w języku tamilskim: „Właśnie teraz, Swami”. „Będziesz 

tu pracować do wieczora?” – zapytał Swami. Chłopiec szybko odpowiedział: „Nie, 

Swami. Odejdę zaraz, gdy opuścisz salę”. Swami spojrzał na mnie w swoim 

niepowtarzalnym stylu. Byłem oniemiały, bezradny i bezbronny. Swami natychmiast 

stworzył olśniewający, biały, pachnący kryształowy smakołyk z cukru, kręcąc swoją 

boską ręką i dał mi go, abym podzielił się nim ze wszystkimi pracownikami. Jeszcze 

nigdy nie widzieliśmy tak pachnącej i lśniącej słodkości o wyjątkowym smaku! 

Tak się złożyło, że nasi pracownicy potrzebowali wtedy dodatkowych materiałów ze 

sklepu L&T w pobliżu piekarni. Załadowali je na wózek i potrzebowali dodatkowej ręki, 

aby przepchnąć załadowany wózek ze sklepu do audytorium Purnaczandra i oddać 

pusty wózek z powrotem do sklepu. Swami posłużył się tym samym chłopcem jako 

dodatkową ręką, aby nauczyć nas, że wie wszystko! Nie trzeba dodawać, że dzięki jego 

łasce ukończyliśmy dzieło na czas, a mieszkańcy Kerali obchodzili święto Onam w 

boskiej obecności. 

- Autor obecnie służy jako inżynier w Instytucie Wyższych Nauk Medycznych Sri Sathya Sai, 

Prasanthigram (szpital superspecjalistyczny). 

 

Od dzisiaj zacznij sadhanę, dżapę i dhjanę oraz wiwekę, 

wiczakszanę i wajragję. Jednak trzymaj się jakiejś 

regularnego rytmu, ustalonego harmonogramu. Tak jak lekarz 

przepisuje określoną dawkę leku, tak i ty musisz ściśle 

przestrzegać pewnych ograniczeń zarówno fizycznych, jak i 

umysłowych, a także dyscypliny. Jeśli nie masz wiary w 

jakiekolwiek imię i postać Pana, nie ma to znaczenia; trzymaj 

się prawdy, która jest drogą do Boga. Trzymaj się premy, 

która jest drogą do Boga. 

Nie wpadaj w panikę ani w przygnębienie. Nie ma powodu do 

strachu. Pan przybył, aby ocalić świat przed katastrofą; 

Twoim obowiązkiem jest zachować spokój, modlić się o 

szczęście i pomyślność wszystkich, dzielić się swoją radością z 

innymi i pomagać im na tyle, na ile to możliwe w łagodzeniu 

nieszczęść. Resztę pozostaw Panu. 

- Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 
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Ćinna Katha (Przypowieść) 

Baba kontroluje ogień 
 

Gdy Baba przebywał w Śirdi, w Dwarakamaji, zawsze podtrzymywany był tam 

ogień. Wyznawcy kupowali drewno i ofiarowali je, aby ogień ciągle płonął. Chcieli mieć 

satysfakcję z ofiarowania drewna dla świętego ognia. Nie myśleli o pozytywnych i 

negatywnych stronach swojego działania. Pewnego razu przyszło kilku niemądrych 

wielbicieli i złożyli ofiarę – dołożyli do ognia dużo drewna, nie zastanawiając się nad 

tym, jak wysoko wzniesie się wówczas płomień. Po pewnym czasie zaczęły wznosić się 

ogromne płomienie. Widząc to, Szjam wybiegł i zawołał: „Babo! Babo!”. Baba zapytał: 

„Co, Szjam? Co się stało?”. „Spójrz, Babo, przejawił się przed nami bóg ognia” – rzekł 

Szjam. Baba odparł: „Bóg ognia przejawił się, ale kto jest zainteresowany jego 

obecnością tutaj?”. Następnie powiedział do boga ognia: „Komu próbujesz tutaj pokazać 

swoje męstwo? Zachowujesz się tak dlatego, że nie ma kto dać ci lekcji. Powinieneś 

pokazywać męstwo, gdy jest to potrzebne. Po co niepotrzebnie pokazujesz teraz swoją 

moc?”. 

Gdy to powiedział, uderzył kijem w kolumnę. W jednej chwili szalejące płomienie 

opadły. Jakie jest znaczenie tej przypowieści? Nic nie powinno dziać się bez powodu. 

Głupiec stojący na brzegu Gangesu woła do wszystkich: „Chodźcie, chodźcie, dam wam 

wodę!”. Kimże on jest, aby dawać wodę, skoro Ganges płynie dla wszystkich? Z powodu 

wpływu epoki kali ludzie czasami postępują nierozważnie, bez należytego powodu. 

Tego rodzaju zachowanie widać nawet u uczonych.  

 

 

Życie człowieka jest dzisiaj pełne wszelkiego rodzaju lęków i 

niepokojów. Zobaczcie, niektórzy ludzie boją się nawet 

szczura! Nie powinniśmy bać się niczego. Nie bój się. Strach 

jest przyczyną wszystkich niepokojów. 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 
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Jak mój Pan mnie wybrał 

Mahesh Vishandas Manyal 

 

Dzięki boskiej woli Bhagawana Śri Sathya Sai Baby otrzymałem jego darszan na 

stadionie Vallabhai Patel w Worli, w Bombaju. Tak się złożyło, że dwóch moich 

przyjaciół miało spotkać się ze mną na Lamington Road, aby obejrzeć film, ale jeden z 

nich się nie pojawił. Dlatego zrezygnowaliśmy z filmu, a mój drugi przyjaciel rzekł: „Czy 

słyszałeś o wielkim świętym?” „Nie, o kim mówisz?” – zapytałem. Odpowiedział: 

„Pewien święty przybył, aby pobłogosławić swoich wielbicieli na stadionie Vallabhai 

Patel. A może byśmy tam poszli?”. Poszliśmy i otrzymaliśmy darszan Swamiego. Swami 

poruszał się bardzo szybko. Jaka energia, gracja i szybkość! Po zakończeniu programu 

wszyscy wielbiciele ruszyli z powrotem do swoich domów. 

W owczarni Bhagawana 

Gdy oboje wyszliśmy ze stadionu, zobaczyliśmy na stoisku duże zdjęcie Bhagawana. 

Zapytałem sprzedawcę o jego cenę. Powiedział, że jedną rupię. Obok stał policjant. 

Poskarżyłem się mu, że handlarz chce mnie oszukać. Policjant powiedział: „Jeśli chcesz, 

weź zdjęcie nie płacąc”. Zabrałem więc zdjęcie Bhagawana, nie płacąc sprzedawcy i 

wróciłem do domu. Dałem je matce i opowiedziałem jej całą historię. Natychmiast 

poprosiła mnie, abym udał się do pobliskiej świątyni i wrzucił jedną rupię do skarbonki. 

Chociaż było już późno, tak zrobiłem. 

Od tego dnia nie można już było oglądać się za siebie. W ten sposób Bhagawan 

wybrał całą naszą rodzinę. Odtąd wszyscy w rodzinie uznali Parthi za miejsce 

pielgrzymek. 

Służba przy bramie w Dharmakszetrze 

Kilka lat później Bhagawan odwiedził Mody Bungalow w Andheri, wschodniej 

dzielnicy Bombaju. Tak się złożyło, że pracowałem tam przy bramie, pod kierunkiem Śri 

Radży Nawalkara, a było to możliwe dzięki Śri Guruduttowi Bailurowi, który opiekował 

się wolontariuszami. Okazało się, że tłum był ogromny, a bungalow miał ograniczoną 

przestrzeń. Trzeba było zamknąć bramę. Wielbiciele pragnęli darszanu Bhagawana i 

próbowali wejść, przy okazji raniąc mnie. Gdy Bhagawan opuścił Bombaj, Śri Gurudutt 

Bailur miał ze mną stały kontakt i przekazywał mi jakąś pracę Bhagawana do 

wykonania. Gdy tylko jedna praca dobiegła końca, wymyślał dla mnie kolejne zajęcie. 

Trwało to nieustannie. Tylko dzięki staraniom Gurudutta do dzisiaj jestem aktywny w 

wieku 75 lat. 
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Ilekroć Bhagawan odwiedzał Bombaj, zawsze miałem obowiązek pilnować bramy 

(poza jednym wyjątkiem). Od roku 1967, gdy Bhagawan przybył, aby położyć kamień 

węgielny pod aszram Dharmakszetra, aż do jego ostatniej wizyty, wypełniałem ten 

obowiązek. W czasie służby przy bramie prowadzącej do Dharmakszetry, w trakcie 

jednej z wizyt Bhagawana w maju, nasza czwórka przy bramie pomyślała, że 

powinniśmy usiąść, gdy Bhagawan udaje się do Sathya Deep po udzieleniu darszanu 

wielbicielom. Gdy Bhagawan dotarł do bramy, śmiał się, żartował i powiedział, że 

jesteśmy głodni. Radża Nawalkar, który podążał za Bhagawanem, zaczął biec do Anand 

Kutir (pensjonatu) po jedzenie. Bhagawan powiedział mu, aby nie biegł. Bhagawan był 

tak miły i troskliwy jak matka i wysłał jedzenie dla nas czterech pracujących przy 

bramie. 

Pewnego razu Śri Pandurang Dixit przyszedł do mnie i powiedział, że musimy 

objechać Maharasztrę i Goa razem ze Śri N. Kasturim. Miałem szczęście, bo poproszono 

mnie o dołączenie do obsługi projektora, ponieważ musieliśmy pokazywać filmy o 

Bhagawanie we wioskach. Podróżowaliśmy do wielu miejsc w obu stanach przez dwa 

tygodnie, a ja obsługiwałem projektor, wyświetlając czarno-białe filmy z Bhagawanem. 

Pamiętam, że w tamtych czasach były to filmy szpulowe na taśmie 16 mm i nawet późną 

nocą oglądały je tłumy ludzi. Było nas pięciu, łącznie ze Śri N. Kasturim. Nocowaliśmy 

w mieszkaniach wielbicieli, gdziekolwiek się udaliśmy.  

Kiedyś w Prasanthi Nilajam odbywała się konferencja indyjskiej organizacji 

służebnej Sewa Dal. Dr Keki Mistry odpowiadał za działalność Sewa Dal w Bombaju. 

Pod jego okiem przeszkolono mnie na członka Sewa Dal. Świadectwo Sewa Dal ze Sri 

Sathya Sai Sewa Samithi z Bombaju otrzymałem w 1970 roku i nadal je przechowuję. 

Przed 25. laty dr Keki Mistry wybrał mnie i do chwili obecnej pracowałem z pięcioma 

przewodniczącymi okręgowymi: (1) Śri Dalalem, (2) Śri Rameszem Thakkarem, (3) Śri 

Nimiszem Pandją – obecnym przewodniczącym naszej organizacji w Indiach, (4) Śri 

Anupem Saxeną i (5) Śri Sushilem Bhatią. 

Kilka lat później Sri Sathya Sai Trust w stanie Maharasztra zdecydował się założyć 

szkołę. W tamtych czasach również padały ulewne deszcze i musieliśmy nie tylko 

informować okoliczne miejscowości, ale także przyprowadzać dzieci z pobliskich dzielnic 

nędzy, aby dotarły do nas przed otwarciem szkoły w Dharmakshetrze. Dzięki łasce 

Bhagawana szkoła osiągnęła teraz 10 poziom. Wyniki szkoły są bardzo obiecujące w 

każdym roku akademickim. 

Mijały dni i lata, a Bhagawan dał mi możliwość przebywania w jego bliskiej 

obecności. Każdego dnia zbliżałem się do niego. Pociągnął za sznurki i dostałem zadanie 

pomagania Khjaldasowi w Parthi. Dostałem małą rolę do odegrania w sklepie (teraz to 

duży kompleks handlowy). Pracuję tam, ilekroć odwiedzę Puttaparthi. W tamtych 

czasach podróżowaliśmy szerokotorową linią kolejową do Guntakal, aby stamtąd 
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przesiąść się na wąskotorowy pociąg. Przewoziliśmy również towary z Bombaju do 

sprzedaży w sklepie. Jechaliśmy pociągiem do Dharmawaram, a następnie wozem 

konnym do Prasanthi Nilajam. 

Wiedząc o kryzysie finansowym, przez który przechodziłem, Bhagawan wezwał mnie 

kiedyś, jakby chciał przekazać kilka ważnych wskazówek i po cichu włożył mi w ręce 

trzy banknoty po 100 rupii, zapewniając mnie: „Zawsze jestem przy tobie”. Ówczesne 

banknoty były dwa razy większe niż dzisiejsze, a moja żona zachowała je do dzisiaj jako 

prasadam Bhagawana. 

Kiedyś gdy służyłem przy bramie po darszanie Bhagawan zapytał mnie: „Gdzie jest 

puszpa?”. Nie byłem żonaty i nie odpowiedziałem. Wkrótce potem ożeniłem się i po 

ślubie, gdy oboje poszliśmy szukać błogosławieństwa Bhagawana, nazwał ją Puszpa 

(zgodnie z tradycją imię panny młodej, posługującej się językiem sindhi, zmienia się po 

ślubie). W tamtych czasach w kompleksie mieszkalnym w mandirze nie było pokoi; 

musieliśmy spać pod gołym niebem na piasku. Ponieważ nie było innego środka 

transportu, podróżowałem tongą (dwukołowym wozem) z młodą małżonką, która 

zastanawiała się, kogo zamierzam odwiedzić. Bhagawan pobłogosławił nas interview i 

podarował mi koszulę oraz wisiorek dla Puszpy, który dodała do swojej mangalasutry. 

Przyjęcie mojej córki do szkoły Bhagawana 

W 1975 roku urodziła się nam córeczka i gdy Bhagawan przybył do Bombaju w tym 

samym roku, pobłogosławił moją córkę, nadając jej imię Kirti. Gdy Bhagawan 

zainaugurował szkołę podstawową w Puttaparthi, Śri Kishin Punjwani napisał list z 

prośbą o przyjęcie mojej córki do szkoły. Do dziś list nie dotarł. Gdy pewnej niedzieli 

byłem w Dharmakszetrze, spotkał mnie Śri Punjwani. Zaskoczony, że mnie zobaczył, 

powiedział: „Dlaczego wciąż tu jesteś? Już dawno napisałem do ciebie list, że twoja córka 

zostanie przyjęta do szkoły”. Poinformowałem go, że takiego listu nie otrzymałem. 

Następnego dnia wyjechałem z Bombaju wraz z moją córką Kirti do szkoły w 

Puttaparthi. Spotkałem się z dyrektorem szkoły, ale powiedział mi, że rekrutacja już się 

zakończyła. Wróciłem do pokoju i było mi bardzo smutno. Przestałem przyjmować 

jedzenie i wodę, postanowiłem, że nie będę jadł ani pił, dopóki córka nie zostanie 

przyjęta do szkoły. Trzeciego dnia po południu Bhagawan wyjeżdżał do Whitefield. 

Miał właśnie usiąść do samochodu, a ja stałem, modląc się z całego serca i z całej duszy. 

Wtedy Bhagawan popatrzył w moją stronę, zawołał mnie z daleka i powiedział: „Idź 

jutro rano do szkoły i przyjmij zgodę na jej przyjęcie”. Upadłem do jego stóp, przyjmując 

padanamaskar i błogosławieństwo. Poszedłem do pokoju i napiłem się wody, aby 

przerwać trzydniowy post i spędziłem dzień na dziękowaniu mojemu Panu. Następnego 

ranka poszedłem do szkoły, ale dyrektor odmówił, mówiąc, że nie otrzymał żadnych 

instrukcji od Bhagawana. Wróciłem i spotkałem Śri Kutumbę Rao. Polecił mi pójść do 
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szkoły następnego ranka, oświadczając, że wysłał dyrektorowi wiadomość dotyczącą 

przyjęcia. Dzięki łasce Bhagawana, następnego ranka Kriti została przyjęta. Potem 

ukończyła wyższą szkołę Bhagawana dla dziewcząt w Anantapur.  

Boskie łaski dla całej rodziny 

Wszystkie dzieci w mojej rodzinie otrzymały imiona od Bhagawana. Prawie 

wszystkie otrzymały wykształcenie w tej boskiej instytucji. Wierzę, że dzięki temu są 

tym, kim są. Obecnie uczy się tu syn mojej młodszej córki. Mieliśmy również szczęście, 

że otrzymaliśmy pokój w aszramie, a cała rodzina wciąż tu przychodzi, aby naładować 

się energią. Proszę Bhagawana, aby nadal obdarzał swoją łaską i błogosławieństwem 

całą naszą rodzinę i kutumb (klan). 

Kilka lat później, w 1985 roku, odbył się ślub mojej siostry. Pan młody również był 

wielbicielem Sai. Brat mojego przyszłego szwagra i ja postanowiliśmy odwiedzić 

Prasanthi Nilajam, aby poprosić Bhagawana o udzielenie ślubu i podanie nam 

odpowiedniej daty tej uroczystości. Przez trzy dni Bhagawan nawet na nas nie spojrzał. 

Czwartego dnia rano Swami wezwał nas obu i zgodził się udzielić ślubu, podając nam 

również odpowiednią datę. W 1985 roku Bhagawan przeprowadził ślub mojej młodszej 

siostry po południu w pokoju interview. Rano w dniu ślubu zaprosił moją matkę, siostrę 

i mnie na spotkanie, wyjaśnił mojej siostrze zasady małżeństwa i późniejszego życia 

oraz pobłogosławił ją. Zanim opuściliśmy pokój interview, dał jej sari do wieczornego 

ślubu. 

Nawet jeśli chodzi o moją starszą siostrę, Bhagawan zaakceptował i pobłogosławił 

jej małżeństwo. Wszystkie inne małżeństwa zostały następnie zatwierdzone i 

pobłogosławione. W 1998 roku Bhagawan zaproponował datę ślubu mojej starszej córki 

i poprosił o przybycie po ślubie po błogosławieństwo. Wykonaliśmy polecenia i 

otrzymaliśmy interview, na którym Bhagawan rozmawiał z moim ojcem i dał mu 

pierścień. Siedziałem obok, gdy powiedział mi, że mój ojciec będzie z nami jeszcze przez 

dwa lata. W dniu 29 grudnia 1999 roku mój ojciec połączył się z lotosowymi stopami 

Bhagawana. Na tym samym interview Bhagawan wybrał także imię dla syna mojego 

najmłodszego brata. 

Pewnego razu, gdy moja starsza córka uczyła się w Puttaprthi, a ja byłem tam częstym 

gościem, Śri Kutumba Rao zapytał mnie po porannym darszanie Bhagawana, kiedy 

wyjeżdżam. Powiedziałem mu, że dzisiaj kupię bilet, ale jeszcze go nie mam. Śri 

Kutumba Rao poprosił mnie, abym udał się do stoiska z książkami i skontaktował się 

ze Śri Bhattem, a on załatwi bilet. Spotkałem Śri Bhatta, podałem mu swoje dane i, ku 

mojemu zdziwieniu, dostałem potwierdzony bilet sypialny. Śri Kutumba Rao za moim 

pośrednictwem chciał wysłać kilka dokumentów do Dharmakszetry. Powiedział, że 

dokumenty będą gotowe do godziny 14.00. Odpowiedziałem, że mój pociąg wyjeżdża 
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o godzinie 15.00 z Dharmawaram. Powiedział, że poczyni przygotowania, abym zdążył 

na czas. Śri Kutumba Rao wręczył mi dokumenty dokładnie o godzinie 14.00, a także 

zapewnił samochód do Dharmawaram. Potraktowano mnie jak VIP-a, dzięki 

Bhagawanowi, o czym wciąż pamiętam! Baba dba dla nas o najdrobniejsze szczegóły. 

Kłaniam się mu i modlę się o czystość myśli, słów i czynów. 

 

 

 

Sprawozdanie 

Boże Narodzenie w Prasanthi Nilajam 

 

Prostotą i uroczystą powagą cechowały się obchody świąt Bożego Narodzenia w 

Prasanthi Nilajam. Odbywały się w hali Sai Kulwant, pięknie przystrojonej 

świątecznymi gwiazdkami, chorągwiami oraz innymi ozdobami wyrażającymi ducha 

tego święta. Uroczystości rozpoczęły się 25 grudnia 2020 roku o godzinie 8.30 rano po 

tradycyjnym półgodzinnym śpiewaniu Wed w wykonaniu Prasanthi Mandir Veda 

Group. Gdy popłynęły uduchowione kolędy w wykonaniu Prasanthi Mandir Bhajan 

Group, powiało prawdziwym duchem Bożego Narodzenia. Rozpoczynając od budzącego 

natchnienie utworu “We Wish You a Merry Christmas”, grupa napełniła boskimi 

wibracjami całe otoczenie, dając uwznioślający koncert kolęd. To niektóre z tych kolęd: 

“This Is Your House (To twój dom)”, “O Holy Night (O, święta nocy)”, “We Three Kings 

of the East (My, trzej królowie ze Wschodu)”, “Shine on Jesus (Świeć na Jezusa)”, “More 

Love, More Service (Więcej miłości, więcej służby)”, “I Offer My life (Ofiaruję swoje 

życie)”, “Thank You Lord (Dziękuję Ci, Panie)”. Uroczystości wzbogaciły fragmenty 

starych filmów wideo z obchodów Bożego Narodzenia, gdy Swami udzielał darszanu w 

gwiazdkowy poranek – ożywiło to wspomnienia z uroczystych obchodów Bożego 

Narodzenia w Prasanthi Nilajam w boskiej obecności Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.  
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Wykorzystaj każdą chwilę na myślenie o Panu 

 

Z przyjaźnią i wzajemną miłością oddawajcie się śpiewaniu 

bhadżanów, pudży, medytacji i zgłębianiu chwały Pana! 

Spożytkujcie ten krótki czas, jaki macie, na myślenie o Panu i 

nie traćcie go na próżną gadaninę. Straconego czasu nigdy się 

nie odzyska! Nie można także twierdzić, że czas, który 

przyjdzie, będzie na pewno twoim czasem! Przekształcaj więc 

w radość każdą chwilę i uczyń ją świętą i czystą. Porzuć 

wszelkie ‘wczoraj’, ‘jutro’ i ‘pojutrze’ i wypełniaj dziś zadanie, 

które jest wartościowe. To moje noworoczne błogosławieństwo 

dla was wszystkich. 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 

 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk 


