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AWATAR WANI  

 

Jedność jest prawdziwym oddechem ludzkości 
 

Gdzie jest czystość, tam jest boskość 

 

 
Każdy majątek zdobywamy jedynie słowami. Dzięki słowom nawiązujemy 

przyjaźnie i relacje. Słowa, jakie wypowiadamy, mogą też sprawić, że przydarzy się nam 

coś złego. Nasze słowa powinny być święte oraz zawierać esencję Wed i innych pism 

świętych. Dzięki słowom zdobywamy wiedzę duchową. Dlatego człowiek powinien 

czynić wszelkie wysiłki, aby mówić jedynie właściwe i odpowiednie słowa. Swami 

zawsze mówi: „Nie zawsze możesz być uprzejmy, ale zawsze możesz mówić uprzejmie”.  

Uważaj przyrodę za boską  

Ponieważ przyrodę stworzył Bóg, ma ona wszystkie Jego cechy. Przyroda nie jest 

tylko źródłem bogactwa przyrodniczego – odzwierciedla też boskie bogactwo. Dlatego 

człowiek powinien uważać, że przyroda jest boska i oddawać jej cześć. Związek między 

przyrodą a Bogiem nazywany jest związkiem między prakriti a puruszą. Prakriti to 

aspekt żeński, natomiast purusza to aspekt męski. Chociaż przyroda jest w swej naturze 

żeńska, czyli ‘stri’, to w fizycznym sensie między prakriti a puruszą nie ma różnicy.  

‘Stri’ znaczy żeński, ale nie w fizycznym znaczeniu. Jakie jest rzeczywiste znaczenie 

‘stri’? Słowo ‘stri’ ma trzy zgłoski – ‘st’, ‘r’ i ‘i’. ‘St’ znaczy sattwiczny, ‘r’ – radżasowy, a ‘i’ 

– tamasowy. Każda osoba – mężczyzna czy kobieta – ma trzy cechy. ‘St’ oznacza boskie, 

święte uczucia i pobożność, aby każdy mógł połączyć z boskością. ‘I’ to nie ospałość, 

tylko posłuszeństwo, pokora, moralność i uczciwość. ‘Ra’ nie oznacza emocji, gniewu, 

arogancji ani ostentacji, tylko wyrozumiałość, tolerancję i dobroczynność.  

Kim jest manawa (istota ludzka)? Manawa to ktoś, kto przechowuje w sercu święte 

uczucia. Powinien mieć ludzkie uczucia oraz rozwijać święte myśli, słowa i czyny. 

Prawdziwą ludzką cechą jest zgodność myśli, słów i czynów. Dlatego mówi się: 

„Właściwym przedmiotem badań ludzkości jest człowiek”. W przyrodzie wszystko jest 

czyste. Człowiek powinien uczyć się od przyrody i rozwijać pełną czystość. Duchowość 

nie składa się jedynie z ascezy, obrzędów czy medytacji. Wszystkie te praktyki służą 

oczyszczeniu serca i pozwalają człowiekowi trzymać się z dala od przemijającego, złego 

świata. Nie oznacza to tylko myślenia o Bogu, ale także wystrzeganie się wszelkich 
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czynów, które nie są święte.  

Duchowość uosabia odwieczną prawdę. Przyroda to najlepszy nauczyciel. Przez 

badanie przyrody człowiek może się dowiedzieć, co jest przejściowe, a co trwałe. To, co 

w przyrodzie jest święte, odzwierciedla boskość. Przyroda nie może istnieć bez boskości. 

Mówicie, że nie widzicie ani nie doświadczacie Boga. To czysta głupota. Doświadczacie 

boskości w przyrodzie, a mimo to chcecie zobaczyć Boga! Tak jak złoto jest takie samo 

we wszystkich złotych ozdobach, podobnie wszystko w przyrodzie jest tak samo boskie.  

Z doczesnego punktu widzenia każdy na tym świecie ma pierwiastek męski lub żeński. 

Jednak zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają te same cechy. Narodziny, śmierć, głód i 

pragnienie są u wszystkich takie same. Przyjemność i ból także są wspólne. Ta sama 

zasada jedności dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Równość to boskość. Wielu 

ludzi błędnie myśli, że kobiety są słabe, zależne i nadają się do pracy w kuchni. Każdy 

człowiek ma taką czy inną słabość. Jedynie Najwyższa Istota nie ma słabości.  

Patrz w sposób szlachetny i święty  

Żeńską postacią Boga jest prakriti, czyli przyroda, która ma postać materii. Jednak Bóg 

to energia. Nie ma przyrody bez Boga i na odwrót, gdyż oba byty są współzależne i 

wzajemnie związane. Nie powinniśmy myśleć, że na świecie coś jest złe, gdyż wszystko 

jest boskie i święte. Świata nie możemy zmienić, jednak musimy zmienić spojrzenie na 

świat. Sadhana zaleca, iż człowiek powinien uszlachetniać i uświęcać swoje widzenie.  

Z fizycznego punktu widzenia kobiety uważa się za słabe, ale wcale tak nie jest. 

Bhagawadgita głosi, że kobiety są obdarzone większymi mocami niż mężczyźni. W 

starożytnym Bharacie kobiety posiadały lepsze i szlachetniejsze cechy. W domu kobietę 

nazywa się grihalakszmi, gdyż powaga i dobre imię rodziny całkowicie zależą od zasad, 

jakie ona ustanowiła. Kobiety są wielką siłą rodziny i społeczeństwa. 

Rozpoznając, że boskość jest podstawą wszystkiego, każdy powinien rozmyślać o 

boskości, jaka w nim mieszka i rozwijać otwarte serce. Gdy serce jest ‘ciasne’, nie można 

nazywać go hridają, gdyż hridaja jest pełna miłości i współczucia. Słowo ‘hridaja’ składa 

się ze słów ‘hri’ i ‘daja’, co łączy serce z dają, czyli współczuciem. Niestety, w sercu 

człowieka nie ma współczucia, natomiast pełne jest niegodziwych myśli i uczuć. Aby 

oczyścić serce, człowiek powinien ciągle rozmyślać o Bogu.  

Każdy powinien przejawiać swoją boskość  

W odniesieniu do kobiet wielu używa słowa ‘abala’ [bez siły]. Jednak nie oznacza to, 

że kobiety są słabe. Umysłowo są bardzo silne. Swoją wrodzoną siłą dają siłę rodzinie 

i społeczeństwu. Dlatego ich siły nie powinniśmy mierzyć ich siłą fizyczną. Doprawdy 

zarówno mężczyźni jak i kobiety są dziećmi nieśmiertelności. Kto jest naprawdę 

człowiekiem? Jedynym puruszą, czyli mężczyzną, chociaż nie w ziemskim znaczeniu, jest 
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Bóg. Ciało, które się porusza, nazywa się ‘pura’, natomiast mieszkająca w nim boskość 

w postaci świadomości, jest puruszą. Rzeczywistością istoty ludzkiej jest świadomość. 

W oparciu o tę świadomość wszyscy są puruszami. Prawda pozostaje jako równość, czyli 

jedność wszystkich. Zatem każdy powinien przejawiać swoją boskość. Niemniej każdy 

powinien wywiązywać się ze swoich obowiązków, rozróżniając między puruszą a 

prakriti, a także mieć świadomość, że purusza jest jeden, chociaż ciała są różne.  

Kapcie nosimy na nogach, a nie na głowie, zaś okulary zakładamy na oczy, a nie na 

uszy. Podobnie, powinniśmy dostrzegać, że wszystko w przyrodzie ma określone 

zastosowanie. Ten, kto postępuje zgodnie z zasadami opartymi na właściwej wiedzy i 

rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, jest prawdziwą istotą ludzką. Takie 

wywiązywanie się z obowiązków jest jogą. Joga znaczy jedność. Człowiek powinien 

uprawiać jogę, aby uświadomić sobie boskość. Gdzie jest jedność, tam jest czystość. 

Gdzie jest czystość, tam jest boskość. Jedność jest prawdziwym oddechem ludzkości. 

Jedność daje siłę miłości.  

Dla przykładu, gdy nici utka się do postaci tkaniny, będzie ona mocna. Jeśli rozdzieli 

się te nici, będzie ona słaba. Każdy ma do wykonania obowiązki wobec siebie, rodziny 

i społeczeństwa. Gdy jednostka jest dobra, rodzina też będzie dobra, gdy rodzina będzie 

dobra, społeczeństwo będzie dobre. Gdy społeczeństwo będzie dobre, cały kraj będzie 

dobry. Zatem dobro kraju zależy od dobra jednostki.  

Istotę ludzką nazywamy wjakti. Nie dotyczy to tylko ludzkiej postaci. Wjakti to ktoś, 

kto ma wrodzoną świętość i boskość, które powinien przejawiać. Jedynie wtedy można 

go nazywać prawdziwym wjakti, czyli indywidualnością. Główną cechą takiej jednostki 

jest dobre prowadzenie się. Patrząc od strony boskości, cała ludzkość jest jednością, 

ponieważ we wszystkich istnieje ta sama atma. Jest tylko jedna kasta – kasta ludzkości. 

Człowiek powinien rozpoznać, że ta sama boskość przenika całe stworzenie. W 

pomieszczeniu jest wiele świetlówek i żarówek. Chociaż mają one różną moc, prąd w 

nich wszystkich jest jeden i ten sam.  

Religii jest wiele, ale cel jest jeden. 

Ubrań jest wiele, ale przędza jest jedna. 

Klejnotów jest wiele, ale złoto jest jedno. 

Krów jest wiele, ale mleko jedno. 

Kast jest wiele, ale ludzkość jest jedna. 

Istot jest wiele, ale atma jest jedna. 

Aby wieść doskonałe życie, powinniśmy zawsze przestrzegać dyscypliny i właściwie 

rozróżniać. Jeśli nie przestrzegamy dyscypliny, może skończyć się to cierpieniem. Weźmy 

na przykład temperaturę ciała. Normalna temperatura wynosi 36,6 stopnia Celsjusza. 

Jeśli temperatura wzrośnie, pojawi się gorączka i choroba. Podobnie, normalne ciśnienie 
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krwi wynosi 120/80, a jego zmiana może wywołać chorobę. Całe życie człowieka to 

przedsiębiorstwo z ograniczoną odpowiedzialnością, więc powinien przestrzegać 

ograniczeń. Czy mówimy o joginach (ludziach o duchowych dążeniach) czy nijoginach 

(ludziach praktykujących kontemplację duchową), wszyscy powinni trzymać się w życiu 

zasady wyrzeczenia. Jeżeli nie będziemy wydalać jedzenia, nabawimy się bólu brzucha. 

Powietrze musimy wydychać, inaczej uszkodzą się nasze płuca. Krew w ciele także musi 

krążyć; nie może zalegać w jednym miejscu. Wyrzeczenie i poświęcenie, jakiego 

doświadczamy w codziennym życiu, nazywa się jadżnią. Musimy się poświęcać. Jeśli 

jednak poświęcamy się dla innej osoby, musimy brać pod uwagę to, czy ona na to 

zasługuje.  

Stań się bliski i drogi Bogu  

Szlachetnym człowiekiem jest ten, kto panuje nad swoimi myślami, słowami i 

czynami, które są u niego w harmonii. Musimy panować nad językiem, używając 

odpowiednich słów, mniej mówić, za to więcej pracować. Im bardziej jesteśmy cisi, tym 

więcej pracy możemy wykonać. Starożytni święci zachowywali milczenie i często 

pozostawali w samotności. Co będzie się działo, jeśli zachowamy milczenie? Będziemy 

mieć więcej energii, wyższą inteligencję i lepszą pamięć. Dziś jednak ludzie chcą widzieć 

i słyszeć wszystko. Na co powinniśmy patrzeć i czego słuchać?  

Nie patrz na to, co złe; patrz na to, co dobre; 

nie słuchaj tego, co złe; słuchaj tego, co dobre; 

nie mów tego, co złe; mów to, co dobre; 

nie myśl o tym, co złe; myśl o tym, co dobre; 

nie rób tego, co złe; rób to, co dobre – 

to droga do Boga. 

Jeśli żywimy złe myśli, stajemy się źli. Zawsze powinniśmy zachowywać się 

odpowiednio, mieć dobre myśli i dobre towarzystwo. Jeśli węgiel położy się blisko 

ognia, węgiel ten stanie się ogniem. Wy także powinniście stać się bliscy i drodzy Bogu. 

Wtedy będziecie jednością z Bogiem. Powinniście być zarówno blisko Boga, jak i stać 

się drodzy Bogu. Jeśli jesteście tylko blisko Boga, jesteście niczym żaba siedząca na 

kwiecie lotosu, nieświadoma miodu w tym kwiecie, podczas gdy z daleka przybywają 

pszczoły i piją ten miód.  

W kulturze Bharatu pozdrawiamy starszych gestem namaskar. Łączymy dziesięć 

palców obu rąk, by przekazać namaste. Łączenie dziesięciu palców oznacza, iż 

ofiarowujemy Bogu swoich pięć zmysłów poznania i pięć narządów działania. Oznacza 

to także jedność w wielości.  

W jedności jest boskość. Nie zadawajcie się z podłymi ludźmi. Jeśli będziecie 

przebywać w złym towarzystwie, także staniecie się źli. Powiedz mi, jakie masz 
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towarzystwo, a powiem ci, kim jesteś. Jak można odróżnić dobre towarzystwo od złego? 

Gdy będziesz przyglądał się temu, jak prowadzi się jakaś osoba, poznasz, czy jest dobra 

czy zła.  

Ludzie o duchowych dążeniach nie powinni wiązać się ze zbyt wieloma osobami. Jeśli 

przebywasz z różnymi ludźmi, może to być niebezpieczne. Możesz uważać kogoś za 

przyjaciela, jednak on może okazać się wrogiem. Po prostu powinieneś mówić „Cześć, 

jak się masz?” i „Do widzenia”. Nie miej zbyt wielu związków z ludźmi. Powinieneś 

zawsze zachowywać granice. Wielu ludzi przybyło tu (do Kodaikanal) z różnych krajów, 

wydając dużo pieniędzy. Jednak marnują czas na plotkowaniu, przez co tracą energię. 

Razem z utratą energii traci się pamięć. Niepotrzebna gadanina oddala człowieka od 

bliskości z Bogiem oraz od stania się drogim Bogu. Mów jedynie tyle, ile to konieczne. 

Nadmierne mówienie to wada. Możesz być dobry, ale nie wiesz, czy druga osoba jest 

dobra czy zła. Dlatego zawsze bądź w dobrym towarzystwie. Przyjaźnij się jedynie z 

dobrymi ludźmi.  

Codziennie dziel się miłością co najmniej z dziesięcioma osobami. Mówienie, że „ty i 

ja to jedno”, jest błędne. Poprawne jest mówienie „ty i ja to my” oraz „my i my to 

jedno”. Gdy dobrze rozróżniamy i idziemy za nakazami sumienia, stajemy się święci i 

spokojni. Jeśli nasz umysł wciąż wędruje, wtedy dżapa i medytacja to strata czasu. Bóg 

nie jest oddzielny od ciebie. Jest w tobie, nad tobą i wszędzie wokół ciebie. Po co szukać 

Boga i iść do lasu, gdy On jest w tobie? Sam jesteś Bogiem. Masz jakieś imię i nazwisko 

z powodu swojego ciała, jednak nie istniejesz dla ciała. Służba świadczona komukolwiek 

jest służbą Bogu. Kogokolwiek szanujecie, trafia to do Boga; kogokolwiek krytykujecie, 

to także dochodzi do Boga. Dlatego nikogo nie krzywdźcie. Zawsze pomagajcie, nigdy 

nie krzywdźcie. Gdy rozwiniecie tę zasadę, zaznacie błogości. Nie ma większej błogości 

niż ta.  

(Bhagawan zakończył dyskurs bhadżanem „Hari bhadźan bina sukha śanti nahin”.)  

– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 9 kwietnia 1996 roku.  
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Bhagawata Wahini 
Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 
Bhagawata jest jak Ganges: wypływa z Boga i łączy się z Nim po długiej podróży. 

Płynie przez annały historii, rozważania filozoficzne i epistemologiczne, opisy 

geograficzne i hagiograficzne, użyźniając rozległe doliny ludzkich umysłów czystymi i 

ożywczymi wodami zdarzeń z życia Kriszny.  

– N. Kasturi 
 

Rozdział 1 

Bhagawata 

 

Słowem Bhagawata można określić wszelkie opisy doświadczeń tych, którzy 

nawiązali kontakt z Bogiem lub Jego wielbicielami. Bóg przybiera wiele postaci i 

podejmuje wiele działań. Nazwę Bhagawata nadaje się więc opisom przeżyć tych, którzy 

urzeczywistnili Go w Jego rozmaitych formach lub zostali pobłogosławieni Jego łaską i 

wybrani jako Jego narzędzia.  

Wszyscy znawcy Wed otaczają czcią to wielkie dzieło. Bhagawata jest panaceum na 

wszystko – na choroby ciała, umysłu i ducha. Jest przesycona słodyczą nektaru, 

promieniuje blaskiem chwały Boga.  

Zstąpienie awatara, czyli Boga, na ziemię, wcielenie się Bezpostaciowego w ludzką 

postać, aby podnieść z upadku żyjące istoty to gwarancja autentyczności Bhagawaty. 

Słowo bhagawata oznacza również każdego, kto kocha i pragnie Boga. Dla takich ludzi 

tekst Bhagawaty jest najcenniejszym skarbem. Przebywanie w towarzystwie 

bhagawatów jest pielęgnowaniem własnej miłości do Boga. Jeśli jednak nie znasz 

jeszcze jej smaku, towarzystwo takie nie będzie dla ciebie źródłem radości. Bhagawata 

może cię obdarzyć pierwszym posmakiem miłości do Boga, zawiera bowiem opisy 

rozmaitych epizodów z życie Kriszny. Gdy ją przeczytasz, pojawi się w tobie pragnienie, 

aby doświadczać Boga na wszystkich poziomach swej świadomości. Każdego, kto ma 

tak intensywne pragnienie poznania Boga, można nazwać bhagawatą. 

Ludzie myślą, iż wcielenie się Boga następuje tylko z dwóch powodów: ukarania 
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niegodziwców oraz ochrony ludzi prawych. Jednak jest to tylko jeden aspekt tej misji. 

Zadaniem awatara jest także obdarzanie poszukiwaczy prawdy spokojem i radością oraz 

poczuciem spełnienia. 

Awatar, fizyczna forma inkarnacji Boga, jest tylko konkretyzacją tęsknoty 

poszukujących. Jest on skrystalizowaną słodyczą oddania pobożnych osób. Przez wzgląd 

na tych poszukiwaczy prawdy oraz osoby o dążeniach duchowych bezpostaciowy 

przybiera postać. 

Taka jest główna przyczyna inkarnacji Boga. Krowa daje mleko, aby karmić cielaki, 

lecz korzystają z niego także ludzie. Podobnie, choć najważniejszą przyczyną zstąpienia 

jest wspieranie i radość wielbicieli, towarzyszą mu również dodatkowo korzyści, takie 

jak przywrócenie dharmy, ograniczenie zła i ukaranie niegodziwców.  

Nie ma takiej zasady, że wcielenie się Boga następuje tylko na ziemi i w ludzkiej 

postaci. Bóg może wybrać dowolne miejsce i dowolną postać. Wybiera jednak takie 

miejsce i taką postać, jakie najpełniej spełniają pragnienia wielbicieli. Bóg jest ponad 

ograniczeniami czasu i przestrzeni, ponad wszelkimi cechami i przymiotami. Nikt nie jest 

w stanie w pełni Go opisać. Dla Niego wszystkie istoty są równe. Różnica między 

człowiekiem, zwierzęciem, ptakiem, robakiem, owadem a nawet półbogiem jest tylko 

różnicą ‘naczynia’ (upadhi).  

Bóg jest jak prąd elektryczny, który płynie przez różne urządzenia i wyraża się w 

wielu różnych działaniach. W prądzie nie ma żadnych różnic; jest taki sam. Mówienie o 

nim jako o zróżnicowanym jest ujawnianiem własnej niewiedzy (adżniany). Zatem 

jeden jedyny Bóg ożywia każde naczynie, czyli upadhi i powoduje powstanie 

różnorakich skutków. Mędrcy widzą tylko jeden, jednolity prąd, zaś ignoranci mają 

poczucie odrębności. Bóg docenia świadomość jedności jako podstawową pobudkę 

czynów. Natomiast działania nastawione na zaspokajanie tylko indywidualnych 

potrzeb, nie znajdują aprobaty w Jego oczach. Owoce karmy, czyli działań podobają się 

tylko tym, którzy utożsamiają się z ciałem, a nie tym, którzy wiedzą, że są niezniszczalną 

atmą.  

Powinniście też wiedzieć, że inkarnacjom Boga nie ma końca. Zstępował On już na 

ziemię niezliczoną ilość razy. Czasami przychodzi tylko z częścią swojej chwały, a czasem 

z większymi mocami i większą chwałą. Czasem, by wykonać jedno, konkretne zadanie, 

a niekiedy, by zmienić całą epokę lub cały kontynent.  

Bhagawata opisuje historię właśnie takiego zstąpienia. Jej tematem jest dramat 

odegrany przez awatara i Jego wielbicieli. Słuchanie opowieści Bhagawaty zbliża do 

urzeczywistnienia Boga. Wielu mędrców potwierdziło skuteczność takiej praktyki 

duchowej i wychwalało Bhagawatę, którą pomogli zachować dla potomności.  
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Mówiąc ogólnie, przedmioty zmysłów przyciągają człowieka, gdyż jest on ofiarą 

swoich instynktów. Instynkty rodzą się wraz z ciałem i nie są wynikiem żadnego 

treningu. Niemowlę szuka mleka z piersi matki; nowonarodzony cielak staje przy 

wymionach krowy. Żadne z nich nie musi się tego uczyć. Jednak, aby niemowlę chodziło 

i mówiło, potrzebuje do tego nauki. Dzieje się tak, ponieważ czynności te nie są 

automatyczne. Są warunkowane społecznie, przykładem i naśladowaniem innych.  

Trening potrzebny jest nawet tym, którzy pragną przyjemności zmysłowych. Dzikie i 

chaotyczne poszukiwanie takich przyjemności podsyca gniew, nienawiść, zło i 

zakłamanie. Jeśli jednak pragniesz opanować zmysły i nauczyć je właściwego działania, 

powinieneś podjąć pewne dyscypliny duchowe, takie jak dżapa (powtarzanie imienia 

Pana), dhjana (medytacja), upawasa (post) czy sandhjawandana (nabożeństwo o świcie 

i zmierzchu). Chociaż dyscypliny te są powszechnie chwalone i zalecane, ludzie nie są 

do nich przekonani, gdyż pragnienie przyjemności zmysłowych zapuściło głębokie 

korzenie w ludzkim sercu. Gdy zapyta się człowieka o praktyki wartościowe z 

duchowego punktu widzenia, okaże się, że nie ma on w ogóle takiej wewnętrznej 

potrzeby. Nie ma co jednak załamywać rąk. Dopóki nie zrodzi się w tobie wewnętrzna 

potrzeba, powinieneś ściśle przestrzegać dyscypliny praktyk wspomnianych powyżej. 

Twoje upodobania są rezultatem treningu, nikt nie ma ich od początku. Nieustanna 

praktyka musi w końcu rozpalić twój zapał.  

Niemowlę nie zna smaku mleka, ale ponieważ pije je codziennie, rozwija w sobie tak 

silne przywiązanie do mleka, że gdy matka zastępuje je ryżem, dziecko protestuje. 

Jednak matka się tym nie przejmuje. Przekonuje dziecko do codziennego jedzenia 

niewielkich ilości ryżu i zaczyna ono w końcu lubić ryż, zaś mleko porzuca. Kiedyś mleko 

było jego naturalnym pokarmem, teraz dzięki codziennej praktyce, miejsce mleka 

zastępuje ryż, który stał się jego tak naturalnym pokarmem, że jeśli przez jeden dzień 

nie jest dostępny, dziecko jest nieszczęśliwe.  

Podobnie, choć początkowo naturalne wydają ci się przyjemności zmysłowe, to dzięki 

ćwiczeniom, nauce i słuchaniu zaleceń mędrców, powoli zaczniesz odczuwać większą i 

bardziej trwałą przyjemność, czerpaną z chwały Pana oraz z opowieści o Nim. Później 

nie będziesz mógł żyć ani chwili bez tej świętej atmosfery. Zrozumiesz, że nie ma nic 

słodszego niż słuchanie o chwale Boga. Nie będzie już cię pociągać towarzystwo ludzi o 

nastawieniu materialistycznym, którzy rozprawiają o zmysłach i przedmiotach 

zmysłów. Przyciągać będzie cię towarzystwo ludzi, którzy wychwalają Boga.  

Cecha ta jest znamieniem ludzi dobrych. Tych, którzy poszukują Boga, ocenia się na 

podstawie towarzystwa, w jakim przebywają, a nie na podstawie wyglądu czy innych 

pozorów. Marnujesz czas zadając się z ludźmi, którzy rozmawiają wyłącznie o sprawach 

zmysłowych. Spędzaj czas w towarzystwie ludzi pobożnych i zajmuj się boskimi 

sprawami. Unikaj towarzystwa ludzi o skłonnościach materialistycznych. Nie zwracaj 
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uwagi na ich działania ani nie słuchaj ich wywodów. Tylko tych, którzy ich unikają, 

nazwać można bhagawatami, czyli ludźmi Boga.  

Czytanie opowieści o chwale Kriszny i radowanie się nimi w jakimś świętym miejscu, 

w świątyni czy sali modlitewnej, w pustelni świętego czy mędrca albo w towarzystwie 

ludzi prawych i dobrych – to źródło wielkiego natchnienia i radości. Zapomina się wtedy 

o wszystkim innym. Możesz też szukać towarzystwa ludzi świętych i służąc im, słuchać, 

jak wychwalają Boga. Zamiłowanie do świętej literatury jest rezultatem wysiłku i 

zasług, jakie zgromadziłeś w poprzednich żywotach. Towarzystwo osób dobrych i 

świętych jest bowiem nagrodą za te zasługi. Na początku wystarczy samo słuchanie. 

Później opowieści te wzbudzają zainteresowanie naturą i cechami Boga. Ostatecznie 

zaczynasz poszukiwać i odkrywasz swoją ścieżkę ku samorealizacji.  

Słuchanie wyjaśnień, jakie przedstawiają mądrzy ludzie, jest o wiele lepsze niż samo 

czytanie. Można też słuchać i jednocześnie patrzeć na tekst. Dobrze jest słuchać w 

towarzystwie aspirantów duchowych. Jeśli ten, kto poucza, sam przeżył dreszcz 

prawdziwego wewnętrznego doświadczenia, wtedy rezultaty są najlepsze. Twarz 

takiego człowieka będzie promieniować radością, a na samą wzmiankę o chwale Boga 

z jego oczu płynąć będą łzy szczęścia. To natchnienie udzieli się słuchaczom, którzy też 

doznają tej radości. W grupie porwanej uniesieniem, łzy szczęścia naturalnie popłyną z 

oczu każdego. Kiedy dziecko uśmiecha się, wszyscy wokoło także się uśmiechają. 

Podobnie też słowa człowieka przepełnionego miłością i oddaniem Bogu, rozbudzają 

miłość w sercach słuchaczy. Korzyści, jakie możesz osiągnąć z towarzystwa ludzi 

świętych, są więc wprost nieskończone. 

Dzięki słuchaniu o Bogu twe zanieczyszczone serce stanie się czyste, świetliste i 

zacznie promieniować światłem prawdy. Pragnienie słuchania o chwale Boga, oprócz 

tego, że samo w sobie jest wypełnione aromatem słodyczy, jest najcenniejszym 

środkiem dezynfekującym odór pogoni za zmysłami. Słuchanie oczyszcza serce, 

napełniając je inspiracją do boskiej pracy. 

Oczyszczone serce jest prawdziwym ołtarzem Boga. W takim pachnącym miejscu 

zamieszka On z radością. Jednocześnie banda sześciu wrogów, która do tej pory 

plądrowała to święte miejsce, opuści je bez słowa pożegnania. Także wszyscy ich 

sprzymierzeńcy, którzy czerpali z nich siłę, ruszą niezwłocznie za nimi, a cała horda złych 

i wulgarnych skłonności zwinie swój obóz i zniknie, nie zostawiając nawet adresów.  

Dopiero wtedy zajaśniejesz wrodzonym blaskiem prawdy i miłości. Zapragniesz 

urzeczywistnić Boga i ostatecznie, dzięki praktyce duchowej, wtopisz się w uniwersalny, 

boski Absolut. Wyzwolisz się z więzów ignorancji, czyli maji, twój umysł rozpłynie się i 

ujrzysz długo skrywany sekret. Odkryjesz swoją boskość.  

Naturą człowieka jest prema (miłość). Bez miłości nie może żyć ani chwili. Jest ona 
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tchnieniem jego życia. Kiedy sześciu wrogów, do których tak długo był przywiązany, 

zniknie, jedynym mieszkańcem jego serca pozostanie miłość. Jednak miłość musi znaleźć 

swego ukochanego. Nie potrafi istnieć sama. Tak więc skieruje się na ciemnoniebieskie 

boskie dziecko, uroczego pasterza krów, który jest uosobieniem czystości, ucieleśnieniem 

służby, poświęcenia i bezinteresowności. To właśnie On mieszka w świątyni serca. Od 

tej chwili nie będzie już miejsca na żadne inne przywiązania. Stopniowo miłość do 

Madhawy będzie stawała się coraz głębsza, czystsza i coraz bardziej bezinteresowna. 

Ostatecznie znikną wszelkie inne myśli i wtopisz się w Uniwersum.  

Kiedy w serce człowieka wstępuje Wasudewa, nie ma w nim już miejsca na 

wasudewę. Innymi słowy, kiedy w sercu znajduje się bożek (dewa) wasu (bogactwa), 

nie może w nim mieszkać Wasudewa, czyli Kriszna. Każda próba pomieszczenia w sercu 

tych dwóch jednocześnie, z góry skazana jest na niepowodzenie. Ciemność i światło nie 

mogą istnieć w tym samym czasie i miejscu. Dążenie do Boga i dążenie do gromadzenia 

pieniędzy nie dadzą się połączyć. Jeżeli poszukujesz bogactw, nie możesz jednocześnie 

poszukiwać Boga. Jeżeli zaś pragniesz zdobyć i Boga i bogactwo, skutkiem takich 

poszukiwań nie będzie ani jedno, ani drugie, lecz po prostu wielkie zamieszanie. 

Jeśli człowiek zachowuje się jak człowiek, jest to zaszczytne. Jeśli zachowuje się jak 

Madhawa, którym w istocie jest, jest to chwalebne. Ale gdy postępuje jak demon czy 

zwierzę, jest to godne pogardy. Długo bowiem człowiek rodził się jako minerał i umierał 

jako minerał. Potem wzniósł się do postaci drzewa. Długo rodził się i umierał jako 

drzewo, jednak z biegiem czasu wzniósł się do poziomu zwierzęcia. Teraz osiągnął już 

poziom człowieka. Tę ewolucję potwierdza zarówno nauka, jak i doświadczenie 

duchowe. Teraz rodzi się jako człowiek i niestety umiera też jako człowiek. Jeszcze 

większym wstydem jest zniżenie się do postaci zwierzęcia lub demona. Pochwała należy 

się człowiekowi tylko wtedy, gdy wzniesie się do poziomu Boga. To jest właściwe 

wypełnienie jego przeznaczenia.  

Dlatego unikaj kontaktu ze złem; rozwijaj przywiązanie do cnót i przemień serce w 

ołtarz Boga. Zniszcz wszystkie pędy i korzenie pragnień; wówczas twoje manasa 

sarowaram (jezioro wewnętrznej świadomości) udoskonalone zostanie do postaci 

kszirasagary (czystego oceanu mleka, gdzie przebywa Pan półleżąc na łożu z Węża). 

Twoja prawdziwa jaźń, tak jak niebiański hamsa (łabędź), rozkoszować się będzie 

spokojnymi wodami tak zmienionego jeziora. Odkryje nieskończoną radość.  

Któż może stwierdzić, gdzie zaczynają się fale na oceanie? To zadanie jest niemożliwe 

do wykonania. Nawet jeśli spróbujesz to zrobić, początkiem będzie dla ciebie fala, od 

której zaczniesz liczyć, a końcem fala, na której skończysz. Proces liczenia musi mieć swój 

początek i koniec, jednak samo falowanie jest nieskończone i nie ma też początku. Jest 

podobne bezgranicznej przestrzeni, która nie ma ani początku ani końca. Podobnie, 

chwała Boga jest bezbrzeżnym oceanem. Kiedy zaczynasz ją opisywać, wtedy zaczyna 
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dla ciebie istnieć. Kiedy kończysz swój opis, jest to jej koniec, przynajmniej dla ciebie. 

Jednakże chwała Boga istnieje ponad czasem i przestrzenią. Tylko ludzie o 

ograniczonych, małych umysłach mogą twierdzić, że ma ona początek i koniec. Scena, 

na której Bóg w cudowny sposób bawi się swym stworzeniem, nie ma żadnych granic  

Opowieść o Jego lilach jest czystą ambrozją; nie zawiera żadnego innego składnika. Z 

tego oceanu ambrozji każdy może pić do woli. Ta sama słodycz istnieje w nim wszędzie, 

w każdej kropli i nic nie może jej pomniejszyć. 

Miłość Boga i miłość do Boga są wiecznie czyste i słodkie, niezależnie od tego, jak 

przyjmujesz pierwszą i wyrażasz drugą. Miłość jest święta i inspirująca. Cukier jest 

słodki niezależnie od tego, czy jesz go w dzień czy w nocy. Noc i dzień istnieją bowiem 

nie dla cukru, ale dla tego, kto go zjada. Cukier zawsze pozostaje sobą. 

 

 

 

 

Blask boskiej chwały 

Miłość w ruchu 
Narayana Kasturi 

 

Podróżowanie z Bhagawanem Śri Sathya Sai Babą jest ekscytującym przeżyciem. Śri 

Kasturi, który miał ten przywilej wiele razy, wspomina swoje doświadczenia w książce 

„Kochający Bóg”. 

 

Ilekroć mam możliwość jazdy samochodem bezpośrednio za samochodem 

Bhagawana, ogarnia mnie radość. Kiedy w „car-awanie” jedzie wiele pojazdów, 

Bhagawan ustala kolejność, w jakiej mają za nim podążać, a nawet miejsce każdego 

członka grupy w pojazdach. Z samochodu, który dogania pojazd Bhagawana, mogę 

obserwować wiele twarzy, które są oświetlone i zachwycone oraz przekształcają się w 

bukiety kwiatów w momencie, gdy widzą boską postać. Baba prawie zawsze macha 

ręką do ludzi stojących na chodniku, czekających na chwilę chwały, którą potem mogą 
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rozpamiętywać latami. Na serpentynach dróg, które ciągną się w górę i w dół u podnóża 

Himalajów, Błękitnych Gór, kompleksu Annamalai i wyżyny Kodaikanal, widziałem 

prostych chłopów i wytrzymałych ludzi z plemion, którzy padają na twarz, na asfalt lub 

bruk, aby ich brwi mogły zetknąć się z ziemią uświęconą przez koła samochodu, w jakim 

znajduje się awatar. 

Baba ogłosił, że tym razem awatar przyjął rolę nauczyciela prawdy (satja bodhaka). 

Chociaż awatar jako Rama przede wszystkim miał uwolnić świat od demonicznych hord, 

Baba wyjawił w swojej książce Rama Katha Rasa Wahini, że Rama regularnie 

dyskutował na temat moralności i duchowości przed zgromadzeniem obywateli. 

Opisana w Bhagawata-puranie historia Kriszny zawiera tylko dwa przykłady jego roli 

jako nauczyciela, raz z Ardżuną jako rozmówcą, a później z Uddhawą. Lecz Babę 

okrzyknięto guru, nawet gdy się trząsł i niewyraźnie mówił. Oświadczył, że przyszedł 

teraz w ludzkiej postaci, aby ocalić hordy demonów z tretajugi, które modliły się do 

Ramy o odkupienie, a teraz wcieliły się i zamieszkały na ziemi. Sposobem na ocalenie 

ich przed zatraceniem jest, jak powiedział Baba „darszan, sparszan i sambhaszan” – 

świadomość jego obecności, przyjęcie jego boskości oraz przyswajanie jego nauk. 

Dlatego Baba jest zawsze dostępny, we wszystkich krajach, wśród wszystkich grup ludzi. 

Przybył, ponieważ dzisiaj świat potrzebuje nauczyciela uzbrojonego w boską miłość i 

moc, aby ocalić ziemię od straszliwych katastrof spowodowanych brakiem miłości i 

niebezpieczną mocą. 

Pewnego razu Baba przebywał w Trivandrum (Thiruvananthapuram) u 

emerytowanego dyrektora, teścia jednego z wielbicieli. Gdy dr B. Ramakriszna Rao, 

gubernator stanu Kerala, dowiedział się o przyjeździe Baby, błagał, aby w czasie 

następnej wizyty zatrzymał się w Radż Bhawan. Gubernator twierdził, że jego sukces 

jako prawnika, jego przetrwanie po patriotycznej rewolcie przeciwko autokracji Nizama 

z Hajdarabadu, jego wybór na premiera wyzwolonego Hajdarabadu i nominacja na 

gubernatora Kerali były spowodowane łaską Bhagawana. 

Wkrótce Baba powrócił do Kerali i zatrzymał się w pałacu gubernatora. Radża Reddy 

i ja mogliśmy z nim zostać, ale pozostali uczestnicy uroczystości byli gośćmi dyrektora. 

To on przekazał wiadomość o wcześniejszej wizycie Baby u głowy państwa. Gdy Baba 

wyjechał ze swojego domu do Tamilnadu, dr Ramakriszna Rao zaprosił dyrektora szkoły 

do nadzorowania nauki jego dzieci i oczywiście nie był w stanie zatrzymać dla siebie 

wydarzeń, które zmieniły jego dom w niebo.  

Z tej okazji Baba zgodził się na publiczne spotkanie, któremu miał przewodniczyć 

gubernator. Znalazłem się w centrum nie tylko uwagi, ale i pozytywnego niepokoju w 

Radż Bhawan, gdy wysiadałem z samochodu, ponieważ po drodze straciłem głos, kiedy 

jechaliśmy z Palghat (Palakkad). Mogłem pokazywać tylko nieprzyjemne grymasy, 

próbując przekazać swoją bezradność życzliwym mi ludziom i lekarzom, którzy 
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zgromadzili się wokół mnie. Ponieważ stanąłem w obliczu utraty szansy tłumaczenia 

boskiego dyskursu, następnego wieczoru skrupulatnie stosowałem się do każdej recepty 

w nadziei, że w jakiś sposób lub w wyniku połączenia wszelkich sposobów odzyskam 

głos. Wymazy, płukanie gardła, natryski, połykanie, paplanie, płukanie, kaszel, krzyk – 

przemierzałem wszystkie te ścieżki. Ale suchy jęk był wszystkim, co struny głosowe 

mogły wydobyć. Baba wszedł do mojego pokoju, gdy Radża Reddy pocieszał mnie i 

ocierał łzy. Baba powiedział: „Skończ z tym nonsensem. Idź do łóżka”. Ranek zastał 

mnie w tym samym, żałosnym położeniu. Gubernator nie chciał na własną rękę szukać 

nowego tłumacza. Gestykulowałem gorączkowo, ilekroć spotykałem dr. Rao i 

zapewniałem siebie, że wszystko będzie dobrze. 

Wieczór nadszedł zbyt szybko. Podjechała limuzyna gubernatora. Polecono mi wejść. 

Na korytarzu widziałem twarze pełne entuzjazmu. Baba usiadł na fotelu umieszczonym 

pośrodku zdobionego podwyższenia. Gubernator złożył hołd Bhagawanowi i 

wypowiedział dobrze dobrane zdania. Baba wstał i dał mi znak, abym stanął przed 

mikrofonem. Gdy tylko wybrzmiały pierwsze zdania w telugu, usłyszałem, jak mój głos 

tłumaczy je głośno i wyraźnie w języku malajalam, w sposób bardziej autentyczny i 

trafny, niż kiedykolwiek mi się to zdarzało. Mój głos był dziwny; miał nowe brzmienie, 

które wibrowało w całej sali. 

Gdy Baba udał się na przylądek, zobaczyłem diament, który piraci wyrwali trzysta 

lat temu z kolczyka w nosie bożka Kanjakumari tymczasowo przeniesiony falą ręki Baby 

z miejsca, gdzie się znajdował. Podniosłem też z piasku na plaży kwarcowe koraliki, 

które wyskakiwały ze śladów Baby, pomogłem je policzyć i nawlec na sznurek różańca. 

Byłem u jego boku, gdy fale zaskoczyły mnie i zmoczyły moją koszulę. Widziałem, jak 

Baba powitał falę Waruny i upokorzył ją słowami: „Widzicie! Tęskni za umyciem moich 

stóp!” Fala pozostawiła na lotosowych stopach girlandę ze 108. pereł – skarb, który może 

ofiarować tylko morze! 

Kolejne doświadczenie, w jakim uczestniczyłem, to przemówienie Bhagawana w 

ratuszu Ernakulam na zakończenie podróży. Baba zakończył je stwierdzeniem, że 

docenia duchowy głód ludzi. Powiedział, że wkrótce znowu przyjedzie i spędzi kilka dni 

w każdym mieście, od najbardziej wysuniętej na północ części stanu, do krańca 

półwyspu, gdzie leży Kanjakumari. Kiedy złożyłem tę obietnicę w ich języku, okrzyki 

wdzięczności prawie zniszczyły dach. Murali, dyrektor stacji radiowej Calicut 

(Kozhikode), który przygotował audycję, łącząc fragmenty przemówień Baby, podkreślił 

wagę tej obietnicy. Gdy rozeszła się wieść, że Baba wkrótce ponownie odwiedzi Keralę, 

kilku przyjaciół poprosiło go o potwierdzenie. Murali upierał się, że to prawda. „Jeśli 

Baba nie przyjedzie tu do końca przyszłego miesiąca, sam pojadę do Puttaparthi z taśmą 

i odtworzę ją w czasie interview. Rzucę mu wyzwanie jego własnymi słowami!” – 

zapowiedział. 
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Wszyscy przyjaciele byli zachwyceni postawą, jaką przyjął Murali. Poprosili o 

odtworzenie taśmy; słuchali głosu Baby zapewniającego dobrodziejstwo, którego tak 

bardzo pragnęli. Nie usłyszeli jednak oczekiwanej obietnicy. Najważniejsze zdania 

zniknęły, zarówno te wypowiedziane w telugu przez Bhagawana, jak i przeze mnie w 

języku malajalam, ale nie została po nich żadna przerwa w nagraniu. Gdy później Murali 

opowiedział mi o tym przykrym dla niego doświadczeniu, uświadomiłem sobie, że Baba 

dokonał technologicznie niemożliwej zmiany nagrania na taśmie przechowywanej w 

zamknięciu, w biurze, sto mil od jego fizycznej obecności, aby poddać „terapii szokowej” 

kilka ciekawskich osób oraz jedną zarozumiałą i pragnącą rozgłosu.  

W święty dzień Waikunta Ekadasi zgodnie z mitologią hinduską drzwi do nieba są 

otwarte dla wszystkich przez całą dobę. Baba przebywał wtedy w Alleppey, 

nadmorskim miasteczku w Kerali. Mieliśmy nadzieję, że jak zwykle tego dnia stworzy 

dla nas amritę i modliliśmy się o to. Ale Baba zamiast nektaru stworzył posążek Kriszny 

i zachęcił nas do oddawania mu czci w tej postaci. Otrzymałem kolejny dowód jego 

miłości, gdy wysłano mnie z wiadomością do sekretarza maharadży z Travancore. 

Sekretarz przyniósł prośbę swojego pana, aby Bhagawan poświęcił pałac i 

pobłogosławił maharadżę. Musiałem mu powiedzieć, że Baba nie opuści budynku, w 

którym przebywa, i nie zawiedzie napływających tam ludzi, aby zaspokoić pragnienie 

jednej osoby. Maharadża mógł sam przybyć do niego! Maharadża przyszedł i otrzymał 

nagrodę. Baba nie traktuje inaczej bogatych i biednych. Traktuje najbiedniejszych z taką 

samą miłością, jak inni traktują najbogatszych. Rozpoznaje i ocenia bogactwo ducha. 

Miałem ten zaszczyt, że byłem z Babą, kiedy kilkanaście razy podróżował do 

Bombaju. Długa podróż samochodem z Bangalore przez Dharwad, Belgaum, Satarę i 

Punę dała nam cudowną szansę skąpania się w aurze jego obecności i skorzystania z 

jego rad. Samochód, którym jechałem, miał wiele problemów w czasie jazdy do 

Bombaju. Baba zapewnił mnie wtedy w pobliżu Hubli, że się skończą. Dojechałem do 

Pałacu Gwaliora w Bombaju, do którego Baba już dotarł i samochód nie mógł ruszyć 

dalej! Został obezwładniony obrażeniami wewnętrznymi przekraczającymi wszelkie 

nadzieje na szybkie wyzdrowienie, ale głos Baby zapewnił mu bezpieczną jazdę przez 

ponad 960 km! Wielbicieli, którzy tłoczyli się przed Babą, z każdą wizytą było coraz 

więcej. Tłumy godzinami podróżowały z odległych przedmieść do Malabar Hill, 

Carmichael Road, pałacu Gwalior w Worli czy do Andheri Mansions, aby otrzymać 

darszan i posłuchać głosu Baby.  

Byłem wśród tych, którzy razem z Babą pojechali poza granice miasta, aby wybrać 

miejsce, na którym można by wznieść Dharmakszetrę i byłem przy tym, gdy wybrano 

pagórek, na którym teraz stoi. Miałem szczęście, że byłem obecny przy ceremonii bhumi 

pudży i gdy Baba poświęcił kamień węgielny czy na inauguracji Dharmakszetry. 

Obecność Baby, jego głos, jego słowa, jego przesłanie zachwycają miliony umysłów. 
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Pamiętam wizytę Baby w liceum Kannan w Chittoor, mniej więcej 25 lat temu. Gdy 

przemawiał do wielkiego zgromadzenia na boisku piłkarskim, wydarzyło się coś 

niesamowitego. Wiele osób owładniętych nadmiarem energii i wibracji wpadło w 

ekstatyczny szał i aż 13 osób trzeba było położyć do łóżek. Baba mówił, że nawet 

częściowe podniesienie zasłony, którą awatar nałożył na siebie, ujawni chwałę, której 

ludzki umysł może nie wytrzymać. Dlatego wierzę, że tego wieczoru chciał, by wszyscy 

słuchacze zostali wystarczająco wzmocnieni, aby wytrzymać przypływ podnoszących na 

duchu emocji, gdyż do takich reakcji nie doszło w czasie żadnego innego dyskursu ani 

spotkania. 

Pewnego razu w Kakinadzie trzy ulice i dachy wielu domów wypełniły się ludźmi. 

Baba wstał, by przemówić do tego wielkiego zgromadzenia, ale zanim zaczął dyskurs, 

przez ponad 5 minut intensywnie patrzył na wszystkie miejsca tego zgromadzenia: na 

ziemię i dachy na wszystkich trzech ulicach pełnych ludzi. Po zakończeniu dyskursu 

rozmawiając z nami odniósł się do tego faktu. „Czy mam wam powiedzieć, dlaczego to 

zrobiłem? Podtrzymywałem dachy tych domów. Gdy je budowano, nikt nie 

przewidział, że pewnego dnia usiądą na nich setki ludzi, podobnie jak na gałęziach 

drzew”.  

Nic dziwnego, że Baba przewidział upadki wymęczonych słuchaczy i zapobiegł temu, 

rzucając na nich swoje czujne spojrzenie. W Chittoor i później w wielu wioskach wokół 

Nellore oraz w samym Nellore, Bhagawan również przemawiał do tysięcy ludzi. Swoją 

misję miłosierdzia opisał jako Kalinga Mardana z Bhagawaty. Zadaniem Baby zawsze i 

wszędzie jest neutralizacja jadu, który wydobywa się z Kalingi, węża zwiniętego w sercu 

człowieka. Kriszna w młodym wieku tańczył na licznych kapturach kobry Kalingi. A gdy 

delikatnie wcisnął każdy kaptur lotosowymi stopami, zbiorniczki z jadem opróżniały się 

z własnej woli, a kły odpadały. Baba zachęcał ludzi, aby uznali go za Premaswarupę, 

ucieleśnienie miłości. Ostrzegł ich przed wprowadzaniem w błąd przez chciwych i 

samolubnych ludzi. „Patrz, studiuj, waż wszystko na wadze własnego wewnętrznego 

doświadczenia” – doradzał. 

W Radżamundry dwóch słuchaczy, ojciec i nastoletni syn, jego jedyne dziecko, stali 

daleko od podwyższenia. Wyraźnie słyszeli dyskurs, ale Baba był dla nich tylko 

pomarańczową plamą. Syn wchłonął wezwanie awatara do rozpoczęcia heroicznej 

przygody wspinania się na wyżyny ku samorealizacji. Wrócił do domu ze swoim ojcem, 

ale marzył o powrocie do prawdziwego domu – łona wszechmogącego. Spełnił to 

pragnienie w ciągu tygodnia. Ojciec napisał do Baby: „Jestem ci wdzięczny za to, że 

dałeś mi tak czystego i wytrwałego syna. Wiem, że zatopił się w tobie. Z radością 

odprawiłem dzisiaj ostatnie ceremonie”. Transformacje wśród ludzi, powolne lub nagłe, 

powierzchowne lub głębokie, wywołane przez śrawanam, czyli słuchanie słów 

Bhagawana, zdarzają się bardzo często.  
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List do Radżagopali 
 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 

 

Drogi Radżagopalo! Przyjmij moje błogosławieństwa i miłość.  

Dla człowieka prawdziwej wiedzy, wszystkie dni są szczęśliwe. Szczęście to 

wewnętrzne świadome doświadczenie przychodzące wskutek zaniku pragnień umysłu 

lub ciała. Im mniej pragnień, tym większe jest szczęście. Szczęście doskonałe polega na 

zniszczeniu lub zaspokojeniu wszystkich pragnień w Absolutnej Istocie. Ludzka wielkość 

tak naprawdę jest niezależna – nie zależy od czegoś zewnętrznego. Wielkość to poczucie 

doskonałości albo świadomość osiągnięcia najwyższego celu życia. Sławy, jaką się 

zdobyło u wielu ludzi, nie nazywamy wielkością w dokładnym tego słowa znaczeniu. 

Odpowiedź jest bardziej kwestią definicji, która zależy od punktu widzenia, kultury i 

doświadczenia każdego człowieka.  

Dobroć nie jest fałszywa ani niemożliwa, lecz jest to jedyny czynnik nadający życiu 

prawdziwą wartość. Życie bez dobroci nie jest prawdziwym życiem, a jedynie sceną 

niszczycielskiego tańca sił zła, które pogrążają człowieka w smutku. W ostatecznej 

analizie, dobroć to droga do prawdziwego szczęścia. Dobroć nie jest oddzielnym bytem. 

Otrzymuje się ją tylko na względnej płaszczyźnie, gdy wyszło się ponad dwoistość i nie 

ma mowy o parze przeciwieństw. Radżu, Bóg jest zawsze z tobą i w tobie. Bądź 

szczęśliwy.  

– Baba 

Radżu! Posyłam odrobinę prasadu (wibhuti) dla twojego zdrowia, które nie jest 

dobre. 

Bądź zdrowy i szczęśliwy.  

Z miłością, Baba  
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Misja idealnej opieki medycznej 
Dr Nilam Bipinczandra Desai 

 

Zastanawiałam się, co powinnam napisać o naszym Instytucie, który istnieje już 

prawie 30 lat. Ukończenie 30. lat jest rzeczywiście ważnym wydarzeniem w życiu 

instytucji opieki medycznej, zwłaszcza przy tak wielu przeciwnikach, którzy wątpili w 

powstanie Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Sri Sathya Sai i w jego ciągłe 

funkcjonowanie. Ponieważ szpital jest całkowicie bezpłatny, ludzie wątpili, czy przetrwa 

choćby rok. Jestem pewna, że sceptycy już się do niego przekonali, ponieważ szpital żyje 

i kwitnie nie tylko po roku, ale po 30. latach. 

Bezpłatna opieka medyczna jest możliwa 

Od chwili powstania w 1991 roku instytut zdobył duże uznanie za powszechne 

świadczenie opieki medycznej opartej na najnowocześniejszej technologii, wyznaczając 

wysokie standardy idealnej opieki zdrowotnej, w atmosferze miłości i współczucia 

nawet wtedy, gdy jest ona świadczona całkowicie bezpłatnie. Tutaj pacjenta leczy się 

kompleksowo, a nie tylko na określoną chorobę, łącząc trzy wymiary – ciało, umysł i 

ducha. 

Motto boskiego założyciela Bhagawana Śri Sathya Sai Baby – „Opieka medyczna i 

edukacja muszą być bezpłatne dla całej ludzkości” – znajduje odzwierciedlenie w 

codziennym funkcjonowaniu szpitala. Gdy pacjent pojawia się w instytucie z 

problemem zdrowotnym, wychodzi dopiero po całkowitym wyleczeniu z dolegliwości, 

również w aspekcie prewencyjnym, bez wydawania ani jednej pajsy. 

Słusznie mówi się, że XXI wiek to wiek wiedzy i obecnie jesteśmy świadkami 

rewolucji w technologii informacyjno-komunikacyjnej. Wydaje się, że idziemy w stronę 

społeczeństwa globalnego, co powinno stwarzać możliwości dla wszystkich. Jednak 

biedni i nieuprzywilejowani nie radzą sobie z ciężarem choroby. 

Pomimo postępu naukowego i najnowocześniejszej technologii dostępnej w leczeniu 

chorób, opieka medyczna nigdy nie była bardziej niedostępna dla większości. Choroba 

jednej osoby często dotyka całą rodzinę i powoduje, że znikają oszczędności całego życia. 

W takiej sytuacji pomysł zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej każdemu, 

niezależnie od jego pochodzenia, nie tylko wydaje się naciągany, ale wręcz niemożliwy. 

Chociaż poczyniliśmy znaczne postępy w rozpowszechnianiu opieki zdrowotnej w 

naszym kraju, to jednak znaczna część społeczeństwa nadal pozbawiona jest nawet 

podstawowej opieki medycznej. Niepokojąca jest także duża liczba zgonów przy 
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narodzinach oraz w wieku niemowlęcym i szkolnym. Nasza konstytucja zakłada 

powszechną opiekę medyczną, którą powinien zapewnić nasz kraj. Zatem obowiązkiem 

nas wszystkich, a szczególnie tych, którzy odnieśli korzyści z placówek edukacyjnych i 

medycznych, jest dołożenie wszelkich starań, aby żaden pacjent w naszym kraju nie 

został bez opieki medycznej. Jednak tylko Bhagawanowi udało się to osiągnąć i 

utrzymać. 

Poruszony trudną sytuacją ubogich, Bhagawan zainicjował ogromne projekty 

pomocy humanitarnej, a wśród nich nasz instytut oparty na pięciu głównych zasadach 

opieki zdrowotnej. Zgodnie z tymi zasadami opieka medyczna powinna być (1) 

uniwersalna, (2) bezpłatna, (3) kierować się miłością i współczuciem, (4) profilaktyczna 

i (5) całościowa. 

Powstanie i rozwój instytutu 

Był 23 listopada 1990 roku. Odbywały się obchody 65. urodzin Bhagawana, który 

oświadczył, że za rok otworzy szpital superspecjalistyczny o wartości miliarda rupii, 

który będzie zapewniał całkowicie bezpłatne usługi w zakresie kardiologii, 

kardiochirurgii, nefro-urologii, neurologii i medycyny płuc. 

Czy można sobie wyobrazić obiekt o powierzchni 26 730 m2 i powierzchni 

zabudowanej 13 745 m2, który powstanie w ciągu sześciu miesięcy? Ten szpital o 

powierzchni 56 400 m2, pierwszy całkowicie bezpłatny szpital superspecjalistyczny i 

jedyny taki szpital na świecie zapewniający opiekę medyczną na bardzo wysokim 

poziomie, zbudowano w rekordowym czasie poniżej siedmiu miesięcy. 

Gdy tylko budynek był gotowy, w dniu inauguracji przeprowadzono pierwsze cztery 

duże operacje kardiochirurgiczne. Kolejne lata to rozbudowa instytutu o kolejne 

oddziały i rozpoczęcie działalności naukowej w formie programu DNB (Diplomate of 

National Board) – egzaminów specjalizacyjnych dla magistrantów i doktorantów. 

Instytut Wyższych Nauk Medycznych Sri Sathya Sai (Sri Sathya Sai Institute of 

Higher Medical Sciences, Prasanthigram) to szpital trzeciego stopnia na 300. łóżek z 14. 

salami operacyjnymi, oddziałem intensywnej opieki medycznej, dwoma laboratoriami 

cewnikowania serca, pięcioma medycznymi i chirurgicznymi oddziałami oraz 

całodobowy oddział ratunkowy. Szpital ma następujące specjalizacje: kardiologia (od 

listopada 1991 r.), kardiochirurgia (od listopada 1991 r.), urologia (od listopada 1992 r.), 

okulistyka (od listopada 1994 r.), chirurgia plastyczna (od lipca 1997 r.), ortopedia (od 

lipca 2006 r.), gastroenterologia medyczna (od lipca 2008 r.). 

Od momentu powstania Instytut przyjął około 3,7 mln pacjentów i wykonał 380 tys. 

operacji i zabiegów medycznych. Codziennie wykonuje się tam 45-50 operacji w 14. 

salach operacyjnych, w tym około 12-14 okulistycznych, 10-12 urologicznych, 7 
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ortopedycznych, 5 kardiochirurgicznych i 9-12 plastycznych. 

Szpital przyjmuje codziennie średnio 550 pacjentów dochodzących. Sporządzamy 50 

wypisów szpitalnych i dokumentujemy 45-50 operacji dziennie. Wykonujemy również 

300 zdjęć rentgenowskich, 12 tomografii komputerowej, 10 rezonansów magnetycznych 

i 50 zabiegów ultrasonograficznych dziennie. 

W latach 2014-2015 śmiertelność w szpitalu wyniosła 0,97%, a zachorowalność 1,67% 

i należała do najniższych w kraju. 

Szpital posiada własne najnowocześniejsze laboratorium diagnostyczne, które spełnia 

wszystkie wymagania. Laboratoria przetwarzają 400 próbek dziennie, które obejmują 

takie dziedziny jak biochemia, mikrobiologia, patologia, hematologia kliniczna i bank 

krwi. Cały sprzęt laboratoryjny jest połączony z naszą centralną bazą danych systemem 

informatycznym cyfrowej wymiany informacji HL7 (ang. Health Level Seven). 

Instytut owocem miłości Bhagawana do ludzkości 

Pacjenci, którzy odwiedzają ten szpital, opowiadają nam o swoim zdumieniu i o 

wdzięczności, która ich przepełnia i skłania, aby stali się lepszymi istotami ludzkimi, 

bardziej świadomymi swojego obowiązku wobec bliźnich. Tworzą efekt fali, gdyż jeden 

dobry uczynek zachęca do kolejnych. Od czasu do czasu przyjeżdżają do Instytutu, aby 

wykonywać sewę jako wolontariusze Sewa Dal. 

Pomagają swoim bliźnim, informując ich o szpitalu, który działa w ten sposób. 

Chociaż pacjenci przyjeżdżają tu w ostateczności, z powodu bólu i cierpienia, Puttaparthi 

staje się dla nich domem i często go odwiedzają, gdyż znajdują tu fizyczne i psychiczne 

ukojenie. Byłam świadkiem tej transformacji. Być może była to najwspanialsza nauka, 

jaką przekazał mi Swami. 

Kilka doświadczeń pozostanie ze mną na zawsze. Pamiętam małego chłopca, który w 

wieku 5 lat ważył zaledwie 8 kg. Cierpiał na chorobę serca, a jego kończyny były 

niebieskie z powodu braku tlenu we krwi. Był operowany i chociaż operacja zakończyła 

się sukcesem, wystąpiło u niego powikłanie polegające na odpływie płynu z jamy 

opłucnej. Pomimo naszych najlepszych wysiłków, nie było oznak wyleczenia i 

zaczęliśmy się niepokoić. Poszłam na darszan. Swami podszedł i zapytał o szpital i 

pacjentów. Powiedziałem o tym chłopcu. Swami słuchał z wielką uwagą, a następnie 

zmaterializował wibhuti, które dałam dziecku. Nie trzeba dodawać, że płyn przestał 

odpływać, a dziecko wróciło do domu całkowicie wyleczone. Trzy miesiące później, 

kiedy pewnego dnia patrzyłam w głąb korytarza, zobaczyłam małego dzieciaka 

biegnącego w moim kierunku. Nie poznałam go, ale gdy jego matka się zbliżyła, od razu 

zdałam sobie sprawę, że to ten sam dzieciak, którego matka musiała nosić, ponieważ nie 

mógł chodzić, a teraz był całkowicie wyleczony, zdrowy i silny. To właśnie te chwile 
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dają ogromne poczucie dumy, radości i spełnienia. 

Istnieją podobne, niezliczone relacje pacjentów, którzy doświadczyli Swamiego i jego 

miłości, a ich życie zmieniło się na lepsze. Również ich doświadczenia odsłaniają 

wszechwiedzę, wszechmoc i wszechobecność Bhagawana. 

Operowałam pięcioletnie dziecko, które miało problemy z zastawkami i dwie dziury 

w sercu. To była złożona, wrodzona choroba serca. Zamknęłam dwa otwory i 

naprawiłam zastawkę, ale nie byłam zadowolona z efektu, więc powtórzyłam operację, 

mimo że zajęło to dużo czasu. Ostateczny wynik był dobry, a pacjent dobrze się czuł. 

Gdy następnego dnia poszłam na darszan, Bhagawan podszedł do mnie i powiedział: 

„Wczoraj zajmowałaś się skomplikowanym przypadkiem małego dziecka. Początkowo 

nie byłaś zadowolona i powtórzyłaś operację, ale potem wszystko się ułożyło”. 

Rewelacja! Kto mu o tym powiedział? To dowód, że zawsze jest z nami. 

Za każdym razem, gdy kończyłam operację, miałam zwyczaj mamrotać kilka wersów 

bhadżanów lub pieśni. Wiedział o tym co najwyżej mój asystent, który stał obok mnie 

w czasie operacji, ponieważ śpiewałam bardzo cicho. Myślę, że po zakończeniu 

głównych etapów operacji, mój umysł relaksował się w ten sposób.  

Zbliżał się Akhanda Bhadżan i urodziny Swamiego oraz towarzyszące im tygodniowe 

uroczystości. Przyjechali wykładowcy i studenci z Anantapur, Brindawanu i 

Muddenahalli, a atmosfera była bardzo świąteczna. Dzień przed rozpoczęciem Akhanda 

Bhadżanu poszłam na darszan Bhagawana Naprzeciwko mnie siedziała dyrektorka 

kampusu Anantapur, pani Dżajalakszmi Gopinath. Swami zapytał ją o przygotowania 

do Akhanda Bhadżanu, a później podszedł do mnie i zapytał, czy zaśpiewam na 

Akhanda Bhadżanie. Zaskoczyło mnie to pytanie i odpowiedziałam: „Swami, nie umiem 

śpiewać”. Swami natychmiast powiedział: „Ale śpiewasz na sali operacyjnej”. Po raz 

kolejny doświadczyłam objawienia, że wie o nas wszystko i zawsze jest z nami. 

Wydarzyło się to po fizycznym odejściu Bhagawana i było dowodem jego 

wszechobecności. Wiele osób pyta mnie, czy doświadczamy obecności Swamiego po 

jego fizycznym odejściu. To zdarzenie jest tego świadectwem. Mieliśmy łatwy 

przypadek dziury w sercu i trzeba było przeprowadzić operację. Mój młodszy chirurg 

wykonywał ten zabieg. Operacja przebiegła pomyślnie, ale gdy skończył zamykanie 

mostka (klatki piersiowej), serce pacjenta nagle zatrzymało się. Natychmiast otworzył 

klatkę piersiową i ożywił pacjenta, po czym nastąpił cudowny, bezproblemowy powrót 

do zdrowia. Później dowiedzieliśmy się od naszego głównego anestezjologa, że gdy 

wieźli pacjenta na salę operacyjną, ujawnił, że Bhagawan przyszedł do niego we śnie 

poprzedniej nocy i zapewnił go, że jego operacja pójdzie dobrze i cały i zdrowy wróci 

do domu i rodziny. Bardzo się ucieszyłam, gdy to usłyszałam i znowu potwierdziło to 

naszą wiarę, że Bhagawan robi i planuje wszystko. Musimy po prostu nadal być jego 
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dobrymi instrumentami. 

Przyszło mi do głowy jeszcze jedno zdarzenie. Zoperowaliśmy sześcioletnie dziecko i 

wracało do zdrowia na oddziale intensywnej terapii. Wiele razy rozdawaliśmy naszym 

pacjentom zdjęcie Swamiego z napisanymi na nim jego słowami. Gdy wszyscy pacjenci 

otrzymali zdjęcia, zaczęliśmy ich pytać, czy wiedzą, kim jest Swami? Ten sześciolatek z 

zaciekawieniem patrzył na zdjęcie, a gdy podeszliśmy do niego i zapytaliśmy o 

Swamiego, roześmiał się i powiedział: „Ten pan z takimi włosami przychodzi codziennie 

i pyta mnie, czy nic mi nie dolega”. Co za objawienie! Bhagawan wciąż jest pośród nas 

i opiekuje się swoimi pacjentami. Czyste serce sześciolatka mogło widzieć Swamiego, 

natomiast my dorośli nie widzimy go. 

Moja matka cierpiała na silny ból ramion i szyi przez trzy dni, a Swami uwolnił ją od 

bólu w mgnieniu oka. Poza tym moja matka miała złamane dwie stopy i odmówiła 

leczenia, z wyjątkiem wibhuti Swamiego. Do ostatniego dnia życia nie miała 

dolegliwości w obu stopach. 

Dziś świętujemy ideę, która wyszła od Bhagawana i urzeczywistniła się w postaci 

stojącej przed nami wspaniałej budowli. Świętujemy istnienie, zrównoważony rozwój, 

pracę wykonaną w ciągu ostatnich 30. lat. To jedyny bezpłatny szpital na świecie, który 

otrzymał certyfikat, że pracuje zgodnie ze standardami jakości Indyjskiej Rady ds. 

Jakości (NABH). Nie znaczy to, że nie było trudności. Jednak za każdą przeszkodą stał 

Swami – prowadził nas i strzegł. Najwyższy poziom jakości w stosunku do ilości, 

kompleksowe i całościowe leczenie pacjenta, a nie tylko leczenie jego choroby, 

bezpłatne leczenie, które nie jest gorszej jakości niż płatne leczenie – to cechy 

charakterystyczne opieki zdrowotnej w naszym Instytucie. 

Ten szpital to wzór, który można powielać, może go wszędzie uruchomić każdy, kto 

ma determinację i przestrzega jedności myśli, słów i czynów. 

Szpital jest owocem boskiej woli awatara Bhagawana Baby, który całe życie spędził 

na obdarzaniu tłumów ludzi bezinteresowną miłością i współczuciem. 

- Autorka, dr Nilam Bipinczandra Desai, dołączyła do Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Sri 

Sathya Sai, Prasanthigram w Puttaparthi w lutym 1993 roku, gdzie do dzisiaj pełni funkcję starszego 

konsultanta i ordynatora oddziału kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. 
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Oczyszczajcie świat sankirtanem 
 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba  

 

Nie ma drugiej takiej epoki jak kalijuga, 

kiedy przez samą medytację nad imieniem Pana 

można zrealizować najwyższy cel życia. Błogosławieni! 

Nawet multimilionera musi zadowolić 

zwykła odzież i jedzenie. 

Nie przeżyje on na diecie ze złota. 

Kiedy czas jest niepomyślny, kij może zamienić się w węża, 

a kiedy czas jest pomyślny, kurz może stać się złotem. 

Koło czasu może przemienić uczonego w nieme zwierzę, 

głupiec może zostać świętym, 

a bogacz w jednej chwili może stać się zabawką 

w rękach bogini dobrobytu. 

Bez względu na to, o co się modlisz, nie możesz otrzymać tego, 

co nie jest ci przeznaczone. 

Nie rozwijajcie żadnych pragnień. 

Lepiej użyjcie swej inteligencji, by prowadzić godziwe życie. 

Cóż więcej mogę wam powiedzieć, 

dobrzy ludzie, tu zgromadzeni? 

 

Jedynie całościowe widzenie zapewnia błogość 

 

Ucieleśnienia boskiej miłości! 

Samjak kirtanam iti sankirtanam – najlepszy sposób śpiewania bhadżanów to śpiew 

zbiorowy. Istnieje wielka różnica między kirtanem, a sankirtanem. Kirtan ma charakter 

indywidualny. Śpiewają go pojedyncze osoby w celu spełnienia swoich modlitw. 

Natomiast intencją sankirtanu jest dobrobyt całego wszechświata. Sankirtan nazywany 

jest również samadżika bhadżan (wspólny śpiew). Ten sposób śpiewania pierwszy 

zainicjował Guru Nanak, założyciel sikhizmu. 

Sankirtan służy zademonstrowaniu jedności w różnorodności. Kiedy wszyscy 

uczestnicy łączą się, by zaśpiewać zgodnie jednym głosem, określa się to jako sankirtan. 
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Istnieją cztery rodzaje sankirtanu: guna sankirtan, lila sankirtan, bhawa sankirtan i nama 

sankirtan. 

Guna sankirtan dotyczy takich bhadżanów, w których wielbiciel wymienia 

chwalebne cechy Boga, doświadcza jedności z Bogiem i nabywa tych boskich 

przymiotów. Tak śpiewał Tjagaradża. W jednym ze swoich kirtanów wołał: „Panie, 

jesteś nie do opisania! Czy może Brahma albo inni bogowie oddać pełnię chwały Twoich 

wspaniałych dokonań? Wyczekuję Twojej łaski. Wysłuchaj moich błagań. Oddałeś 

mędrcowi syna, którego zabrał bóg śmierci. Pokonałeś bożka miłości. Uwolniłeś z 

więzienia Wasudewę i Dewaki. Ochroniłeś Draupadi, gdy modliła się do Ciebie w 

rozpaczy. Byłeś obrońcą Pandawów. Wyrwałeś z biedy bramina Kuczelę. Uratowałeś z 

niewoli 16 000 panien”. W ten sposób Tjagaradża wyliczał w swych pieśniach 

chwalebne cechy Boga. 

Gita Gowindam jest formą lila sankirtanu. Lila sankirtan wyraża radość wielbiciela 

ze świętych zabaw Boga, łączy śpiew z ekstatycznym tańcem i całkowicie absorbuje 

wielbiciela. Za przykład może służyć „Gita Gowindam” Dżajadewy. 

Bhawa sankirtan najlepiej ilustruje sama Radha, która wyrażała wiele różnych uczuć 

skierowanych do Boga i utożsamiała się z Bogiem w każdym swoim nastroju 

odzwierciedlającym jej oddanie. Ukazywała swoje oddanie na pięć sposobów: santa 

(uspokojenie), sankhja (przyjazność), watsalja (wieczna miłość), anuraga (miłość w 

afekcie), madhura (słodycz). Radha i Mira wyrażały bhawa sankirtan. 

Nama sankirtan prezentuje w swoich kirtanach Czajtanja. „Wszystkie imiona są 

Twoje. Nie ma nic w całym kosmosie, co nie nosiłoby piętna Twojego imienia i Twej 

postaci”. Swarupa dharam santam sarwanamadharam Śiwam, satczitananda rugam 

adwajta, satjam, śiwam, sundaram. (Tu Swami zaśpiewał tę ślokę). Czajtanja 

rozkoszował się śpiewaniem imienia Pana, które wyrażało wszystko, co jest we 

wszechświecie piękne i chwalebne. 

Podczas gdy w poprzednich wiekach wielbiciele wybierali jeden ze sposobów 

śpiewania chwały Pana, to największym szczęściem mieszkańców Prasanthi Nilajam jest 

możność radowania się czterema formami sankirtanu. Śpiewane tu bhadżany są 

połączeniem wszystkich czterech rodzajów wspólnego śpiewu. 

Istnieje jeszcze inny, specjalny sposób oddawania czci imieniu Pana. Jest 

to namalikhitam – pisanie boskiego imienia. Kontemplowanie w umyśle imienia Pana, 

wymawianie ustami i pisanie ręką służy do osiągnięcia trikarana śuddhi – czystości 

umysłu, mowy i czynów. 

Nabożny śpiew to przepływ miłości do Boga 

Jaka jest zatem istota sankirtanu? Jego zasadniczym celem jest wzbudzenie miłości do 
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Boga. Dopasowując swój głos, melodię, uczucie i rytm do właściwego brzmienia pieśni, 

wielbiciel powinien zatracić się w śpiewie. Święte słowa pieśni, tworzące harmonię 

uczucia, oddania i miłości, powinny stanowić potok miłości płynący ku Bogu. Tylko taki 

śpiew można nazwać nabożnym. 

Kiedy pieśń wykonywana jest bez zrozumienia słów i bez najmniejszego choćby 

wewnętrznego poczucia szczerej miłości do Boga, jest to wykonanie mechaniczne. 

Bhawa (uczucie), raga (melodia) i tala (rytm) są niezbędne we właściwym śpiewie. 

Powtarzanie boskiego imienia to lek na wszelkie dolegliwości. Kiedy imię śpiewane 

jest w formie pieśni z muzyką, napełnia serce bezgraniczną rozkoszą. Wielu panditów 

recytuje boskie imiona w formie ślok (wersetów). Jednak nie doświadczają oni wielkiej 

tęsknoty zawartej w tych ślokach. Niektórzy aktorzy potrafią wymawiać słowa głośno 

i wyraźnie, tyle że bez jakiejkolwiek głębi uczucia. Ale kiedy imiona śpiewa się 

melodyjnie, dotykają one serca śpiewaka i słuchaczy. Nawet niewierzący i agnostycy z 

uznaniem kiwają głowami, gdy słuchają takiej muzyki. 

Melodyjnie śpiewana pieśń porusza struny serca 

Niektórzy uczestnicy sesji bhadżanowej w ogóle nie poruszają ustami. Mogą 

twierdzić, że śpiewają pieśni mentalnie, nie okazując tego na zewnątrz. To nie jest 

właściwe. Jeśli masz w sobie uczucie oddania, powinno ono zostać wyrażone przez usta 

uczestniczące w śpiewie. Jedynie wtedy można twój śpiew nazwać sankirtanem – 

śpiewaniem w harmonii ze wszystkimi. Musisz śpiewać boskie imiona głośno, na całe 

gardło, aż do granic możliwości. Tylko na taki śpiew Bóg odpowie w pełni i obdarzy 

swą łaską. Nikt nie przyjdzie na ratunek tonącemu człowiekowi, jeśli jego wołanie 

będzie cichutkie. Jedynie wtedy, gdy tonący będzie krzyczeć z całych sił, jego wołanie 

zostanie usłyszane i ludzie przybiegną na pomoc. Sankirtan oznacza śpiewanie z 

zaangażowaniem i żarliwością. 

Wszyscy powinni zrozumieć, że każda część ciała i każdy jego organ dany jest 

człowiekowi, by służył do świętego celu: język wymawia imię Pana, ręce składają ofiarę, 

stopy prowadzą do świątyni i tak dalej. Tych narządów nie można używać w celach 

błahych i bezbożnych. Uświęcając wszystkie narządy zmysłów, człowiek powinien 

oczyścić umysł i kontemplować Boga. 

Jedyny sposób na oczyszczenie skażonego świata 

Ucieleśnienia boskiej miłości! Nie jest możliwe opisanie słodyczy i świętości imienia 

Pana. Śpiewanie boskiego imienia przyniesie wam korzyści i obdarzy radością 

proporcjonalnie do intensywności waszego oddania, z jakim to czynicie. Wszyscy 

powinni starać się śpiewać boskie imiona w harmonii ze sobą. Obecnie pięć żywiołów 

tego świata – przestrzeń, powietrze, ogień, woda i ziemia – jest skażonych. Brakuje wam 
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czystej wody i czystego powietrza. Dźwięki, które słyszycie, są nieczyste. Ziemia jest 

zanieczyszczona. Kalijuga stała się kalmasza-jugą (wiekiem nieczystości). Aby oczyścić 

to wszystko, jedynym sposobem jest śpiewanie imion Pana. 

Ludzie w dzisiejszych czasach spędzają większość swojego czasu na oglądaniu 

telewizji i wideo. Czy jest zatem niespodzianką, że dzieci urodzone w takich warunkach 

są produktem telewizji? Od najmłodszych lat zachowują się jak aktorzy. Uwielbiają 

popisywać się. Winę za to ponoszą rodzice. Dawniej, gdy kobieta była ciężarna, słuchała 

opowieści o Prahladzie, Satjawanie i innych szlachetnych postaciach. To miało dobry 

wpływ na dziecko w łonie matki. 

Atmosfera oczyszcza się przez intonowanie boskiego imienia 

Recytacja imion Pana pomoże oczyścić atmosferę w wyniku absorbowania świętych 

fal dźwiękowych. Moc fal dźwiękowych działa na podobieństwo fal radiowych, które 

przenoszone są na wielkie odległości i odbierane. Atmosferę skażoną nieczystymi falami 

dźwiękowymi można oczyścić śpiewaniem boskiego imienia. 

- Z boskiego dyskursu Bhagawana wygłoszonego w audytorium Purnaczandra 3 marca 1992 roku. 

 

 

 

 

Moje doświadczenia z Bhagawanem Śri Sathya Sai Babą 
Dr Goteti Saraswati 

 
Nazajutrz mieliśmy pojechać autobusem do Badri. Swami kazał nam usiąść na dużym 

trawniku w pobliżu bungalowu gubernatora i powiedział, co powinniśmy zrobić. 

„Popatrzcie na Ganges płynący w pobliżu. Obudźcie się wcześnie rano. Nie przejmujcie 

się zimnem i weźcie kąpiel. Zostawcie wszystkie swoje grzechy i wady Gangesowi. 

Wyjdźcie z rzeki oczyszczeni”. Tak powiedział Swami. W związku z tym wstaliśmy 

wcześnie. Czy wiecie, jak silny był prąd? Bardzo mocny. Musieliśmy trzymać się 

uchwytów, jakoś wykąpać się i wyjść. Zrobiliśmy to. 
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Jak Swami ocalił krowę 

Następnego dnia pojechaliśmy autobusami. Widzieliśmy kilka autobusów, które 

spadły do wąwozu. Gdy spojrzeliśmy w dół, widzieliśmy koła przewróconych 

autobusów zatopionych w wodzie. To był przerażający widok. Ale Swami zabrał nas ze 

sobą. Musieliśmy nauczyć się lekcji Swamiego na temat czystości. „Jeśli czegoś chcecie, 

poproście” – powiedział. O co mieliśmy go poprosić? Chcieliśmy tylko być blisko 

Swamiego. On jest dla nas jedyny. Przy drodze były wysokie pagórki. Kiedyś gdy 

spacerowaliśmy ze Swamim, zobaczyliśmy krowę pasącą się na wzgórzu. Gdy 

przechodziliśmy, krowa spadła ze wzgórza. Powiedziałam o tym Swamiemu. Kiedy 

spadła, myślałam, że nie przeżyje, wiła się na ziemi. A potem wstała i sobie poszła. 

Swami powiedział: „Znalazła się przed oczami Swamiego. Jak myślicie, co się z nią 

stanie?”. To wszystko były dla nas lekcje. Wzrok Swamiego powinien być skierowany 

na nas. Wtedy nic nam się nie stanie. Jak myślicie, co może się stać, jeśli jesteśmy w 

zasięgu wzroku Swamiego? 

Bóg przychodzi w wielu formach, aby chronić swoich wielbicieli 

Swami dokonywał indywidualnych ustaleń, odczytując imiona: „Niech ci ludzie 

wsiądą do palankinów, niech tacy a tacy wsiądą na konia, a tym powiedz, aby szli 

pieszo”. W ten sposób poczynił przygotowania dla wszystkich. Każdemu wyznaczył 

środek transportu. Pokazałam charakter i postanowiłam nie jechać konno. Ale bałam się 

powiedzieć, że nie chcę konia. Czy znowu mnie skarci? Więc po prostu siedziałam cicho. 

Koń dla córki Sitharamajaha. W ten sposób on załatwił wszystko i ruszyliśmy. Burgula 

Ramakriszna Rao miał grupę składającą się z członków jego rodziny. Wypili kawę i 

zjedli ciastka, a potem wyruszyli. Po drodze trzy-cztery razy powiedział: „Swami czułby 

się z tym źle. Proszę wsiadać na konia”. Grzecznie mówił nam w ten sposób. „Nie ma 

problemu, sir” – odpowiedziałam. Gdy tylko mnie widział, prosił, abym wsiadła na 

konia. Konie zostały nam przydzielone i szły z nami. 

Górska ścieżka była dość stroma, więc wspinaczka była trudna. Dyszałyśmy ciężko, 

wspierając się kijem. Idąc dalej czułyśmy pragnienie, ale ani ona, ani ja nie miałyśmy 

wody. Napiłyśmy się z górskiego źródła, ale wkrótce pragnienie powróciło. 

Zatrzymałyśmy się przy stoisku z herbatą. Zapytałyśmy właściciela: „Czy możesz dać 

nam trochę wody pitnej?” „Nie mogę dać wam wody, jeśli chcecie, mogę dać wam 

herbatę” – odpowiedział. Gdy oznajmiłyśmy, że chcemy wody, a nie herbaty, 

powiedział, że wody nam nie da. Ani ona ani ja nie piłyśmy herbaty. Ruszyłyśmy w 

górę.  

Wspinając się po stromej ścieżce z kijami w ręku, natknęłyśmy się na kobietę 

Garhwali. Była dobrze zbudowana, wysoka, z ładną zdrową karnacją. Niosła jedno 

naczynie na drugim, tak jak w Radżastanie. Schodziła z góry. Zapytałam ją: „Czy wyżej 
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jest woda?”. „Nie, nie dostaniesz wody, jeśli pójdziesz w górę” – odrzekła. „Chce mi się 

pić” – stwierdziłam. „Jesteście spragnione? Usiądźcie, naleję wam wody” – powiedziała. 

Gdy poprosiłyśmy o naczynie, nie dała nam. Powiedziała: „Usiądźcie, naleję”. Więc 

usiadłam. A obok mnie była moja nieustraszona towarzyszka. Powiedziałam jej: „Ty też 

usiądź, Sita!”. Wlała nam wodę do ust. Wreszcie byłyśmy zadowolone. Wyżej nie było 

wody, żadnych strumieni. Po pewnym czasie ta dama zniknęła. Jeśli cierpimy, Bóg w 

takiej czy innej formie nas ochroni. Wspinałyśmy się z dużym wysiłkiem. Po dłuższej 

wspinaczce Sita powiedziała: „Nie mogę już chodzić. Wsiadam na konia”. „Wsiadaj! Koń 

jest tuż obok ciebie” – powiedziałam. Pomogłam jej wejść na konia. Mój koń wciąż szedł 

za mną. Wreszcie doszłyśmy do celu. Zakwaterowano nas w budynku szkoły.  

Po kąpieli położyłam się i zasnęłam. Byli tam wszyscy pozostali członkowie grupy. 

Rano i wieczorem ofiarowywali Swamiemu arati. Irytowało mnie to. Co to wszystko 

jest? Śpiewanie, przyjmowanie namaskaru, żadnych reguł ani rymów. Oni śpiewali w 

ten sposób, a ja leżałam. Z daleka słyszałam śpiew, ale byłam śpiąca. Zasypiając 

usłyszałam: „Biedactwo. Determinacja. Ona ma tego ducha. Wspięła się na górę. 

Biedactwo. Jest teraz zmęczona i śpi”. Słyszałam te słowa. Znajomy głos. Natychmiast 

wstałam i zobaczyłam Swamiego, który stał obok i doceniał moje wysiłki we 

wspinaczce. To było piękne! Wstałam i przyjęłam namaskar. 

W pobliżu Badrinath jest miejsce poniżej lodowca zwane Brahma Kapal. Swami kazał 

wszystkim usiąść i odprawić obrzędy dla swoich przodków. Wszyscy mężczyźni złożyli 

ceremonialne ofiary, które przekazano tamtejszej świątyni. Swami zmusił do tego 

wszystkich mężczyzn. Powiedział nam: „Nie ma potrzeby, aby kobiety to robiły; ja to 

zrobię”. Ganga płynie poniżej jako Alakananda. Zszedł na dół i poprosił nas o to samo. 

Zeszliśmy na dół i staliśmy w szeregu na schodach. 

Swami wziął naczynie na ceremonialne ofiary i zebrał trochę wody z Gangi. Zapytał, 

czy ktoś ma sezam. Kto wziąłby ze sobą nasiona sezamu? Gdy tylko o tym wspomniał, 

w wodzie zaczęły unosić się nasiona sezamu. Machając ręką, stworzył dużą bryłę 

wibhuti. Miałam jej część przez wiele dni. Zmieszał je z wodą i oddał w nasze ręce. 

Następnie powiedział: „Przez siedem pokoleń przed wami lub po was nie trzeba już 

odprawiać obrzędów”. 

Narajana sewa w Badrinath  

Na tych wzgórzach Swami zaprosił nas do wspólnego zdjęcia. Na tym zdjęciu każdy 

z nas jest tak duży jak głowa mrówki. Widać na nim wszystkie 110 osób od nas i 100 ze 

strony gubernatora. Swami nakłonił nas wszystkich do wspólnego zdjęcia. 

Co zrobił w Badri? Przed wyjazdem z Badri nakarmił wszystkich. Wykonał Narajana 

sewę. Swami podchodził do nas i mówił: „Daj mi dziesięć rupii. Daj mi pięć rupii. Daj 

mi dwadzieścia rupii”. W ten sposób prosił każdego o pieniądze. Było wielu, którzy mieli 
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więcej pieniędzy. Mówili: „Nie, Swami, damy 100, 200 rupii”. „Nie, daj mi tylko dziesięć 

rupii, pięć rupii” – odpowiadał. W ten sposób zebrał od nas pieniądze. Ode mnie wziął 

dziesięć rupii. Potem powiedział: „Powód, dla którego zbieram od was pieniądze, jest 

następujący: jest to bardzo święte miejsce. Dobroczynność w takim miejscu zapewni 

dobre rezultaty w wielu żywotach. Jeśli biorę od ciebie tylko dziesięć rupii, to dlatego 

że nie potrzebujesz większych korzyści. Masz sto rupii i możesz je dać, ale dla ciebie nie 

jest to konieczne. Kwalifikujesz się do dziesięciu rupii”. Zebrał tylko tyle. Potem 

ugotował słodki ryż i rozdawał go na całej ulicy. Kupił wszystkie pledy w mieście i 

rozdał wszystkim. Byli jednak tacy, którzy nie dostali pledów, ponieważ już ich nie było. 

Dał tym ludziom po 200-300 rupii, każąc im kupić pledy, gdyż to było zimne miejsce. 

Działo się to w przeddzień naszego powrotu. 

Swami powstrzymuje osunięcie się góry 

Po wieczornej kolacji mieliśmy wracać następnego dnia. Z Badri do Joshimath – tą 

samą trasą. Obowiązuje tam ruch jednokierunkowy. W czasie naszej nieobecności w 

Devprayag 3-4 razy osunęła się ziemia. Jechaliśmy w trzech autobusach, a gubernator i 

inni mieli 3-4 samochody. W pewnym miejscu Swami zatrzymał się, pomachał 

chusteczką i powiedział: „Wszyscy wysiadajcie z autobusów! Cokolwiek macie w rękach, 

po prostu weźcie to i przyjdźcie tu szybko. Weźcie bagaż podręczny. Szybko!”. Oczywiście 

byłam pierwsza – nie miałam ze sobą bagażu. Pospieszyłam się. Ludzie z autobusu z 

tyłu nadal wychodzili. Swami powiedział: „Spójrzcie tam! Wielka góra zsuwa się w dół”. 

Małe skały już zaczęły spadać. Dopóki wszyscy nasi ludzie nie dotarli bezpiecznie, nic 

się nie zmieniło. Potem patrzyliśmy, jak osuwa się ziemia. Swami powstrzymał to 

swoim spojrzeniem. Żadną inną bronią.  

Gdy ludzie mówią, że Kriszna podniósł górę Gowardhana, nie wierzymy im! Tutaj, 

Swami zapobiegł upadkowi góry, po prostu patrząc na nią! Gdy byliśmy bezpieczni, 

patrzyliśmy, jak spada. Cała góra runęła, spadały wielkie głazy. Gdybyśmy uważnie 

obserwowali, bylibyśmy w stanie zobaczyć cud w każdej sekundzie. Ale nie 

obserwujemy. Uważamy, że to po prostu jest naturalne. Dotarliśmy do drugiej strony 

osuwiska. Ponieważ gubernator był z nami, szybko dojechały do nas autobusy z pomocą 

z Haridwaru, które było oddalone o 30-45 km. Pojechaliśmy do Haridwaru. 

Następnego dnia mieliśmy wyjechać. Swami poczynił przygotowania i gdzie mógł 

usiąść? Tylko na naszej odzieży! Siedząc planował, kto wraca do domu i tak dalej. 

Niektórzy chcieli zobaczyć Mathurę Brindawan. Swami przyniósł bilety. Zapytał mnie, 

czy też pójdę. Powiedziałam: „Swami, jeśli ty pojedziesz, ja też pojadę”. „Nie, nie pojadę” 

– odpowiedział. „Więc po co mam tam jechać? Po prostu wrócę do domu” – 

powiedziałam.  

Po obiedzie wsiedliśmy do pociągu jadącego do Delhi. Na miejscu niektórzy 
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wielbiciele Sai przynieśli ryż z twarogiem w dużych miskach i nakarmili nas wszystkich. 

Rano ruszyliśmy w dalszą drogę. Byli z nami Rama Lakszmana i Mohan, którzy wciąż 

śpiewali. To było miłe, kiedy wszyscy się poznaliśmy. Wszyscy siedzieliśmy razem i był 

tam również Śri Bhadram. Wróciło tylko 10 osób. Z Widżajawady wróciłam do domu. 

(Ciąg dalszy artykułu z Sanathana Sarathi z grudnia 2020 roku.) 

- Autorka, z zawodu lekarz-ginekolog, była wielbicielką Bhagawana przez ponad pięćdziesiąt lat. 

 
Sprawozdanie 

Nowiny z ośrodków Sai 
 

Argentyna 

W lipcu 2020 roku Góry Kordoby spłonęły w największym pożarze lasu, jaki 

kiedykolwiek widziano. Strawił on ponad 300 000 hektarów rodzimego lasu. W ogniu 

zginęło wiele zwierząt, w tym ptaki, owce, krowy, kury i lisy. Wolontariusze MOSS z 

grupy Sri Sathya Sai z San Marcos Sierras dostarczali żywność strażakom oraz 

potrzebującym rodzinom, które ucierpiały w wyniku klęski. Wolontariusze przez kilka 

miesięcy służyli kilku rodzinom. 

Australia 

Jednostka medyczna Sai we współpracy z MOSS w Australii zorganizowała udany 

Tydzień Zdrowia Sai w dniach 5-13 września 2020 roku. W Australii Zachodniej 

zorganizowano warsztaty na temat zdrowego starzenia się, aby zwiększyć znajomość 

ważnych problemów zdrowotnych u osób powyżej 40. roku życia. Warsztaty 

zaznajomiły uczestników z wizją idealnej opieki zdrowotnej Śri Sathya Sai Baby. Młodzi 

dorośli oraz grupa wykwalifikowanych lekarzy i paramedyków przedstawili różnorodne 

tematy dotyczące wzroku, uzębienia i ogólnego samopoczucia. W ramach Tygodnia 

Zdrowia Sai wiele innych prezentacji przygotowała jednostka medyczna Sai w innych 

regionach Australii. W związku z podjętym wysiłkiem, w dniu 6 września 2020 roku 

kilku wolontariuszy MOSS poprowadziło w Internecie ważne seminarium poświęcone 

R U OK Day – corocznemu dniu świadomości zdrowia psychicznego. 

Kanada 
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W dniu 3 października 2020 roku 60 wolontariuszy z ośrodka Śri Sathya Sai w 

Brampton/Mississauga dostarczyło około 1400 kg niepsującej się żywności, 40 paczek 

pieluch i chusteczek dziecięcych oraz 15 skrzynek butelek z wodą do schroniska dla kobiet 

Battered Women's Service Food Bank w Mississauga. Wolontariusze pomagali w 

zbieraniu, sortowaniu i dostarczaniu wszystkich przedmiotów, przestrzegając reżimu 

sanitarnego. Była to ich pokorna ofiara dla Bhagawana Śri Sathya Sai Baby złożona w 

jego 95. urodziny. 

Kirgistan 

W październiku 2020 roku wolontariusze MOSS w Kirgistanie obsłużyli 40 gości 

schroniska dla bezdomnych, z których wielu było chorych. Wolontariusze podali dwa 

gorące dania, bułeczki, herbatę i jabłka. Rozdawali też leki tym, którzy ich potrzebowali. 

Mieszkańcy i personel schroniska wyrazili wdzięczność za serdeczną służbę, a niektórzy 

goście nawet zaoferowali pomoc chorym. 

Meksyk 

W dniu 18 października 2020 roku z okazji Dnia Deklaracji Awatara wolontariusze 

MOSS w Meksyku zasadzili 101 drzew i roślin w różnych regionach. W akcji z miłością 

i oddaniem wzięło udział 28 rodzin i grupy wielbicieli. Ponadto uczestnikom 

przypomniano o związku między człowiekiem a przyrodą. Dziękowali oni Bogu za 

zapewnienie im życia i pożywienia. Wolontariusze nie tylko posadzili drzewa w swoich 

domach i parkach miejskich, ale także zobowiązali się do dalszej opieki nad nimi. 

Rosja 

Pod koniec października 2020 roku ponad 70 wolontariuszy, w tym młodzi dorośli z 

22 ośrodków i grup Sathya Sai w całej Rosji, służyło potrzebującym w atmosferze pełnej 

miłości i współczucia. W regionie Wołgi i Uralu 21. wolontariuszy podało ciepłe jedzenie 

138. potrzebującym. W niektórych miastach wolontariusze rozdawali ciepłe ubrania i 

dostarczali domowej roboty pizzę i lody dzieciom z miejscowego sierocińca. Pomimo 

ograniczeń spowodowanych pandemią, na Uralu wolontariusze MOSS rozdali jedzenie 

24. potrzebującym. Na Kaukazie, oprócz dystrybucji żywności i odzieży dla czterech 

potrzebujących rodzin, członkowie MOSS nakarmili ptaki i zwierzęta w dwóch miastach. 

W regionie północno-zachodnim ponad 20 osób rozdało płatki śniadaniowe (gryka, ryż) 

z warzywami, herbatą, kawą i słodyczami (czekolada, pierniki, ciastka, cukierki) stu 

osobom. Rozdawali też potrzebującym maski, papierowe chusteczki do nosa, witaminy, 

skarpetki i mydło. Ponadto wolontariusze dostarczali żywność i leki pierwszej pomocy 

rodzinom o niskich dochodach. Na Syberii wolontariusze MOSS z miłością podali 

makaron z warzywami, grochówkę, owsiankę z warzywami, ciastka z herbatą, puree 

ziemniaczane i sałatkę ponad 75. osobom. 
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Sri Lanka 

W dniu 17 listopada 2020 roku młodzi dorośli z ośrodków Sathya Sai w Point Pedro 

i Katkowalam posadzili ponad 750 drzew kokosowych, aby wesprzeć 250 zubożałych 

rodzin z wioski Thevanpitty w dystrykcie Mannar. W ramach projektu ‘Go Green’ każda 

rodzina otrzymała po trzy drzewa kokosowe, a dwie szkoły w wiosce otrzymały po pięć 

drzewek. 

Stany Zjednoczone 

Od 15 lat w każdą sobotę wolontariusze MOSS organizują bezpłatne obozy medyczne 

w klinice Ashland Free Medical Clinic w San Lorenzo w Kalifornii. Ten służebny projekt 

medyczny zapewnia ludziom podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną przy 

pomocy i współpracy kilkuset wolontariuszy, lokalnych placówek medycznych i szkoły 

dentystycznej. Ponad 22 000 osób otrzymało bezpłatną opiekę medyczną i 

stomatologiczną, w tym podstawowe usługi medyczne, mammografię, badanie wzroku, 

operacje zaćmy, szczepionki przeciw grypie itp. Pacjenci byli bardzo wdzięczni, a 

niektórzy nawet zgłosili się się do pracy w klinice. 

- Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

 

   

Jaką korzyść przyniesie wam mój dyskurs, jeśli nie 

przyjmiecie go do swoich serc i nie będziecie zgodnie z nim 

postępować? Uważam, że wszelkie wysiłki podejmowane przez 

te wszystkie lata, aby obudzić w was powinność wobec samych 

siebie, nie przynoszą owoców. Jesteście jak skały na brzegu 

morza, które niezachwianie stawiają czoła uderzeniom fal. 

Skała się nie porusza; fala nie ustaje. Ta kłopotliwa sytuacja 

powinna się skończyć. Obudźcie się i skorzystajcie z tej 

wyjątkowej szansy. 

- Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

   

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk  


