
 

 

  



Sanathana Sarathi   Marzec  2021 

 

2 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

 

SANATHANA SARATHI 

Marzec 2021 

 

Spis treści:  

 

 

 

 

 

 

  



Sanathana Sarathi   Marzec  2021 

 

3 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

 

 
  



Sanathana Sarathi   Marzec  2021 

 

4 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

 

AWATAR WANI  

 
 

Chwała kobiecości 
 

Ucieleśnienia miłości!  

Karma marga (ścieżka czynu) to piękny kwiat. Bhakti marga (ścieżka oddania) to 

niedojrzały owoc. Dżniana marga (ścieżka mądrości) to dojrzały, słodki owoc. Owocu 

nie będzie bez kwiatu. Owoc niedojrzały zmienia się w owoc dojrzały. Zatem 

podstawą dżniany (mądrości) jest karma (działanie).  

Dobre imię kraju zależy od kobiet  

Na tym wypełnionym działaniami świecie wielką łaską jest urodzić się kobietą. 

Jednak nieświadomi mężczyźni nie rozpoznają wielkości kobiet i uważają się za 

lepszych. Mężczyźni mają jedynie trzy moce, natomiast kobiety obdarzone są 

siedmioma mocami: dobrym imieniem, bogactwem cnót, słodką mową, inteligencją, 

hartem ducha, odwagą i cierpliwością. Mężczyźni nie rozumieją prawdziwej natury 

kobiet – nie tylko w tym kraju. Zwykle mężczyźni uważają, że kobiety są słabe i 

niezdolne do wykonywania ważnej pracy. Myślą, że tylko mężczyźni są silni fizycznie 

i mogą wykonywać ciężką pracę. To zwykła niewiedza.  

Pierwszą cechą kobiet jest dobre imię. Czy mówimy o domu, społeczności, czy 

kraju, ich dobre imię zależy od kobiet. Właśnie z tego powodu nazywamy nasz kraj 

macierzą; nikt nie nazywa go ojczyzną. Podobnie, nie zadaje się pytania, jaki jest twój 

język, ale „jaki jest twój język macierzysty?”. Czy to szacunek kraju, wspaniałość 

języka, czy rozwój społeczeństwa – wszystko zależy od kobiet.  

Kobiety udzielają dobrych rad  

Kobiety są bardzo inteligentne. Mają głębsze rozumienie religii i duchowości. Jeśli 

mężczyzna chce przeprowadzić jakąś ceremonię religijną, zawsze radzi się kobiet 

mieszkających w domu. Jeśli mąż chce pomyślnie zakończyć ważną pracę, nie uda 

mu się tego zrobić bez współdziałania żony. Jeśli najpierw nie poradzi się żony, to 

praca, jaką podjął zakończy się niepowodzeniem. Jeśli nawet mąż jest złym 

człowiekiem, żona powinna udzielać mu dobrych rad. Powinna być niczym minister, 

udzielając mądrej rady mężowi. Mandodari była żoną Rawany. Jak wszyscy wiemy, 

Rawana był nikczemny. Dzięki radom Mandodari żył tak długo. Żona zawsze radziła 

mężowi: „Rawano, jesteś pełen pychy, bo myślisz, że masz siłę fizyczną, władzę i 

znasz święte pisma. Ale jeśli Sita postanowi rzucić na ciebie klątwę, spalisz się na 

popiół. Dlatego poznaj moc kobiet i zachowuj się należycie”. 

Kobiety podtrzymują prestiż rodziny  
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Jeśli mężczyzna chce odprawić jadżnię, powinna towarzyszyć mu żona. Podobnie, 

żona powinna uczestniczyć we wszystkich dobroczynnych działaniach męża. Król 

Hariśczandra uważał, że prawda jest najważniejsza. Kiedy oddał mędrcowi 

Wiśwamitrze swoje królestwo, była z nim żona, Czandramati. Inaczej nie mógłby 

dokonać tego wielkiego, dobroczynnego czynu. Żonę nazywa się ardhangi (lepszą 

połową mężczyzny). Poza tym kobieta podtrzymuje dobre imię rodziny. Dlatego jest 

nazywana grihalakszmi (bogactwem domu). Mężczyzna zarabia pieniądze, ale to 

kobieta podtrzymuje w domu prestiż i godność rodziny. To ona gotuje i podaje 

jedzenie domownikom. Dlatego nazywa się ją sampada (bogactwem). Bogactwo nie 

polega jedynie na pieniądzach, ale także na dobrym zdrowiu, czystości i schludności. 

Bogactwem jest prawość, zdrowie, błogość i czystość. Są to różne formy bogactwa. 

Ponieważ kobieta ma je wszystkie, nazywana jest „bogactwem domu”. Zawsze dba 

o godność i szacunek rodziny, gdyż ma taką zaletę, że mówi słodko i łagodnie. W 

czasach starożytnych, jeśli mąż rozmawiał z innym mężczyzną w dużym pokoju, żona 

przebywała w innym pokoju. Właśnie w ten sposób kobieta podtrzymuje szacunek 

w rodzinie. 

Kobiety mają wielką zdolność rozróżniania  

Inna wielką cechą kobiet jest ich buddhi (intelekt). Kobiety są inteligentniejsze od 

mężczyzn. Łatwiej się koncentrują i lepiej wykonują wszystkie zadania. Mężczyźni 

mają lepszą zdolność rozróżniania tylko jeśli dotyczy to ich pracy. Ale jedynie kobiety 

postępują inteligentnie we wszystkich sytuacjach. Dla przykładu, zarówno mężczyźni 

jak i kobiety prowadzą dziś skutery, motocykle i samochody. Zapytajcie na policji, 

kto częściej ulega wypadkom. Gdy pojazd prowadzą kobiety, nie ma wielu 

wypadków. Co jest tego przyczyną? Kobiety mają lepszą koncentrację. Mało tego. 

Idźcie na dowolny uniwersytet i zapytajcie. Najlepsze wyniki zdobywają głównie 

dziewczęta. Dla Bhagawana zarówno kobiety, jak i mężczyźni są tacy sami, ale w 

rzeczywistości sytuacja jest właśnie taka. (śmiech i owacje). 

Kobiety zawsze wykorzystują swoją zdolność rozróżniania, aby odkryć, co jest 

dobre, a co złe. Gdy ojciec chce wydać córkę za mąż, patrzy na wykształcenie i zawód 

przyszłego męża, natomiast jego żona sprawdza pochodzenie i reputację rodziny. To 

kobieta weryfikuje ‘korzenie rodzinne’ zięcia i możliwości porozumienia. Z drugiej 

strony mężczyzna podejmuje decyzje w pośpiechu, a później żałuje. Pośpiech 

powoduje marnotrawstwo, marnotrawstwo wywołuje zmartwienia, więc nie 

spieszcie się. Mężczyzna pokazuje swoją odwagę tylko słowami, ale kobieta ma moc 

w sercu. Gdy mężczyzna wychodzi z biura wyczerpany, rozczarowany i przygnębiony, 

jego żona daje mu zastrzyk glukozy słodkimi, kojącymi i zachęcającymi słowami. 

Mężczyźni o tym wiedzą, ale nie przyznają się do tego otwarcie (śmiech i owacje). 

 Mężczyzna odnosi powodzenie w życiu dzięki wsparciu żony. Tylko kobiety 

potrafią zrozumieć wszystkie aspekty danej sytuacji. Mężczyźni rozumieją 

powierzchownie. Dzięki kobietom Bharatu kultura tego kraju jest wciąż żywa, 

pomimo znaczącego napływu cudzoziemców. 
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Kobiety są spokojne i pokorne  

Kobiety mają w sobie dużo spokoju. Pomimo trudności, jakim stawiają czoła z 

powodu niektórych krewnych, podtrzymują spokój w rodzinie. Cierpią w duchu, bez 

słów, ale na zewnątrz tego nie okazują, aby ratować dobre imię i szacunek rodziny. 

Mężczyźni mają rozbudowane ego, bo pracują w biurze i zarabiają pieniądze. Chociaż 

kobiety także pracują i zarabiają, nie mają takiego wielkiego ego. Są pokorne. Czasem 

kobiety także się kłócą, ale przeważnie są ciche i nastawione pokojowo. Odwaga 

mężczyzny zależy od siły jego żony w domu. Mężczyźni jedynie udają, że są odważni; 

tak naprawdę kobiety są odważniejsze od mężczyzn. Wiele kobiet zajmowało 

wysokie stanowiska w różnych krajach. Indira Gandhi przez 15 lat była premierem 

Indii. Podobnie, kobieta była premierem Wielkiej Brytanii. Na Sri Lance panie także 

były premierem oraz prezydentem. Kobiety mają wielką odwagę, by prowadzić i 

ochraniać swój kraj.  

Kobiety pierwsze oddają się Bogu, mężczyźni powoli podążają za nimi. Także na 

ścieżce duchowej kobiety idą na czele. Mądrość to kobieta, oddanie to kobieta. Bez 

oddania Bogu człowiek zmierza donikąd. Wiele kobiet osiągnęło wyzwolenie dzięki 

oddaniu Bogu. Tak, kobiety nie są słabsze ani gorsze od mężczyzn. Zasługują na taki 

sam szacunek jak mężczyźni.  

Ojciec zarabia pieniądze i utrzymuje rodzinę, matka wychowuje dzieci, dbając o 

ich wykształcenie i postępowanie. Głównie dzięki matkom dzieci osiągają w życiu 

powodzenie. Na całym świecie to kobiety są potężne. Nie ma czegoś takiego, czego 

nie mogą zrobić przy pomocy swojej wewnętrznej siły. Lawa i Kusza osiągnęli 

wielkość dzięki czułej opiece Sity. Rama stał się Bogiem, bo urodziła go Kausalja.  

Patrząc od strony duchowej, wszyscy na tym świecie są żeńscy. Puruszą 

(mężczyzną) jest tylko Bóg. Cały świat jest w pewien sposób uczelnią dla kobiet. 

Kiedy na uczelni dla kobiet wystawia się przedstawienie teatralne, król, królowa, 

ministrowie czy służący są kobietami, choć noszą strój mężczyzny. Jedzenie, sen, głód 

i strach są na tym świecie wspólne zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Tak samo 

jedzą, płaczą i żywią pragnienia. Różnice dotyczą tylko ciała.  

Aby pokazać cechy i zdolności kobiet oraz różnice między mężczyznami i 

kobietami, Kriszna odegrał kiedyś pewne przedstawienie. Postawił stróża u 

głównych wrót Brindawanu, żądając: „Pilnuj, aby do Brindawanu nie weszła żadna 

kobieta”. Gdy do bramy podeszła Radha, stróż odmówił jej wstępu. Gdy zapytała go 

o powód, odrzekł, że kobiety nie mają pozwolenia na wstęp do Brindawanu. 

Wówczas Radha powiedziała: „Brindawan należy do wszystkich, Gowinda należy do 

wszystkich” i zapytała go: „Kim jesteś i dlaczego tu jesteś?”. Stróż odrzekł: „Jestem 

mężczyzną. Dlatego tu jestem”. 

Wtedy Radha powiedziała: „To tylko twoja wyobraźnia mówi ci, że jesteś 

mężczyzną. Na tym świecie nie ma mężczyzn; wszyscy są tylko kobietami. Jedynie 
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Bóg jest mężczyzną. On jest Puruszą. Wszyscy inni to boskie stworzenia (prakriti). 

Cały wszechświat to prakriti, a jedynym puruszą jest Bóg.  

Świat symbolizuje kobiecość. Dlatego nazywamy nasz kraj macierzą. Wszystkie 

ciała narodziły się z Matki Ziemi. Matka jest najważniejsza dla wszystkich. Uczucia 

matki są najwyższe, gdyż zapewniają pomyślność kraju oraz postęp społeczeństwa i 

rodziny. 

(c. d. w następnym numerze) 

– Boskie orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 19 kwietnia 1996 roku.  

 
 

Z pełnym skupieniem zajmujcie się pudżą, dhjaną lub 

dżapą, tak aby, gdy wzniesiecie się duchowo, wasza twarz 

jaśniała blaskiem świadomości. W domu wstawia się drzwi, 

aby ułatwić wejście tym, których wejścia się pragnie. 

Zwróćcie uwagę na te drzwi, aby nie wpadały przez nie psy i 

małpy, pył czy suche liście. Zmysły i umysł są drzwiami, 

przez które do świadomość mogą wnikać szkodliwe wpływy i 

tam się zadomowić. 

- Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 

 

Bhagawata Wahini 
 

 

Rozdział 2 

Narodziny Bhagawaty 

 

Książe Parikszit był długo oczekiwanym synem Abhimanju [syna Ardżuny], który 

dotarł do boskiej siedziby bohaterów. Kiedy Parikszit był jeszcze w łonie Uttary, 

ujrzał lecącą ku niemu ostrą strzałę, którą wypuścił Aśwathama; sypały się z niej 
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iskry wściekłości i terroru. Parikszit zrozumiał, że przyniesie mu śmierć. Ale w tej 

samej chwili zobaczył przepiękną osobę, która posłała w kierunku pocisku swój dysk 

i roztrzaskała go na tysiące kawałków. Podziw i wdzięczność przepełniły księcia, 

spoczywającego jeszcze w łonie matki 

Parikszit zaczął zastanawiać się, kim mógł być jego wybawca. „Kim On jest? Musi 

chyba przebywać tu ze mną, skoro ujrzał strzałę w tej samej chwili, co ja! A w 

dodatku jest tak nieustraszony i ma taką moc, że zanim strzała mnie dosięgła, potrafił 

ją zniszczyć. Może jest moim bratem bliźniakiem? Ale skąd miał ten cudowny dysk? 

Jeżeli ma ten dysk, to dlaczego ja go nie mam? Nie. On nie może być zwykłym 

śmiertelnikiem”. Długo zastanawiał się nad swoim cudownym ocaleniem.  

Nie potrafił zapomnieć przecudnej twarzy, jaką ujrzał. Był to chłopiec, od którego 

bił blask miliona słońc. Był łagodny, pełen błogości, a jego skóra była niebieska jak 

czyste niebo. Jednak zniknął po uratowaniu Parikszita, który od tej pory zawsze 

widział jego postać okiem umysłu, bo pragnął ją ujrzeć ponownie. Kogokolwiek 

zobaczył, badawczo przyglądał mu się, chcąc sprawdzić, czy nie jest to jego wybawca, 

którego postać czcił w swojej pamięci. 

I tak rósł w łonie, rozmyślając o tej postaci. To rozmyślanie sprawiło, że stał się 

promiennym niemowlęciem. Kiedy nadszedł czas rozwiązania, pokój, w jakim odbył 

się poród, rozjaśniło nieziemskie światło, na widok którego położne i dwórki 

usługujące Uttarze zaniemówiły z zachwytu, oślepione tym blaskiem.  

Kiedy Subhadra, matka Abhimanju, doszła do siebie, po tym, co ujrzała, posłała 

wiadomość do Judhiszthiry, najstarszego z braci Pandawów, powiadamiając go o 

narodzinach dziecka. Kiedy Pandawowie usłyszeli tę niecierpliwie wyczekiwaną, 

radosną wiadomość, owładnęła nimi radość. Kazali grać orkiestrom i strzelać z dział, 

aby uczcić to wydarzenie. W rodzinie królewskiej urodził się następca tronu.  

Mieszkańcy miasta usłyszeli huk dział i chcieli poznać przyczynę tej radości. Wielki 

tłum ruszył do Indraprasthy. W każdym zakątku królestwa zapanowała radość. W 

kilka chwil całe miasto przekształciło się w rajski ogród, odpowiedni do tego, aby 

bogowie udzielili ludziom audiencji. Judhiszthira rozdawał wszystkim słodycze. 

Braminów obdarzył krowami, jedwabiem i szlachetnymi kamieniami. Damy dworu 

rozdawały kobietom złote szkatułki pełne szafranu i kurkuminy. Meszkańcy 

świętowali przez wiele dni i nocy, gdyż dynastia zyskała następcę tronu.  

Następnego dnia Judhiszthira zaprosił nadwornego kapłana, Kripaczarję i 

przeprowadził obrzęd dżatha karmy – pierwszego oczyszczenia niemowlęcia. 

Ponownie obsypał braminów kosztownymi darami. Uczeni i kapłani pobłogosławili 

dziecko i wrócili do swych domów.  

Dwa dni później Judhiszthira wezwał przed swoje oblicze sławnych astrologów i 

wróżbitów. Pragnął dowiedzieć się, czy dobre imię królestwa i jego kultura będą 

bezpieczne pod rządami księcia, który właśnie się narodził. Przyjął ich w pałacu z 
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tradycyjną gościnnością. Przydzielono im odpowiednie miejsca w sali obrad i 

ofiarowano im kadzidła i jedwabie.  

Król pokłonił się przed nimi i złożywszy dłonie w pełnym czci geście powitania 

rzekł: „O mędrcy, którzy znacie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, sporządźcie 

horoskop dla niemowlęcia, zbadajcie pozycje gwiazd i ich konstelacji oraz wpływy 

planetarne, które będę kierowały jego życiem i powiedzcie mi, jak ukształtuje się 

przyszłość”. 

Zapisał dokładny czas narodzin dziecka i kładąc dane na złotym talerzu przekazał 

go zgromadzeniu.  

Pandici określili położenie gwiazd w chwili narodzin i analizowali je z wielką 

uwagą. W miarę, jak formułowali swoje opinie, ogarniało ich coraz większe 

zdziwienie. Dzielili się między sobą radosnymi wnioskami, a po jakimś czasie nie 

znajdowali słów, aby wyrazić swój zachwyt. W końcu najstarszy z tego grona, wielki 

pandit, wstał i zwrócił się do księcia Judhiszthiry: „Królu! Zbadałem tysiące 

horoskopów i sporządziłem niezliczoną ilość wykresów zodiakalnych. Jednak muszę 

przyznać, że nigdy w życiu nie spotkałem się z tak pomyślnym układem, jak w tym 

horoskopie. Wszystkie pomyślne oznaki zbiegły się w chwili narodzin tego księcia, 

co wskazuje na obecność samego Wisznu! W tym dziecku przejawią się wszelkie 

cnoty. Wielki Manu przyjął ponowne narodziny w twojej dynastii”.  

Judhiszthira cieszył się niezmiernie, że jego ród ma takie szczęście. Przepełniała go 

radość. Złożywszy dłonie pokłonił się przed mędrcami, którzy przynieśli mu dobre 

nowiny i powiedział: „Dzięki błogosławieństwom mędrców oraz panditów takich 

jak wy i błogosławieństwom Pana, który jest naszym przewodnikiem, nasza rodzina 

może szczycić się takim klejnotem jako swym potomkiem. Mówicie, iż chłopiec 

zostanie obdarzony wszelkimi cnotami i zyska sławę. Jednak jaki będzie z tego 

pożytek, jeśli nie rozwinie w sobie głębokiego szacunku dla panditów, sadhu i 

braminów? Spójrzcie, proszę, raz jeszcze w horoskop i powiedzcie mi czy będzie miał 

tę zaletę”.  

Najważniejszy astrolog odrzekł: „Nie ma najmniejszych wątpliwości, że chłopiec 

będzie czcił i szanował bogów i braminów. Przeprowadzi wiele jadżni i jag (obrzędów 

ofiarnych), zalecanych w starożytnych pismach. Zdobędzie chwałę, jaką miał twój 

przodek Bharata. Odprawi nawet Aśwamedhę (ofiarę z konia). Rozszerzy sławę tego 

rodu na cały świat. Zdobędzie wszelkie rzeczy, jakich pragną bogowie czy ludzie. 

Przewyższy wszystkich, którzy byli przed nim”.  

W ten sposób wszyscy pandici i bramini na różne sposoby wychwalali zalety 

księcia. W końcu zamilkli. Niektórzy nie byli pewni, czy czegoś nie pominęli. Inni 

obawiali się, że mogą być posądzeni o przesadę w pochlebstwach. Jednak 

Judhiszthira chciał usłyszeć od nich jeszcze więcej na temat charakteru i jego życia. 

Pragnienie to zachęciło panditów i powiedzieli: „O, królu, cieszy nas, że pragniesz się 
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dowiedzieć jeszcze więcej o losach i charakterze dziecka. Będziemy szczęśliwi mogąc 

odpowiedzieć na każde pytanie, jakie chciałbyś nam zadać”.  

Widząc ich entuzjazm, Judhiszthira wystąpił na środek i zapytał: „Czy podczas 

rządów tego księcia będzie jakaś wielka wojna? I czy książę odniesie w niej 

zwycięstwo?”. „Nie” – odpowiedzieli pandici. „Nie będzie niepokojony przez żadnego 

wroga. Nie doświadczy porażki w żadnym przedsięwzięciu. Jest to niepodważalna 

prawda”.  

Słysząc to, Judhiszthira i jego bracia – Bhima, Ardżuna, Nakula i Sahadewa – 

popatrzyli na siebie z wielką radością. Po chwili Judhiszthira zaczął mówić. „Jeśli 

tak…”. Jednak nie kończąc zdania zatopił się w myślach. Pandici to zauważyli i jeden 

z nich rzekł: „Zdaje się, że pragniesz dowiedzieć się czegoś więcej. Zapytaj, a my 

chętnie odpowiemy na wszystkie pytania”. 

„Oczywiście, jestem zadowolony ze wszystkich odpowiedzi, jakich udzieliliście. 

Książe będzie cnotliwy, sławny, zwycięski, miłosierny, łagodny, pełen miłości i 

będzie traktował wszystkich jednakowo. Przeprowadzi wiele ceremonii ofiarnych. 

Nie będzie miał wrogów. Wzmocni reputację naszej dynastii i przyniesie jej honor. 

Wszystko to napełnia mnie wielką radością. Jednak chciałbym także wiedzieć, jak 

zakończy się jego życie”.  

Bracia zauważyli, że Judhiszthira był bardzo przejęty zadając to pytanie i głos mu 

trochę drżał. Pocieszali go słowami: „Po co martwić się tym już teraz? Koniec musi 

nadejść któregoś dnia. Jest to nieuniknione. Coś go spowoduje; jakaś okoliczność go 

wywoła. Narodziny pociągają za sobą konieczność śmierci. Obawiamy się, że zbyt 

wiele radości mogło zamącić jasność twojego myślenia. Czyż to, czego się już 

dowiedzieliśmy, nie wystarczy? Reszta niech pozostanie zakryta. Nie zgłębiajmy 

szczegółowo przyszłości. Zostawmy ją Bogu”.  

Ale Judhiszthira nie mógł pozbyć się pragnienia poznania, jak ten doskonały 

książę zakończy swe życie. Wyobrażał sobie, że musi to być naprawdę chwalebny 

finał chwalebnego życia. Chciał zatem, aby astrologowie mu to wyjawili.  

Pandici ponownie zasiedli nad swoimi obliczeniami. Zajęły im one dość dużo 

czasu. Obserwując ich pracę, król nie mógł powstrzymać ciekawości i ponaglał ich, 

oczekując szybkiej odpowiedzi. Wreszcie odpowiedzieli: „Książę porzuci księstwo na 

skutek klątwy mędrca”. 

Judhiszthira zdziwił się, że taki wzór cnót może ściągnąć na siebie klątwę mędrca. 

Był wstrząśnięty taką możliwością. Tymczasem pandici powiedzieli: „Nasze 

obliczenia wskazują, że książę zostanie ukąszony przez węża”. Słysząc tę 

przepowiednię Judhiszthira zasmucił się i w jednej chwili cała radość znikła z jego 

serca. Ogarnął go wielki smutek.  

 

 



Sanathana Sarathi   Marzec  2021 

 

11 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

 

Rozmowa 

Cudowne spotkania z wiecznością 
 

Wśród nielicznych szczęśliwych wielbicieli, którzy przybyli do Swamiego we 

wczesnych latach jego misji awatara, Śri Radża Reddy był kimś wyjątkowym. Miał 

rzadki przywilej przebywania w boskiej obecności i cieszenia się błogością jego boskiej 

bliskości przez prawie 30 lat. W tej rozmowie opowiada on o duchowych wyżynach, 

jakie osiągnął i głębokich naukach, jakie otrzymał od Bhagawana Baby. 

 

P: Na początek, proszę, powiedz nam, jak poznałeś Swamiego i jak się rozwijały 

twoje relacje z nim? 

Radża Reddy: Początkowo byłem wielbicielem Śri Ramakriszny Paramahansy. Od 

młodych lat oddawałem też cześć Swamiemu Wiwekanandzie. Śri Ramakriszna nie 

miał szacunku dla cudów. Mówił: „Nie odwiedzajcie cudotwórców”, ale moja matka 

jeździła do Bhagawana już od początku lat 50. XX wieku. Gdy uczyłem się w koledżu 

Loyola College w Madrasie (Czennaj), matka poradziła mi, abym poszedł na darszan 

Bhagawana. Był wówczas gościem Śri Hanumanthy Rao, komisarza ds. transportu 

w Czennaju. Wtedy po raz pierwszy miałem kontakt z Bhagawanem. Duże wrażenie 

zrobił na mnie jego delikatny, pełen miłości głos i mowa. Gdy poruszał ręką w 

powietrzu – w swoim niepowtarzalnym stylu zapytałem go, dlaczego macha ręką w 

ten szczególny sposób. Odkąd zdobyłem wykształcenie, byłem dociekliwy. Ale 

Swami nie udzielił mi bezpośredniej odpowiedzi. Zapytał: „Dlaczego nosisz 

podwiniętą koszulę?”. Powiedziałem: „Tak ubieramy się na uczelni”. 

P: Więc zamiast odpowiedzieć Bhagawan zadał ci pytanie? 

R. R.: Tak, odpowiedział pośrednio! To była krótka, lecz pełna miłości mowa. 

Zrobiło to na mnie wielkie wrażenie; tak zakończyło się to pierwsze spotkanie. Potem 

studiowałem przez pięć lat. Zdobyłem wyróżnienie z ekonomii. To była bardzo dobra 

uczelnia. 

P: Kiedy miałeś następny kontakt ze Swamim? 

R. R.: Było to 4 października 1956 roku. Wtedy w Puttaparthi otwarto pierwszy 

szpital, Szpital Ogólny Sri Sathya Sai. Otworzył go premier stanu Andhra Pradesz, Śri 

Bezawada Gopala Reddy. Dlatego tam przyjechałem. Skończyłem studia i byłem 

pochłonięty moją sadhaną (praktyką duchową). Jestem niepoprawnym 

introwertykiem – tak o sobie mówię! Miałem własną metodę medytacji, bhadżany, 

sesje jogi itp. Pierwsze pytanie, jakie zadałem Babie, brzmiało: „Czy jesteś 

zrealizowaną duszą?”. 
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P: Jaka była jego odpowiedź? 

R. R.: Po prostu wskazał ręką na światło w pokoju. Powiedział: „To jest ręka, a to 

jest cień dłoni na ścianie. Nie ma takiej realizacji”. Chciał powiedzieć: „Jestem 

prawdą! Ty jesteś cieniem. Nie mam nic do zrealizowania! Ty musisz się zrealizować!”. 

Tak było. Musiałem czytać między wierszami. A potem, oczywiście, przyciągnął mnie 

do siebie – to było nie do odparcia! Jego moc była czymś wyjątkowym! I stałem się 

jego wielbicielem. 

P: Czy ponownie cię wezwał? Czy wróciłeś do Parthi? 

R. R.: Tak! Najpierw pojechałem do domu, ale potem wróciłem i zamieszkałem z 

Bhagawanem, ponieważ szukałem sadguru, mistrza duchowego. W tym czasie 

przyciągnął mnie również swami Śiwananda z Riszikesz, który już nie żyje. Odszedł 

wiele lat temu. Gdy żył, chciałem tam pojechać i przyjąć sannjasę (zostać 

człowiekiem wyrzeczonym) czy coś w tym rodzaju. Tak więc Bhagawan przyciągnął 

mnie; stopniowo wprowadził mnie w bhadżany, w prowadzenie jego samochodu i 

wypełnianie różnych obowiązków; przygotowanie dla niego kąpieli, ścielenie łóżka 

i wiele innych rzeczy! Był dla mnie niezmiernie łaskawy, dając mi te wszystkie 

możliwości służenia. I tak to trwało. 

Ale, oczywiście, na swój sposób byłem też sceptykiem. W tamtym czasie, miałem 

z tyłu głowy słowa Śri Ramakriszny, aby nie wierzyć w cudotwórców. Wreszcie 

pewnego razu, znając mój wątpiący umysł, Swami objawił mi, kim jest. To było w 

Utakamand. Baba odpoczywał na łóżku i tylko my byliśmy w pokoju. 

Baba powiedział: „Jeśli jesteś wielbicielem Wisznu, zobaczysz parama dżjoti 

(najwyższe światło) wychodzące z mojego serca; jeśli jesteś wielbicielem Śiwy, 

zobaczysz jak światło wychodzi z mojego czoła, gdzie znajduje się trzecie oko, czyli 

dżniananetra (oko mądrości)”. Oczywiście widziałem dżjoti (boskie światło) w 

okolicy serca, ponieważ byłem wielbicielem Pana Kriszny. 

P: Czy to zmieniło twoje poglądy? 

R. R.: Niezupełnie. Mówiłem, że jestem urodzonym sceptykiem! Nie poddałem 

się tak łatwo; ja też mam ego! Jak wam powiedziałem, w tym czasie byliśmy w 

Utakamand i gdy Baba wyszedł z pokoju, wziąłem jego latarkę, którą trzymał pod 

pledem. Pomyślałem: „Czy da ten sam efekt? Niech spróbuję!”. Baba natychmiast 

złapał mnie na gorącym uczynku! Wszedł do środka i powiedział: „Co mam zrobić, 

abyś uwierzył?”. On sam był nieco zakłopotany, że tak powiem. 

P: Więc złapał cię na gorącym uczynku z latarką! 

R. R.: Jacy jesteśmy głupi! Wiesz, jak to jest, gdy ego szaleje i masz wszelkiego 

rodzaju wątpliwości! Lepiej pozbyć się tego wszystkiego. 

P: Mogłeś zobaczyć dżjoti w jego sercu, co jest niezwykłe. 

R. R.: Bez wątpienia miałem darszan dżjoti; ale miałem też wątpliwości! 
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P: Czy te wątpliwości zostały wyjaśnione? 

R. R.: Tak! Swami był dla mnie bardzo łaskawy. Zwykle spałem na podłodze, a on 

na łóżku. Wczesnym rankiem zwykle medytowałem i miałem wspaniałe 

doświadczenia, takie jak podnoszenie się kundalini (energii duchowej wyobrażanej 

jako zwinięty wąż) oraz fale błogości! W czasie medytacji widziałem też fale świateł. 

Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale dawały cudowny, przyjemny efekt. 

Jak ci mówiłem, byłem niepoprawnym introwertykiem. Jestem taki do tej pory! 

Nie wiem, czy widziałeś Stary Mandir? Łóżko Bhagawana znajdowało się w jednym 

pokoju, a obok stały półki, na których zwykle trzymaliśmy jego rzeczy, a dalej była 

łazienka. Tak więc spałem obok tych półek, a Baba spał w drugim pokoju na łóżku.  

Kiedyś wydarzyło się coś dziwnego. To było tak, jakby połowa blasku słońca 

zaświeciła na mnie! Pojawiło się niewiarygodnie mocne światło! To niezwykłe 

doświadczenie nie trwało tak długo, by mnie zniszczyć, ale byłem zszokowany! 

Oczywiście, za tym wszystkim stał Baba, ale udawał, że nic nie wie. 

Kiedyś miałem różnicę zdań z Babą – wiesz, że ego czasem wychodzi! 

Przebywaliśmy w Bangalore u wielbiciela. I tak bardzo wziąłem to sobie do serca, że 

pomyślałem, iż muszę się wycofać. I faktycznie wyjechałem. Powrót autobusem do 

domu trwał trzy godziny. Ale w połowie drogi, gdy jadłem coś w przydrożnym 

hotelu, nie wiem, co się stało! Moje serce ścisnęło się, jak wyżęty, mokry ręcznik. Nie 

mogłem tego znieść! Z oczu zaczęły mi bez końca płynąć łzy. Do tego stopnia, że inni 

w hotelu pomyśleli: „Biedny człowiek; musi cierpieć z powodu jakiejś tragedii!”. 

Wbrew mnie, łzy nie przestawały płynąć. Nie mogłem tego znieść; zrezygnowałem! 

Pojechałem następnym autobusem do Bangalore, mówiąc do siebie: „Niech się 

stanie, wracam do Baby!”. Gdy dotarłem na miejsce, zobaczyłem Babę siedzącego na 

łóżku i piszącego do mnie list! 

P: Pisał do ciebie list? 

R. R.: Tak: „Gdzie pójdziesz, kiedy mnie opuścisz?”. Wtedy zrozumiałem, że on jest 

sakhshat hridajaniwasi (najwyższym mieszkańcem serca)! I nic nie dzieje się bez jego 

pozwolenia. Gdy on ma twoje serce pod swoją kontrolą, nie możesz nic zrobić! Jesteś 

skończony. Twój umysł nie funkcjonuje. Tak się stało, a wtedy postanowiłem: „Nie, 

Baba! Nigdzie nie pójdę bez twojej woli – to jest niemożliwe!”. 

P: Więc to było coś w rodzaju przełamania ego? 

R. R.: Tak, to było urzeczywistnienie hridajawasi. Uświadomiłem sobie, że on wie 

absolutnie wszystko; to było coś fantastycznego! Też to wiesz – kiedy myśl pojawia 

się w umyśle któregoś z przebywających tu wielbicieli, natychmiast zostaje ona 

zarejestrowana w świadomości Baby, który natychmiast reaguje! 

P: Miałeś takie doświadczenie? 
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R. R.: Zdarzyło się to dziesiątki razy, więc stało się powszechne. Moja żona i syn 

też mieli takie doświadczenia. Kiedyś Swami wezwał moją żonę na interview. Wokół 

było kilku bogatych ludzi. W jej głowie pojawiła się nikła myśl: „Szczególną uwagę 

poświęca ludziom bogatym!”. Swami mówił wtedy o czymś innym, ale natychmiast 

zwrócił się do niej, jakby podążał za jej myślą i powiedział: „Dlaczego? Ponieważ 

wielu ludzi u nich pracuje i wszyscy odnoszą z tego korzyści!”. 

P: Każdy, kto pracuje u bogatej osoby, może ulec jej wpływowi. 

RR: Mało tego, wielu ludzi odniesie korzyści, jeśli ktoś u steru zmieni się na lepsze. 

Oczywiście, serce Baby wychodzi także do innych ludzi i oni również odnoszą 

korzyści. Więc zamiast łapać każdą małą mrówkę, złap królową mrówek! To właśnie 

robił Baba, ale też Swami Wiwekananda. 

Miałem pewne wątpliwości co do sposobów działania Baby i myślałem o tym, 

ale nie wyraziłem swojej myśli. Tak się dzieje, że gdy jego fizyczna forma jest blisko, 

natychmiast przychodzą takie myśli.  

Dlatego w dyskursach Baby – w wielu, które słyszałem, nie ostatnio, ale w 

dawnych czasach – zdarzała się, że tak powiem, „utrata związku” między jednym 

stwierdzeniem a drugim, dlatego że gdy w umysłach słuchaczy pojawiały się 

wątpliwości, Swami przerywał wszystko, co wcześniej wyjaśniał, i odpowiadał na te 

wątpliwości. Więc czasami, co naturalne, brakowało korelacji z poprzednimi wątkami 

dyskursu. 

P: Ktoś może myśleć, że brakuje tu spójności, ale w rzeczywistości ta spójność 

istnieje. 

R. R.: Tak jest! Baba przybył ze względu na dżiwy (jednostki), a nie dla rozgłosu 

lub jakiegokolwiek bzdurnego pochlebstwa! Tak on działa – to jest coś wspaniałego! 

P: Miałeś przywilej przebywania z Babą, o czym inni ludzie mogą tylko 

pomarzyć. Więc proszę, powiedz nam więcej – jak działał w tamtych czasach i jak 

współdziałał z innymi ludźmi? 

R. R.: Nawet w czasie nieformalnych rozmów Bhagawan pozwalał w tamtych 

czasach wyrażać ludziom swoje wątpliwości i zwykle natychmiast je wyjaśniał. 

Jednocześnie dawał im także bezpośrednie doświadczenia znane niektórym z nas. 

Zauważyłem, że Bhagawan podchodzi do każdego indywidualnie. Nie przepada 

za tłumami. Udziela wskazówek każdemu człowiekowi i sam go koryguje i rozwija, 

ponieważ jest bardzo zainteresowany ewolucją jednostki. Dla przykładu, był kiedyś 

u niego Śri Jawa, właściciel firmy Joy Ice Cream. Przed przybyciem do Bhagawana 

był bardzo zamożny. W tamtych czasach Joy Ice Cream był bardzo popularny 

również w Bombaju – podobnie jak teraz Kwality Ice Cream. Ale przed przybyciem 

do Bhagawana Śri Jawa przywykł do picia napojów alkoholowych. Nawyk był tak 

silny, że nawet małe dzieci w jego rodzinie robiły to dla zabawy.  
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Śri Jawa przybył do Bhagawana, gdy przebywał on w pałacu Gwalior w Bombaju, 

który później został zburzony. Gdy po raz pierwszy się spotkali, Baba powiedział: 

„Witaj, Jawo!”. I to wszystko, lecz to wystarczyło, by nastąpiła w nim wewnętrzna 

przemiana i natychmiast porzucił nałóg. Bhagawanowi bardzo zależy na rozwoju 

jednostki i stara się jej nie urazić, tak jakby był jej przyjacielem od urodzenia! 

P: A co z rodziną Śri Jawy? 

R. R.: Oni też przeszli piękne transformacje. Baba daje wewnętrzną siłę. 

Uzależnionemu bardzo trudno odstawić alkohol! Baba jest jednak antarajaminem 

(mieszkańcem wnętrza) i bardzo głęboko oddziałuje na jednostkę. Nie jest 

zadowolony z tego, co pokazujesz, nie! Dociera do twojego rdzenia. To takie 

cudowne! Dlatego Bhagawan może rozmawiać z każdym; Nie potrzebuje pośrednika, 

żadnego wprowadzenia. 

Wszystko jest dla niego otwartą księgą i pragnie przemiany w każdym z nas. 

Zwykle jesteśmy sami dla siebie „absolutnie obcy”, nic o sobie nie wiemy! 

P: Baba przechodzi przez nasze umysły bez przeszkód! 

R. R.: O tak, jak przez otwarte księgi. Nie mam co do tego wątpliwości – to 

powszechne doświadczenie, tak powszechne jak picie wody. 

P: Opowiedz nam więcej o tych doświadczeniach. 

R. R.: Bhagawan ma swoje niepowtarzalne sposoby. Dał mi szansę śpiewania 

bhadżanów. Prowadziłem bhadżany przez wiele lat, od 1958 do 1983 roku; to znaczy 

do 60. roku życia. 

P: To ponad dwadzieścia pięć lat! 

R. R.: Tak. Kiedy miałem 60 lat, pewnego dnia jak zwykle zacząłem śpiewać 

bhadżan. Wszyscy studenci śpiewali świeżymi i donośnymi głosami. Bhagawan 

chciał dać im więcej szans, a ja przechodziłem na emeryturę. Gdy chciałem zaśpiewać 

bhadżan, nagle odebrano mi mikrofon. Ponieważ byłem z Babą przez tyle lat, 

„znałem” sposoby Swamiego i zrozumiałem aluzję, więc w ogóle nie zareagowałem. 

Potem po zakończeniu bhadżanów i wykonaniu arati Swami po prostu na mnie 

spojrzał; to było tylko spojrzenie, ale bardzo głębokie. Wierzcie lub nie, ale przez 2-3 

dni przebywałem w stanie w błogości. Tylko spojrzenie, nic więcej! Ale było to 

zupełnie nieziemskie uczucie błogości! To było cudowne doświadczenie.  

Innymi słowy, w swój niepowtarzalny sposób przekazał mi: „Głupcze! Nie zajmuj 

się bhadżanami aż do grobu! Przejdź od bhadżanów do czegoś bardziej intensywnego 

i bardziej wewnętrznego, bezpośredniego”. To była wspaniała lekcja. Trzeba mieć 

jego błogosławieństwo, aby przyjąć to we właściwy sposób. Nie możesz się 

zbuntować, ego nie gra tu roli. 

P: Jaki był pierwszy cud Swamiego, którego byłeś świadkiem, gdy zacząłeś 

odwiedzać Parthi? 
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R. R.: Cuda stały się tak powszechne, że przestały być cudami! Często słyszałem o 

materializacji wibhuti i kiedy przyszedłem do Baby, byłem na to mentalnie 

przygotowany, ponieważ moja matka była wieloletnią wielbicielką. 

Widziałem sporo ciekawych przypadków. Swami często wchodził w „trans”, co 

oznaczało, że, opuszczał swoje ciało, ilekroć gdzieś jakiś wielbiciel był w 

niebezpieczeństwie. Zdarzało się, że jego ciało osiągało stężenie pośmiertne – stan 

podobny do śmierci. Mógłby przewrócić się niczym kij. Jako pomocnicy Swamiego 

musieliśmy dbać o jego ciało, nie pozwalając mu upaść ani się zranić. Kiedyś, gdy 

jeszcze dobrze nie wiedziałem, jak przebiega u niego „trans”, opuścił ciało, wyrywał 

swoje włosy i miał w ręku sporą ich garść. Potem poprosił o wodę, którą chętnie 

podałem, następnie połknął te włosy i popił je wodą! Później, kiedy wrócił do 

normalnej świadomości, zapytał mnie: „Czy połknąłem jakieś włosy?”. 

Powiedziałem: „Tak, Babo”. Pamiętaj, nie byłem zaznajomiony z tymi boskimi 

działaniami. Wystarczy jeden włos, aby uszkodzić układ pokarmowy, a tu była ich 

cała garść! To, co wydarzyło się później, było czymś niewyobrażalnym. Mokre włosy, 

które połknął, zaczęły wychodzić z jego ciała, poniżej serca! To było coś 

oszałamiającego. 

P: Jakiś przykład humoru Swamiego? 

R. R.: Jak już powiedziałem, byłem czcicielem Swamiego Wiwekanandy. Baba 

powiedział: „Po prostu zdobądź wiwekę (mądrość), a później będziesz się z nim 

bawił”. Pomyślałem, że będąc tak związany z Wiwekanandą i jego ideami, wzniosę 

się na duchowe wyżyny. Ale w rzeczywistości wydarzyło się coś innego – po moim 

ślubie nazwał mojego syna Wiweka! Tak sobie ze mnie zażartował. Ale wyobraźcie 

sobie, Swami powiedział to wiele lat przed moim ślubem! I nie miał żadnego związku 

z moim małżeństwem. 

P: Swami ma wspaniałe poczucie humoru. 

R. R.: Ogromne! Skręcaliśmy się ze śmiechu, gdy doskonale kogoś naśladował. 

P: Czy byłeś świadkiem „boskiego uzdrowienia”? 

R. R.: Kiedyś cierpiałem na hemoroidy i doświadczyłem obfitych krwawień, które 

były reakcją na zły lek homeopatyczny, jaki mi podano. Musiałem iść do 

Bhagawana, ale wtedy odbywała się uroczystość i musiałem uczestniczyć w procesji. 

Powiedziałem Bhagawanowi o mojej sytuacji i natychmiast dał mi prasadam. 

Wierzcie lub nie, ale w chwili, gdy go wziąłem, problem zniknął! To nie był żart! 

Cierpiałem przez wiele dni z powodu krwawiących hemoroidów. 

Opowiem o jeszcze jednym przypadku. Dotyczy to kuzyna mojej żony, Śri Suresza, 

który jest szczerym wielbicielem Bhagawana. Miał wtedy trzydzieści kilka lat i był 

wysoko wykwalifikowany, z dyplomem inżyniera z chemii i dyplomem magistra 

zarządzania uzyskanymi w Ahmadabadzie. Miał wysokie stanowisko i nagle 

zachorował na raka uda. Był młody i miał dwójkę małych dzieci, chłopca i 



Sanathana Sarathi   Marzec  2021 

 

17 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

dziewczynkę. Udał się do Dharmakszetry w Mumbaju na darszan Baby, który 

powiedział mu: „Tak, rak został usunięty!”. Był to bardzo niebezpieczny rodzaj raka i 

lekarze dali mu 6 miesięcy życia. Do tego czasu spróbował chemioterapii i 

wszystkiego innego. 

P: Nadal żyje? 

R. R.: Tak, jest rześki i krzepki, choć minęło wiele lat! Pracuje w niemieckiej firmie 

w Pune, w Indiach i podróżuje po świecie przez 15 dni w miesiącu. Jego syn i córka 

też są w dobrej sytuacji. 

Baba ma wiedzę o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości każdego człowieka. 

Wszystkie stany świadomości – jawa, sen, głęboki sen i całkowita błogość – są pod 

jego kontrolą. Oto przykład. 

Każdy w rodzinie mojej żony jest zagorzałym wielbicielem Śirdi Sai Baby. Babcia 

i dziadek mojej żony byli w Śirdi i otrzymali darszan Śirdi Sai, gdy przebywał na 

ziemi w fizycznej postaci. W tym czasie jej babcia była w ciąży z ojcem. 

Tuż przed naszym ślubem, gdy moja żona była w Puttaparthi, miała sen. Śniło jej 

się, że Śirdi Sai Baba przyszedł wcześnie rano i podarował jej różaniec – dżapamalę. 

Cieszyła się tym snem, ale zakończył się nagle, gdy obudził ją ktoś, kto powiedział: 

„Obudź się! Baba wezwał nas na interview!”. 

Musiała więc pospieszyć do Baby. Baba rozmawiał także z innymi i po pewnym 

czasie wezwał ją. Gdy ją zobaczył, powiedział: „Kja? Kaisa hai? (jak się masz?)”. A 

potem zmaterializował dla niej różaniec! Wreszcie powiedział: „Sapna sach hua! (sen 

się spełnił!)”. 

Wtedy Baba pośrednio powiedział o dwóch aspektach. Po pierwsze: „Mam 

całkowitą kontrolę nad stanami dżagrat, swapna i suszupti” (jawy, snu i snu 

głębokiego). Po drugie: „Jestem taki sam jak Śirdi Baba; Śirdi Sai i ja nie różnimy 

się”. We śnie Śirdi Baba dał jej różaniec, ale ktoś ją obudził, więc była nieszczęśliwa, 

że ją niepokojono. I Baba zakończył ten sen! To coś fantastycznego! 

P: Jaka przemiana nastąpiła w twoim życiu po tym, jak poznałeś Swamiego? 

R. R.: Jak wyjaśniłem wcześniej, gdy przyjechałem, nie szanowałem cudów, a 

czynienie cudów było czymś normalnym dla Baby. Dla przykładu, zrywał owoc 

sithaphala i zanim dotarł do twojej ręki, zmieniał się w jabłko! Takie przypadki 

zdarzały się cały czas. Brał kamienną płytkę i podrzucał ją, a zanim spadła, zmieniała 

się w cukier! 

W rzeczywistości Swami zmienia nasze umysły jak gliniane garnki! Te cuda to nic. 

Dzięki jego łasce mój umysł jest tak rozwinięty! Siadam do medytacji trzy razy 

dziennie i jest to mój nawyk nie od lat, ale od dziesięcioleci. Nawet gdy prowadziłem 

samochód Baby, medytowałem i jeździłem! To dlatego, że nie chciałem stracić tego 

doświadczenia. Mówiłem ci wcześniej, że jestem niepoprawnym introwertykiem. 

Generalnie nie opowiadam innym o swoich doświadczeniach, ale kiedyś 
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odczuwałem niewytłumaczalną ekstatyczną błogość. To było coś tak wspaniałego, 

że nie chciało się z tego wychodzić, ale czasami trzeba było. 

Baba bardzo uprzejmie poradził nam, abyśmy połączyli naszą namasmaranę 

(intonowanie jego imienia) z oddechem. Gdy robisz wdech i wydech, łączysz z tym 

jego Imię. Może to być „Sai Ram! Sai Ram!” lub jakiekolwiek. Wtedy pojawia się 

prawdziwe szczęście. Nasz umysł jest jeźdźcem, a oddech koniem; łapiesz konia, a 

jeździec automatycznie jest twój! 

P: Czy uważasz, że obecnie są różnice w jakości ludzi lub w charakterze oddania, 

w porównaniu z tamtymi czasami? 

R. R.: Nie można zagłębiać się w ludzkie umysły. Ludzie przychodzą do Baby z 

wieloma motywami – ukrytymi i boskimi. Ale działania Swamiego zawsze były takie 

same. Mawiał: „Cuda to moje wizytówkami. Gdy się z nimi zapoznasz, wejdziesz 

naturalnie do owczarni. Jestem Wielkim Pasterzem przez duże ‘P’! Ty jesteś owcą, a 

ja dobrym pasterzem. Tak więc, aby udoskonalić cię, abyś trafił do mojej owczarni, 

daję ci moją wizytówkę”. 

Ludzie zaczynają drogę od ukrytych motywów i pragnień, ale później Baba 

kształtuje ich umysły jak garnki z gliny – może to zrobić tylko on! Jest 

‘parapsychologiem’; psychologiem w całym tego słowa znaczeniu! 

Nie wiem w jakim stopniu studenci byli tego świadkami, ponieważ każdy umysł 

jest dla Baby otwartą księgą; nie można nic ukryć. Ostatecznie chce, aby wszyscy 

skorzystali z jego misji awatara. Przyszedł dla nas i niczego od nas nie potrzebuje. 

Jest uosobieniem błogości! 

P: Gdy mieszkasz w Bombaju, a potem w Parthi, czy czujesz jakąś różnicę? 

R. R.: Nie, absolutnie nie! W ogóle nie tęsknię za Swamim, tylko lubię go widywać 

od czasu do czasu. Dlatego dwa razy w roku przyjeżdżam do Puttaparthi. W tamtych 

latach byłem z Babą, teraz Baba jest ze mną! Kiedyś przebywałem w jego fizycznej 

obecności, teraz Baba jest we mnie – w błogości! W istocie jest ze mną. Jestem 

bezgranicznie szczęśliwy, a on codziennie mnie prowadzi! 

(Dzięki uprzejmości Śri Sathya Sai Media Centre.) 
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Symbole boskości 

Historia świątyni Gajatri 
Bishu Prusty 

 

Każdy, kto miał zaszczyt odwiedzić świątynię Gajatri w Prasanthi Nilajam, 
doświadczył, że ta święta świątynia jest potęgą spokoju i wzniosłości. Setki ludzi 
gromadzą się tu każdego dnia rano i wieczorem, aby zanurzyć się w pełnym błogości 
darszanie Boskiej Matki. 

Historia tego świętego miejsca sięga roku 1966, gdy Bhagawan odwiedził miasto 
Maduraj. Wówczas przebywał przez dziewięć dni w domu jednego ze swoich 
ukochanych wielbicieli, Śri P. S. A. Subramania Czettiara. Czettiarowie zostali 
obdarzeni łaską oddawania ceremonialnej czci stopom Bhagawana. Do dzisiaj mają 
na swoim ołtarzu oryginalne odciski stóp Swamiego w żółtej kurkumie – na świętym 
płótnie. Rzeczywiście, wielbienie stóp Swamiego było sposobem, w jaki ta rodzina 
wyrażała Panu swoje oddanie. 

W 1991 roku Bhagawan celebrował 80. urodziny Śri Subramanja Czettiara w 
Puttaparthi. Z wdzięczności Śri Czettiar wykonał parę srebrnych paduk dla 
Bhagawana. Swami łaskawie położył swoje boskie stopy na tych padukach i oddał 
je rodzinie, aby oddawała im cześć. Gdy Śri Czettiar wrócił do Maduraj z tymi 
pobłogosławionymi srebrnymi padukami, za każdym razem, gdy ktoś przychodził do 
niego z problemem, prosił tę osobę o złożenie modlitwy u tych boskich paduk. Ktoś, 
kto nie miał dziecka, został rodzicem, wyleczono czyjąś chorobę i tak dalej. Kiedy Śri 
Czettiar był świadkiem tych cudów, postanowił poprosić Bhagawana o pozwolenie 
na wykonanie setek takich paduk i rozprowadzanie ich, aby więcej ludzi skorzystało 
z jego łaski. Taka była geneza ruchu Sai Paduka, który doprowadził do założenia Śri 
Sai Padhuga Trustu w 1995 roku. Każdego roku święto Paduka Pratisztha Mahotsawa 
odbywało się w fizycznej obecności Bhagawana i za każdym razem Śri Czettiar 
udawał się do Bhagawana po zgodę na wykonanie posągu bóstwa, aby upamiętnić 
tę okazję. W ten sposób Prasanthi Nilajam zostało pobłogosławione pięknymi 
świątyniami Śri Ramy, Hanumana i Kartikeji. 

W styczniu 1998 roku Śri Czettiar i jego syn Śri Śriniwasan Czettiar gościli w 
Prasanthi Nilajam. Wtedy Śri Czettiar zachorował i trafił do szpitala. Gdy wracał do 
zdrowia w szpitalu Bhagawana, pewnego ranka Swami zapytał jego syna, Śri 
Śriniwasana: „Jaki posąg zamierzacie umieścić w tym roku?”. Nie mieli jeszcze 
żadnych planów na festiwal Paduka, ponieważ święto przypadało za dziewięć 
miesięcy. Śri Śriniwasan zmartwił się. Jedyne, co mógł powiedzieć, to: „Swami, 
proszę, poprowadź nas, abyśmy wiedzieli, co powinniśmy zrobić”. Ale Bhagawan 
milczał. Wtedy pod wpływem chwili Śri Śriniwasan zaczął przedstawiać wiele 
pomysłów. „Swami, czy powinniśmy zrobić posąg Dattatreji, Śiwa-Śakti czy Wisznu 
i Lakszmi”. Bhagawan nie zareagował przychylnie na żadną z tych sugestii. W końcu 
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Śriniwasan zamilkł, ponieważ nie miał już pomysłów. Wtedy Swami powiedział: 
„Dzisiaj wieczorem idziesz do ojca, który leży w szpitalu. Powie ci, co masz robić”. 

Gdy Śri Śriniwasan opowiedział ojcu całą rozmowę, jaką odbył ze Swamim, Śri 
Czettiar stwierdził: „Śriniwasan, co mam ci powiedzieć… od wczesnych godzin 
porannych, gdy zamykam oczy, w moim śnie pojawia się Matka Gajatri. Ciągle do 
mnie przychodzi. Jest taka piękna, taka pogodna! Jej obecność jest taka kojąca. Ale 
nie wiem, dlaczego ciągle pojawia się w mojej wizji… Nigdy jej nie czciłem ani nie 
medytowałem nad nią. Zostawmy medytację - nigdy o niej nie myślałem ani nic o 
niej nie wiedziałem... Proszę zapytaj Swamiego, co to znaczy”. 

Następnego dnia Bhagawan ponownie wezwał Śri Śriniwasana i natychmiast 
zapytał: „Co powiedział twój ojciec?”. „Swami, ojciec miał wizję Matki Gajatri” – 
odpowiedział Śriniwasan. Bhagawan wykrzyknął: „Ach Gajatri! Gajatri Pettu… 
wykonajcie posąg Gajatri!”. W ten sposób uzyskał bezpośrednią wskazówkę od Boga. 

Nie tracąc ani chwili, Śri Śriniwasan zabrał się do pracy. Udał się do Dżajpuru w 
Radżastanie, spotkał pobożnego rzeźbiarza i dał mu szczegółowe instrukcje dotyczące 
kształtu i wymiarów posągu, tak jak powiedział mu Bhagawan. „Musi mieć 5 twarzy 
i 10 rąk z każdym rodzajem oręża. Powinien mieć 1,8 m wysokości, aby był dobrze 
widoczny dla wszystkich” – wskazywał Bhagawan. 

Śri Śriniwasan zapłacił rzeźbiarzowi połowę wynagrodzenia i artysta rozpoczął 
pracę. Śri Śriniwasan często podróżował do Dżajpuru, aby sprawdzić postęp prac. 
Podczas jednej z tych wizyt odkrył, że rzeźbiarz jest zasmucony. Kiedy delikatnie 
zapytał, co się stało, rzeźbiarz ujawnił, że w kamieniu jest dziura. Nie wiedział, co 
robić, ponieważ wykonał już 90 procent pracy. W rzeczywistości posąg był już prawie 
gotowy – twarze, ręce i nogi były kompletne i trzeba było dokończyć tylko tors. 
Rzeźbiarz był zdruzgotany. Mógł ukryć dziurę i przystąpić do pracy, a nikt by się o 
tym nie dowiedział. Ale w głębi duszy czuł: „Nie mogę tego zrobić z posągiem Boskiej 
Matki zwłaszcza, że ma pojechać do Prasanthi!”. Tak więc pracę wstrzymano. Śri 
Śriniwasan pocieszał rzeźbiarza i pochwalił go za nieukrywanie wady, a następnie 
udał się do Bhagawana. 

Gdy opowiadał o nieprzewidzianym obrocie wydarzeń, Swami natychmiast 
powiedział: „Patrz, jaki dobry jest ten człowiek! Jest taki szczery! Powiedz mu, żeby 
się nie martwił. Poproś go, aby wziął inny kamień i ponownie wykonał pracę. Tym 
razem wyjdzie jeszcze lepiej! Tak będzie, nie martw się”. 

Tym razem rzeźbiarz wykonał zadanie zaledwie w półtora miesiąca, czyli ponad 2 
razy szybciej niż pierwszy posąg i było to arcydzieło. To był rzeczywiście cud! 

Na początku października 1998 r. ważący 1400 kg posąg został przywieziony z 
Dżajpuru ciężarówką i umieszczony w audytorium Purnaczandra. Teraz Śriniwasan 
modlił się do Bhagawana, aby pobłogosławił posąg. Swami z miłością zgodził się, a, 
gdy zobaczył figurę, jego twarz zajaśniała radością i powiedział: „Zobacz, jak pięknie 
wygląda! Wyszło tak dobrze”. Mówiąc to, Swami zaczął uważnie przyglądać się 
posągowi. Wtedy jego ręka przesuwała się po różnych częściach posągu – twarzach, 
rękach, stopach itd. Śri Śriniwasan był zachwycony! Wiedział, że za każdym razem, 
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gdy Bhagawan go dotknął, nie było to zwykłe dotknięcie. To były 
błogosławieństwa, które przekształciły kamienny posąg Gajatri w żywą Gajatri 
Matę! 

Śri Śriniwasan zatopił się w błogości. Obudził się z zadumy, gdy Swami zapytał: 
„Co czujesz do posągu, Śriniwasan?”. Pogrążony w modlitwie Śri Śriniwasan 
powiedział: „Swami, teraz, gdy spojrzałeś na posąg, Matka Gajatri rzeczywiście ożyła! 
Wygląda na jeszcze piękniejszą, potężniejszą i bardziej świętą”. Bhagawan 
ośiwadczył: „Nie, nie, nic nie zrobiłem. Rzeźbiarz wykonał świetną robotę! Ile mu 
zapłaciłeś?” To była pokora Swamiego! 

Śri Śrinivasan wspomniał o kwocie zaliczki, którą przekazał i dodał: „Jest oddanym 
człowiekiem; przyjmie każde odszkodowanie”. Ale Bhagawan natychmiast 
powiedział: „Nie, nie, ale ja tego nie akceptuję! Zasługuje na znacznie więcej! Czy on 
tu jest? Wezwij go”. Kiedy rzeźbiarz wszedł, Bhagawan nie szczędził mu pochwał: 
„Bahut aczczha bahut aczczha (bardzo ładnie, bardzo ładnie)”, a następnie 
powiedział: „Najlepsze w tym wszystkim jest to, że trzymałeś się prawdy. Mogłeś 
ukryć wadę, ale postanowiłeś kroczyć ścieżką satji. Jestem bardzo szczęśliwy”. 

Jednym machnięciem ręki Swami stworzył pierścień z zielonym szmaragdem i 
włożył go na palec rzeźbiarza. Następnie wyszedł i wrócił z dużą kopertą. Była to 
pięciokrotność kwoty, jaką Śri Śrinivasan dał rzeźbiarzowi. Bhagawan z uśmiechem 
wręczył go oddanemu artyście, a także obdarował go szalem, pamiątką itp. W końcu 
powiedział Śri Śriniwasanowi: „Możesz dać mu, co tylko zechcesz. On powiedział 
prawdę!”. 

Bhagawan zawsze mówi, że kosmos wyłonił się z prawdy. Również tutaj 
Bhagawan wprowadzał wieczną prawdę przez praktykowanie prawdomówności w 
naszych myślach, słowach i czynach. 

Datę poświęcenia posągu ustalono na 9. października 1998 roku. Przed 
poświęceniem i ustawieniem figury w jednej z sal w Prasanthi Nilajam, przez trzy 
dni odbywała się jadżnia z wyszukanymi rytuałami. W tym historycznym 
wydarzeniu uczestniczyły dziesiątki ludzi z Maduraj. Czettiarowie przynieśli także 
złotą statuetkę Kriszny, aby ofiarować ją Bhagawanowi. Rano w dniu poświęcenia, 
Boską Matkę przywieziono do świątyni w wielkiej procesji, w specjalnie 
zaprojektowanym otwartym pojeździe. 

W procesji wzięło udział ponad 100 kobiet, które niosły święte przedmioty, 
bransolety, klejnoty, kwiaty i owoce. Gdy bóstwo z najwyższą ostrożnością 
ustawiono na cokole wśród bhadżanów i pieśni wedyjskich, Bhagawan w 
określonych miejscach delikatnie umieścił kurkumę, cynober, święty ryż i inne święte 
przedmioty oraz poświęcił posąg. W ten sposób narodziła się boska świątynia Matki 
Gajatri! 

W rzeczywistości w trakcie wielu kolejnych wizyt Śri Śriniwasana, Swami często 
pytał go: „Jak się miewa twoja Gajatri?”. I opisywał, jak Matka była ubrana tego 
dnia – kolor jej sari, rozmiar jej bindi (ozdobny znak noszony przez kobiety na środku 
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czoła), ofiarowany jej prasadam itd. To było tak, jakby wszystko, co czyniono Matce 
Gajatri, docierało do Matki Sai. 

W dyskursie, który Bhagawan wygłosił dzień po poświęceniu posągu, powiedział: 
„Wczoraj wykonano abhiszekam przez polewanie posągu miodem, mlekiem i 
twarogiem. Cel tego rytuału jest tylko jeden – oczyszczenie naszego serca”. Następnie 
dodał: „Potrzebna jest nie tylko arczana (oddawanie czci), ale i arpitam (pełne 
poddanie)” – poddanie tak całkowite, że tracimy świadomość naszego ciała i umysłu 
i stajemy się jednością z kosmiczną świadomością, którą symbolizuje Matka Gajatri, 
gdy nią promienieje. 

Podróż, która rozpoczęła się w Maduraj, dobiegła końca w Prasanthi Nilajam, 
czego rezultatem było założenie sanktuarium, które może pomóc wielbicielom jaśnieć 
na ich duchowej ścieżce. 

 

Film dokumentalny na ten temat zatytułowany „Historia świątyni Gajatri” można 

zobaczyć na YouTube, klikając na linku na kanale „Sri Sathya Sai Official” –

https://www.youtube.com/watch?v=ieIrq1D4pVw  

 

Forum absolwentów 

Niepowtarzalna miłość 
S. Lakszmi Menon 

 

Na życie składa się wiele chwil – niektóre są szczęśliwe, inne smutne, 

nadzwyczajne czy przyziemne. Jednakże są chwile, które wyróżniają się w naszym 

życiu – są to chwile pełne obecności Boga. Wówczas doznajemy czułej miłości i 

nieskończonego współczucia żywego, kochającego Boga obdarzającego nas hojnie 

miłością i łaską w swojej fizycznej obecności i boską ochroną, gdy jesteśmy daleko 

od niego. Chwil takich jest wiele w życiu ludzi oddanych Bhagawanowi, ale czymś 

prawdziwie wyjątkowym jest więź, jaka łączy go ze studentami i uczniami.  

Bóg jest w każdej chwili  

 Święty uniwersytet Bhagawana – Instytut Wyższej Wiedzy Sri Sathya Sai, w 

postaci wyższej uczelni dla dziewcząt w Anantapur lub w miasteczkach 

https://www.youtube.com/watch?v=ieIrq1D4pVw
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uniwersyteckich dla chłopców w Puttaparthi, Brindawanie czy Muddenahalli – 

sprawia wrażenie, jakbyśmy weszli w jakiś nowy, cichy świat wolny od hałasu i 

zgiełku zewnętrznego świata. W tych świątyniach niezmiernej miłości Bhagawana 

przyswajamy sobie wiele lekcji. Moim zdaniem najważniejsza lekcja jest taka, że 

duchowość nie jest czymś oddzielnym od codziennego życia.  

Droga duchowa jest podstawą drogi świeckiej. Boga nie należy czcić w 

określonych dniach ani porach; Bóg jest częścią każdej chwili. Bóg nie jest oddzielny 

od niczego; jest wszechobecny, gdyż nic nie jest dla Niego za ‘małe’. On jest we 

wszystkim. Kathopaniszada głosi, że Bóg, czyli brahman, jest Anoranijan mahato 

mahijan – subtelniejszy od tego, co najsubtelniejsze i większy od tego, co największe.  

Od najmniejszej do największej potrzeby, zawsze doświadczamy troskliwej i 

pełnej miłości opieki Bhagawana, przejawiającej się w bardzo praktyczny sposób. Ku 

swojemu miłemu zaskoczeniu uświadamiamy sobie, że Bóg chce być w pełni 

związany z naszym życiem. Chce nam pomagać na wszelkie sposoby, a my 

odsuwamy się od Niego, gdyż czasem myślimy, że nie powinniśmy głupimi 

sprawami ‘sprawiać kłopotu’ Swamiemu. Wszechmocnemu i Wszechobecnemu nie 

można sprawić kłopotu! Wszechwiedzący jest świadom wszystkiego, ale chce, 

abyśmy się modlili, stawali się świadomi tego, czego naprawdę chcemy i polegając 

na Nim, tworzyli słodką więź z boskością.  

„Jak mogę odpoczywać?” 

Za moich studenckich czasów w Anantapur, gdy zbliżały się wakacje, zwykle 

miałyśmy pewne trudności z potwierdzeniem rezerwacji miejsc w pociągu, zwłaszcza 

studentki pochodzące z odległych miejsc w Indiach, takich jak Bengal Zachodni, 

Delhi i północny-wschód. W tamtym okresie - w latach 80. i 90. XX wieku – nie było 

zbyt wiele bezpośrednich pociągów dalekobieżnych, a biletów nie sprzedawano przez 

Internet. O lotach samolotem nie było nawet mowy! Podróż zajmowała nam zwykle 

kilka dni. Nagłe przemieszczenie się z bezpiecznej okolicy miasteczka 

uniwersyteckiego w Anantapur w zgiełk miast, takich jak Bangalore, Czennaj czy 

Kalkuta było wstrząsem kulturowym! 

Jednak w podróży doświadczałyśmy obecności Swamiego. W tajemniczy sposób 

pojawiali się ludzie, aby nam pomóc w drodze, a potem równie tajemniczo znikali, 

gdy odwracałyśmy się, aby im podziękować. Nasza pewność siebie zwiększyła się, 

kiedy pewnego razu usłyszałyśmy odpowiedź Bhagawana na słowa kilku oddanych 

mu osób. Ludzie ci bez wątpienia mieli dobre chęci i powiedzieli, że teraz, gdy 

wszyscy studenci wyjeżdżają do domu na wakacje, Swami może w końcu odpocząć. 

W tamtym okresie Swami często mówił, że jedyny jego ‘majątek’ to jego studenci i 

uczniowie i że spędza z nimi 3/4 czasu, gdyż na nich spoczywają wszystkie jego 

nadzieje dla świata. Odpowiedź, jakiej Swami udzielił tym ludziom, bardzo nas 

przejęła. Powiedział: „Jak mogę teraz odpoczywać? Muszę być z każdym z nich, odbyć 

z nimi podróż, dbając o to, aby bezpiecznie dotarli do domu. Zatem jak mogę 
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odpoczywać?”. O prawdziwości tej cudownej wypowiedzi Pana świadczy opisane 

wydarzenie.  

Najwyższa miłość w grze  

Było to wiosną 1992 roku. Podróżowałyśmy w 21-osobowym gronie do Kerali. 

Wiele z nas skończyło studia, miałyśmy więc dużo bagażu. Wciąż nie wiem, jak to 

się stało: w dzień naszej podróży do domu miałyśmy tylko bilety bez miejscówek, 

chociaż było to wielkie ryzyko. Rano wsiadłyśmy do pociągu na stacji w Anantapur 

i następnego dnia miałyśmy wszystkie dotrzeć do różnych regionów Kerali. Kiedy 

pociąg przyjechał, wsiadłyśmy do wagonu, który stanął przed nami. Wiele z nas 

utknęło w tłoku przy toaletach, ale młodzieńcza żywotność nie pozwoliła nam tracić 

dobrego nastroju! “Przejdź przez most, gdy do niego dojdziesz” – innego wyjścia nie 

było. Jednak przez cały czas każda z nas w ciszy modliła się do naszego Pana, aby 

nas przeprowadził bezpiecznie przez tę podróż.  

Po pewnym czasie dowiedziałyśmy się, ku swojemu przerażeniu, że wagon 

zostanie odłączony na stacji, do której dotrzemy o północy. Postanowiłyśmy więc 

wysiąść na stacji kolejowej w Dharmawaram i przenieść się do innego wagonu, który 

pojedzie do Kerali. Z ciężkimi bagażami, w tym instrumentami muzycznym, takimi 

jak wina, było to naprawdę bardzo trudne zadanie. Wysiadłyśmy na stacji w 

Dharmawaram zgodnie z zamysłem i tworząc ludzki ‘łańcuch’, przekazywałyśmy 

sobie torby i pozostałe bagaże do innego wagonu, który stał daleko z przodu pociągu. 

Konduktor zażądał wyjaśnień, co robimy. Nie miałam na to odpowiedzi ani czasu na 

wyjaśnienia, wymamrotałam więc coś niespójnie i nadal nadzorowałam tę 

‘operację’. Pociąg mógł ruszyć w każdej chwili. Konduktor przyglądał się nam przez 

jakiś czas, a potem zapytał mnie trochę niecierpliwie: „Czy jesteście studentkami z 

uczelni Sai Baby w Anantapur?”. Słysząc od nieznajomego człowieka imię 

Bhagawana, zaczęłam słuchać z uwagą. Wówczas rzekł: „Wie pani, dostaliśmy 

wiadomość od wyższego urzędnika, że tym pociągiem będzie jechać grono studentek 

z uczelni Sai Baby w Anantapur i że mamy przygotować dla nich 21 miejsc sypialnych 

od Dharmawaram”. Słuchałam z otwartymi ustami, tymczasem on ciągnął dalej: 

„Jeśli nie chcecie tych miejsc sypialnych, przydzielę je innym”. Nie było chwili do 

stracenia. Szybko udałyśmy się do zarezerwowanych dla nas miejsc. Próbowałam 

dopytać konduktora, kim jest ów wyższy urzędnik i jak przysłał wiadomość, ale 

mówił on niezwykle mgliście i zniknął, gdy już sprawdził nasze bilety. Wcześniej 

nikomu nie mówiłyśmy o swoim położeniu i nie wiedziałyśmy, że poczyniono dla 

nas te przygotowania, ani do kogo się zwrócić, aby skorzystać z tego udogodnienia. 

Gdybyśmy weszły do ‘złego’ wagonu, Bóg jeden wie, co mogło się wydarzyć!  

‘Zły’ wagon sprawił, że spotkałyśmy tego konduktora, tak jak ‘złe’ zwroty w życiu 

prowadzą nas – czy też przeznaczenie – do celu, gdy u steru jest Bóg. Na tym świecie 

pomoc rzadko przychodzi za darmo. W doczesnym dawaniu i braniu zawsze jest coś 

za coś. Ale w tym przypadku była to nagła, niespodziewana pomoc, która nadeszła 

nieproszona, w chwili, gdy jej potrzebowałyśmy. Byłyśmy niespokojne, ale w ufnej 
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wierze młodych ludzi poddałyśmy się całkowicie Swamiemu. Wierzyłyśmy, że jakoś 

się to ułoży. Nigdy jednak nie wyobrażałyśmy sobie, że zostanie to zorganizowane 

po królewsku! Pamiętam bardzo wyraźnie tamte wygodne miejsca do spania, nawet 

wina miała jedno dla siebie! 

Wiara w siebie to wiara w Sai  

Opowieść na tym się nie kończy. Miałam dotrzeć do Thiruwananthapuram, ale 

musiałam wysiąść na mniejszej stacji o nazwie Aluwa, potem zaś wsiąść do innego 

pociągu, bo ten jechał tylko do Koczi. Wysiadłam i poszłam do żeńskiej poczekalni, 

obok małego baru. Pomieszczenie szybko wypełniło się kobietami, jednak po chwili 

usłyszałam jakiś zgiełk, a potem wszyscy zaczęli wychodzić. Kiedy zapytałam o 

przyczynę, powiedziano mi, że w mieście wybuchły rozruchy z powodu jakiejś 

religijnej kwestii i do stacji kolejowej zbliża się agresywny tłum. Zostałam tam sama, 

z bagażem, bo pójść nie miałam dokąd. Słyszałam, że tłum się zbliża. Usiadłam po 

prostu i, co dziwne, w ogóle nie czułam lęku. Była to jedna z tych chwili, kiedy byłam 

pewna, że ochroni mnie Bhagawan. Czekałam spokojnie. Obok usłyszałam dźwięki 

tłuczonego szkła, krzyki, wycie i skandowane hasła. Po chwili jednak zapadła cisza. 

Powoli zaczęli wracać ludzie. Dowiedziałam się, że motłoch doszedł do sąsiedniego 

baru, wybił szyby, a potem wycofał się drogą, którą przybył. Jakaś „niewidzialna 

ręka” kazała im zawrócić i odejść z miejsca, gdzie siedziałam, całkowicie polegając na 

Panu, bez którego woli nie poruszy się nawet źdźbło trawy. Ten sam Pan, który 

przyjął przebranie „wyższego urzędnika” kolei, który tajemniczo odpowiadał na 

niewniesione, nienapisane petycje, działał także tutaj. Oczywiście, mogą być też 

racjonalne wyjaśnienia i wiele takich mi potem podsunięto, ale w tamtej chwili 

potrzeby to nie rozum, tylko wiara podtrzymywała mnie na duchu.  

Niepowtarzalna boskość 

Gdy żyje się blisko Boga, cuda stają się bardzo powszechne. Po jakimś czasie bierze 

się je za coś oczywistego. Pewien katolicki ksiądz, który był egzaminatorem na moich 

studiach licencjackich na pedagogice w Thiruwananthapuram, zapytał mnie, czy cuda 

Sai Baby są prawdziwe. Nie spodziewałam się takiego pytania. „Czy on naprawdę 

stwarza przedmioty? Czy pani to widziała?”. 

Odpowiedziałam spontanicznie: „W obecności Swamiego cuda to nie cuda. Dla 

Swamiego są czymś naturalnym”. To, że słońce codziennie wstaje i wysyła promienie 

energii dla ziemi, jest wielkim cudem. Ale my bierzemy to za coś oczywistego. Nie 

pytamy, dlaczego życie istnieje tylko na ziemi, a nie na Wenus czy Marsie. Nie 

zatrzymujemy się, aby zachwycać się tym cudem. Wierzymy w to i staje się to częścią 

naszej psychiki. Tak samo jest także z Bhagawanem Babą. Oddani mu ludzie wierzą 

w niego, w to, że nic nie jest dla niego niemożliwe. Nie warto więc mówić o czymś 

paranormalnym czy nadprzyrodzonym i wchodzić w intelektualne spory. 

W mocno materialistycznym i podzielonym świecie, jaki zamieszkujemy, jakiż 

może być większy cud niż ktoś zapewniający tysiącom ludzi bezpłatną opiekę 
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medyczną (medicare), edukacyjną (educare) i społeczną (sociocare) najwyższej 

jakości, bez żadnych ukrytych opłat, bez zadawania pytań odnośnie kasty, wyznania, 

religii, narodowości, rasy, płci czy innych względów? Jedynym kryterium jest tutaj 

potrzeba. Dlatego od naksalitów w środku stanu Andhra Pradesz, po spieczone 

słońcem miasto Czennaj, przedsięwzięcie zaopatrzenia w wodę pitną pomaga 

ludziom, mając na uwadze jedno – niesienie ulgi w ludzkim nieszczęściu. Są ludzie, 

którzy próbują naukowo udowadniać, że wszystko to bardzo zręczne oszustwo, że 

gdzieś jest jakiś haczyk, a w niektórych programach telewizyjnych występowali 

nawet tak zwani magicy naśladujący stwarzanie wibhuti przed małymi dziećmi, aby 

je ‘oświecić’.  

Dla materialistów i niektórych naukowców naturalne jest wykazywanie 

nieprawdziwości zjawisk i skupianie się na „jak”, a nie na „dlaczego”. Dlatego bardzo 

często nie dostrzegają szerszego obrazu spraw albo nie widzą najbardziej oczywistych 

rzeczy, jasnych dla laika. Dlatego tak zwani racjonaliści nawet nie przystaną, aby 

uświadomić sobie, że wibhuti Swamiego posiada cechy, których nie można powielić. 

Wibhuti naszego ukochanego Pana uzdrawiało, leczyło, usuwało nowotwory, 

odwracało nieszczęścia, wypadki, ochraniało w czasie klęsk żywiołowych, sprawiało, 

że niemy mówił, sparaliżowany chodził, a ślepy widział. To samo wibhuti dla 

jednych miało gorzki smak, a dla drugich – słodki. Ciekawe byłoby zobaczyć 

powtórzenie tego wszystkiego – poza laboratorium, bez warunków kontrolowanych. 

Bhagawana nie można powielić, z uwagi na to kim jest i dlaczego inkarnował.  

Cuda są naturalne dla Swamiego, gdyż wyrażają jego niezmierną, 

wszechogarniającą miłości dla cierpiącej ludzkości. Jego bezkresne współczucie 

objawia się w postaci materializacji świętego popiołu i naszyjników, pierścieni i 

talizmanów, czy też złotego Śiwalingamu – w odpowiedzi na modlitwy milionów 

oddanych wielbicieli w święto Śiwaratri. Jednak aby zrozumieć choćby cząstkę tego 

boskiego zjawiska, człowiek musi mieć serce potrafiące uwierzyć w miłość na świecie 

pozbawionym miłości. Taka miłość, która nie szuka odwzajemnienia, łagodna, 

natychmiastowa, cierpliwa, przebaczająca, wszechogarniająca, dobra i promieniejąca 

na wszystkie istoty, na ludzi i zwierzęta, bez względu na to, czy jest rozumiana, czy 

nie, a bardzo często błędnie rozumiana przez ograniczone ludzkie umysły, jest czymś, 

czego można jedynie doświadczyć, a nie czymś, co można wyjaśnić.  

Inna słodka chwila 

Dla zobrazowania prostoty jego boskiej natury wspomnę o pewnym zdarzeniu z 

czasów studenckich. Pewnego razu my, studentki, przyjechałyśmy z Anantapur do 

Puttaparthi na darszan Swamiego, a wtedy miałyśmy pozwolenie na wnoszenie 

tacek z cukierkami toffi, aby otrzymać „urodzinowe błogosławieństwo” od 

Bhagawana. Siedziałam za dziewczyną trzymającą taką tackę. Swami podszedł blisko 

nas, podniósł pełną garść cukierków, rozrzucił je wesoło nad naszymi głowami i 

odszedł. Po chwili usłyszałam, że pewna siostra obok mnie niepohamowanie płacze. 
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Wiedziałam, że nie ma się zbyt dobrze; miała jakąś dolegliwość oczu i potrzebowała 

zabiegu. A potem opowiedziała mi, co się wydarzyło. 

Choroba oczu sprawiła, że widziała czarne plamy. Lekarz doradził jej zabieg, ale na 

myśl o tym wpadała w panikę. Gdy Swami przyszedł na darszan, te czarne plamy 

sprawiły, że nie widziała go wyraźnie. Była tym faktem bardzo rozżalona i właśnie 

wtedy cukierek, który figlarnie rzucił Swami, uderzył ją w oko, przesuwając okulary. 

Była we łzach, lecz po chwili wytarła oko, szlochając wciąż z powodu tego uderzenia, 

gdy, ku swojemu zadziwieniu, odkryła, że zaczęła wyraźnie widzieć! Czarne plamy, 

jakie od miesięcy utrudniały jej widzenie, rozpuściły się wskutek uderzenia tego 

‘pocisku’ miłości!  

Życie z Sai – podróż miłości  

Taki właśnie jest Swami – słodki, prosty, naturalny, nieostentacyjny, psotny, 

radosny i współczujący ponad wszelką miarę. Opiekuje się nami, jak często mówi, 

tak jak powieki chronią oczy. Jednak niczego nie oczekuje w zamian. Zwykle mówił 

nam o wartości wdzięczności, o wartości okazywania wdzięczności swojej uczelni i 

swoim rodzicom. Jedynym, czego oczekiwał od swoich studentów było przynoszenie 

mu dobrego imienia i dawanie dobrego przykładu w społeczeństwie. Jego życie było 

cichą sagą miłości, a nasze życie z Sai to niosąca wyzwania, ale pełna błogości podróż 

nadziei i miłości w kierunku prawdziwie znaczącej egzystencji.  

Źrodło: Sri Sathya Sai Media Centre 

– Autorka była studentką kampusu w Anantapur Instytutu Wyższej Wiedzy Sri Sathya Sai, 

obecnie jest wykładowcą na Wydziale Anglistyki. 

  

 

Wybierz dowolne boskie imię, które do ciebie przemawia, 

wybierz Jego dowolną postać i każdego dnia, gdy budzisz 

się na wezwanie wschodu słońca, powtarzaj imię i medytuj 

nad postacią. Niech imię i postać Boga stanie się twoim 

towarzyszem, przewodnikiem i opiekunem w trudnych 

godzinach czuwania. Gdy wieczorem udajesz się na 

spoczynek, złóż hołd wdzięczności Bogu w tej postaci, z tym 

imieniem za to, że był z tobą przez cały dzień. Jeśli będziesz 

przestrzegał tej praktyki, odniesiesz powodzenie. 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 
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Do Hislopa z błogosławieństwami 
 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 

Mój drogi! Znajdziesz to w głębi siebie. Rozmyślaj o tym często, rozważaj to, to 

opowie ci o twojej prawdziwej naturze, da ci nadzieję i nowe życie, wskaże ci drogę, 

udowodni ci, że Bóg jest w tobie, że nie jesteś człowiekiem i że człowiek jest Bogiem. 

Pokaże ci, że możesz urzeczywistnić Boga (Swamidżiego), lecz musisz głęboko 

przemyśleć, jak to zrobić, a przekonasz się, że zaczniesz rozumieć znaczenie 

stwierdzenia – Jaźni nie można zrozumieć, umysł wie o jej istnieniu. Jaźń-Bóg jest 

w człowieku, jesteś Jaźnią, wszystko inne jest iluzją stworzoną przez umysł – umysł, 

który stwarza, podtrzymuje i niszczy.  

Kochany! Gdy zbliżysz się do swojej prawdziwej Jaźni, poczujesz ogromną radość, 

subtelność błogości. Jeśli starasz się odkryć siebie przez umysł, będziesz się starał 

i dążył na próżno. Przyczyną jest to, że umysł nie może przekazać ci prawdy; 

kłamstwo nie może przekazać ci prawdy. Kłamstwo może jedynie zaplątać cię w sieć 

oszustw, lecz jeśli rozwiniesz wrażliwość, uświadomisz sobie swoje prawdziwe, dobre 

i piękne cechy. 

Nad tobą – pustka. Pod tobą – pustka, na prawo i na lewo od ciebie – pustka; 

rozpłyń się w tej pustce, co będzie najlepszym sposobem opisania urzeczywistnienia 

siebie. W tej pustce niczego nie brakuje. Pustka jest pełnią, mocą istnienia tego, co 

jest wszystkim.  

– BABA 
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Miej stałą wiarę w atmę 
 

Przesłanie Bhagawana na święto Śiwaratri 

 

Co złe wpływy czasów Kali mogą zrobić człowiekowi, który ma serce pełne 

współczucia, mowę wyrażającą prawdę, a ciało poświęca służbie na rzecz innych?  

 

Ciągle śpiewaj boskie imię 

Ucieleśnienia miłości!  

Na tym świecie wszystkie istoty dzielą się na cztery rodzaje: andadża – te, które 

wylęgają się z jaj, pindadża – które rodzą się z łona matki, udbhidża – zrodzone z 

ziemi i swedadża – zrodzone z potu.  

Przed wszelkimi cierpieniami ochrania cię dharma 

Każda z tych kategorii zawiera 2,1 miliona gatunków. Dlatego powiedziano, że 

istnieje 8,4 miliona gatunków boskich stworzeń i wszystkie doświadczają trzech 

rodzajów cierpienia: adhibhoutiki, adhidajwiki i adhjatmiki. Adhibhoutika odnosi się 

do chorób wywołanych przywiązaniem człowieka do świata fizycznego, a także 

spowodowanych przez owady, takie jak komary i muchy. Adhidajwika odnosi się do 

cierpienia wywoływanego przez klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, 

powodzie oraz epidemie, np. cholerę czy dżumę. Adhjatmika dotyczy cierpień 

wynikających z niewłaściwego odżywiania się i złych nawyków, ale też cierpienia 

zadawanego przez dzikie zwierzęta i nikczemnych ludzi.  

Jaki jest lek na te trzy rodzaje cierpienia? Powinno się mieć silną wiarę w jaźń. To 

złoty lek na wszystkie cierpienia. Należy dążyć do błogości atmy, do której prowadzi 

dziewięć ścieżek oddania: śrawanam (słuchanie), kirtanam (śpiewanie), 

Wisznusmaranam (kontemplowanie Wisznu), pada sewanam (służenie Jego 

lotosowym stopom), wandanam (oddawanie czci), arczanam (oddawanie czci), 

dasjam (służenie), sneham (przyjaźń), atmaniwedanam (poddanie się atmie). 

Podążając którąkolwiek z tych dziewięciu ścieżek, człowiek może uwolnić się od 

cierpienia.  

Przed rozpoczęciem wojny pod Kurukszetrą Durjodhana i Dussasana złożyli 

pokłon swej matce Gandari, prosząc ją o błogosławieństwo. Gandari była kobietą o 

zrównoważonym umyśle i czystym sercu wypełnionym bezinteresowną miłością. 

Pobłogosławiła ich słowami: Jatho dharmah thatho dżajaha – Bóg jest tam, gdzie 

jest prawość; zwycięstwo jest tam, gdzie jest Bóg. Przyszedłeś na ten świat jako 

człowiek, ale czy przestrzegasz dharmy właściwej istocie ludzkiej? Jeśli tak, twoja 

dharma na pewno będzie cię chronić. 
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Dziś człowiek zmaga się z wieloma trudnościami, ponieważ zapomniał o źródle 

swojego pochodzenia. Ryba rodzi się z wody. Nie przetrwa bez niej ani chwili. Czuje 

się szczęśliwa tylko wtedy, gdy jest w wodzie, w miejscu swojego pochodzenia. Jakie 

jest źródło pochodzenia człowieka? Pan Kriszna oznajmił w Bhagawadgicie: 

Mamajwamszo dżiwaloke dżiwabhuta sanathana – odwieczna atma we wszystkich 

istotach jest częścią mojej istoty. Z tego stwierdzenia bezpośrednio wynika, że 

człowiek ma w sobie iskrę boskości.  

Zrodzony z atmy człowiek powinien zawsze rozmyślać o atmie. Gdy zapomina o 

niej, staje się niespokojny i doświadcza różnych nieszczęść. Dlatego nigdy nie 

zapominajcie atmy, źródła waszego życia. Miejcie wiarę w atmę; szanujcie ją i czcijcie, 

traktujcie jako podstawę waszego istnienia. Oto dharma właściwa człowiekowi. 

Możecie zdobyć władzę, wysoką pozycję społeczną i materialną, ale te dobra nie 

będą was chronić. Jedynym waszym schronieniem jest ufność pokładana w 

Najwyższej Jaźni. Możecie angażować się w każdą pracę, ale zawsze pokładajcie 

niezachwianą wiarę w atmę. 

Kiedy matka idzie do rzeki, żeby przynieść wodę, zostawia w kołysce dziecko. W 

drodze powrotnej może rozmawiać z innymi paniami, niosąc na głowie dzban wody. 

Jednak jej umysł jest ciągle skupiony na dziecku. Chce wrócić do domu tak szybko, 

jak to możliwe, aby dziecko nie obudziło się i nie zaczęło płakać. Podobnie, twój 

umysł podczas wszystkich czynności powinien stale koncentrować się na atmie. To 

powinno być twoim celem.  

Skupiaj umysł na Bogu  

Przez całą noc uczestniczyliście w bhadżanach. Podczas bhadżanów możecie 

śpiewać różne pieśni, melodie i rytmy, ale umysł powinniście mieć zawsze skupiony 

na atmie. Wszystko, co czynicie, róbcie w celu sprawienia radości Bogu – niech to 

będzie wasz jedyny cel. Ardżuna zapytał Krisznę, jak może walczyć, nieustannie 

myśląc o Bogu. Kriszna odpowiedział: „Przecież walczyć będzie jedynie twoje ciało i 

zmysły, ale umysł możesz skupić na Bogu”. 

Zamiast kierować umysł na zmysły, zwróćcie go ku Bogu. Tak jak wczoraj 

powiedziałem, zmysły są odpowiedzialne zarówno za zasługi, jak i za grzechy. Jeśli 

będziecie niewłaściwie ich używać, będziecie popełniać grzechy. Jeśli używa się ich 

w sposób właściwy, przynosi to zasługi. Mówcie łagodnie i słodko rozwijając dobry 

umysł. Jedynie wtedy zdobędziecie szacunek innych. Nie zawsze możesz 

wyświadczyć uprzejmość, ale zawsze możesz mówić uprzejmie. Rozwijacie właściwe 

widzenie. Złe spojrzenia narażają was na niebezpieczeństwo.  

Kiczaka rzucał złe spojrzenia na Draupadi, co ostatecznie doprowadziło do jego 

śmierci z rąk Bhimy. Nie słuchajcie złej mowy. Kajkeji uwierzyła w złe słowa 

Mandhary, co doprowadziło do wygnania Ramy, którego kochała bardziej niż 

własnego syna. Czy dzisiaj znajdzie się jakieś kobiety noszące imię Kajkei lub 

Mandhara? Nie. Społeczeństwo nie szanuje osób, których słowa niosą w sobie zło, 
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ani też tych, którzy słuchają złych słów. Dlatego mówcie i słuchajcie tego, co jest 

dobre. Jeśli zdarzy się, że usłyszycie coś złego, nie powtarzajcie innym. Po co 

denerwować ich tym, co w was wywołało niepokój? 

Dzisiaj są ludzie, którzy nie tylko chętnie słuchają złych słów, ale także 

rozpowszechniają je w społeczeństwie, wywołując dużo niepokoju. Paropakaram 

punjaja, papaja parapidanam – zasługę zdobywa się, służąc innym, a grzech 

popełnia się, raniąc ich. Niech wasze języki wypowiadają takie słowa, które 

przynoszą radość innym. Robiliście to przez całą noc. Śpiewaliście imiona Boga, co 

dawało wszystkim radość. Gdy będziesz myślał o Bogu, nie pozwolisz sobie na 

krytykę ani na mówienia źle o innych. Jedynym wyjątkiem jest pewien rodzaj 

modlitwy, w której osoba modląca się wspomina zło wyrządzone Bogu przez innych. 

Dla przykładu, Widura tak modlił się do Kriszny: „Dlaczego nie przychodzisz do 

mojego domu, Kriszno? Przecież nigdy nie przywiązałem cię do słupa, ani nie 

podniosłem na ciebie ręki, jak to uczyniła teściowa Sakkubaji. Nigdy też nie 

zamierzałem cię skrzywdzić jak Kamsa, ani też obrazić jak Śiśupala. Dlaczego nie 

przychodzisz do mnie?”. 

Być może słyszeliście, jak Śiśupala obrażał Krisznę twierdząc, iż nie jest godzien 

hołdu, jaki składał mu Dharmaradża: „Na jakiej podstawie, Kriszno, uzurpujesz sobie 

prawo do przyjmowania hołdów? Czy sądzisz, że zasłużyłeś na taki honor bardziej, 

niż inni tu obecni – może swoimi flirtami z pasterkami? Nie wywyższaj się, zamilcz!”. 

Ponieważ Śiśupala przekroczył granice, Kriszna wziął talerz, na którym złożono 

ofiarę, i rzucił nim w Śiśupalę. Talerz odciął mu głowę. Ludzie sądzą, że Kriszna użył 

swego boskiego dysku, ale mylą się – to był zwykły talerz.   

Napełnij serce świętymi uczuciami 

Jeśli czas nie jest dla ciebie pomyślny, to nawet trzymany w ręku kij zamieni się 

w węża. Jeśli chwila jest pomyślna, dzieje się odwrotnie – jeśli nawet nadepniesz na 

węża, pozostanie on nieszkodliwy, tak jak kij. Aby zawsze cieszyć się pomyślnym 

czasem, musisz napełniać serce świętymi uczuciami.  

Dzieje Bharatu obfitują w wiele przykładów świadczących o tej prawdzie. Tak 

święte dzieje są dziś zapomniane, zaś ludzie postępują w sposób nieprawy i dają zły 

przykład. Przyswajajcie sobie święte lekcje, jakich udziela Bharat. Rozwijajcie święte 

uczucia. Niech wasze uszy słuchają świętych opowieści. Niech wasz język 

wypowiada święte słowa, a ręce wykonują chwalebne czyny. Czy wiesz, po co Bóg 

dał ci ręce? Czy tylko po to, abyś nakarmił żołądek? Nie. Należy ich używać w służbie 

społeczeństwu. Czy wiesz, do czego służą stopy? Wcale nie do wędrowania po ulicach 

niczym włóczęga, lecz do odwiedzania świętych miejsc.  

Ludzie patrzą na wszystko szeroko otwartymi oczami, ale gdy odwiedzają 

świątynię, zamykają oczy, stojąc przed pięknym wizerunkiem Pana. Co za ironia! 

Zmysły mogą cię przywieść do grzechu albo zapewnić zasługi. Twoim obowiązkiem 
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jest wprowadzić je na dobrą ścieżkę i zdobywać zasługi. Wtedy Bóg spełni wszystkie 

twoje życzenia. Nie musisz Go prosić.  

Nie proś, o umyśle, nie proś. Im więcej prosisz, tym częściej spotykasz się z 

odmową. Bóg z pewnością da ci wszystko, na co zasługujesz, bez twoich próśb. Czyż 

nie spełnił życzenia Sabari, która nigdy o nic nie prosiła? Czy nie zbawił Dżataju, 

który o nic nie prosił, ale poświęcił swoje życie dla Boga?     

Wczoraj o godzinie 6:00 wieczorem nadszedł pomyślny czas, gdyż wyłonił się 

lingam. Dlaczego uważa się, że święto Śiwaratri jest pomyślne? Przyczyna jest 

następująca. Księżyc ma szesnaście kal (aspektów), tak samo jak umysł. W dzień 

Śiwaratri piętnaście kal łączy się ze sobą, zostaje tylko jedna. Jeśli dołączona zostanie 

także szesnasta kala, osiąga się boskość. To pełne zjednoczenie nastąpi jedynie wtedy, 

gdy nieprzerwanie i z całego serca śpiewa się boskie imię.  

– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego 22 lutego 2001 roku w czasie święta Śiwaratri w 

Prasanthi Nilajam.  

 

 

 

Powstanie Gokulam 
Balaczandra Rayker 

 

We wrześniu 1970 roku mój ojciec - Sanmarg Kriszna Shet i ja udaliśmy się do 

Brindawanu. Chcieliśmy porozmawiać ze Swamim. Ojciec poprosił o spotkanie. 

Zaproszeni na nie, czekaliśmy przy „parterowym domu”, jak nazywano siedzibę 

Swamiego przed zbudowaniem „Trayee”. Około godziny trzeciej po południu Śri 

Ramabrahmam, opiekun Brindawanu i człowiek bardzo oddany Swamiemu 

zatrzymał się i porozmawiał z nami. W rogu trawę chrupała krowa imieniem 

Jagnamata. Opiekun powiedział, że Swami pije mleko od tej krowy. Jednak mleko 

wysycha. Wtedy ojciec zapytał mężczyznę, czy jego zdaniem może dać Swamiemu 

jakąś krowę spośród kilku, jakie mamy w domu. „Niech pan spyta Swamiego, bo i 

tak wkrótce będzie pan z nim rozmawiał” – odrzekł. Kiedy ojciec zapytał Swamiego 

o krowę, Baba rzekł: „W porządku, przyprowadź tę krowę i zapoczątkujemy 

Gokulam”.  

W pierwszym tygodniu grudnia 1970 roku urodziło się cielę, trzymane potem w 

naszym domu w Mangaluru. W ostatnim tygodniu grudnia postanowiliśmy zabrać 

krowę i to cielę do Brindawanu. Rodzice usiedli na przedzie ciężarówki wraz z 

kierowcą, podczas gdy ja siedziałem z tyłu razem z krową i cielęciem wśród bal siana. 
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Ciężarówka jeździła codziennie z transportem dachówek. Tak doświadczony kierowca 

zgubił nocą drogę i rankiem, zamiast do Brindawanu, dotarliśmy do Pawagady. 

Zanim znalazł drogę powrotną do Brindawany, była godzina pierwsza po południu.  

Gdy szukaliśmy drogi powrotnej, Swami czynił dla nas przygotowania. Około 

południa z myślą o wygodzie krowy nakazał, aby z ciężarówki wyrzucono trochę 

piachu, by powstała rampa, po której krowa mogłaby zejść. Grupa kobiet 

zaopatrzonych w kunkum, cynober, kwiaty, owoce i przedmioty do arati, 

przygotowywała ceremonię purnakumbham na to królewskie powitanie. Nikt nie 

wiedział, dla kogo jest to przyjęcie. Po prostu wykonywano polecenia Swamiego.  

Gdy wjechaliśmy do Brindawanu, Swami czekał, aby nas przyjąć. Ciężarówkę 

ustawiono przed rampą. Położono deskę, łącząc tył ciężarówki z kopcem piachu i 

sprowadzono na dół krowę z cielęciem. Wskazując na mnie, Swami zażartował 

„Połóżcie mu tę deskę na głowie”, aby wywołać uśmiech na mojej twarzy po długiej, 

wyczerpującej podróży. Kobiety ofiarowały purnakumbham i wykonały pudżę z 

użyciem kurkumy, cynobru i kwiatów, po czym nastąpiło arati. Swami zapytał: „Czy 

ta krowa je banany?” i nakarmił ją bananami. „Czy one jedzą jabłka?” – zapytał i 

nakarmił je jabłkami. „Ta krowa wygląda jak ubogi bramin” – komentował jej ładny 

wygląd. Później dowiedzieliśmy się, że cielę otrzymało imię Śankara. 

Potem spotkał nas niezapomniany zaszczyt. Swami zaprosił nas wszystkich, 

abyśmy zjedli z nim posiłek. „A gdzie są oni?” – zapytał mnie Swami z myślą o 

kierowcy i sprzątaczu ciężarówki. Wybiegłem i przyprowadziłem ich na obiad do 

siedziby Swamiego. Swamiemu podano posiłek na stole, natomiast nasza piątka 

siedziała na podłodze. Była to wyborna uczta – basundi, banany i wiele potraw. 

Nawet teraz nie mogę zapomnieć tego obiadu z deserem basundi! Po jedzeniu 

zostaliśmy wezwani do pokoju interview.  Baba porozmawiał z nami i stworzył dwa 

wisiorki. Dał je kierowcy i sprzątaczowi. Poprosił kierowcę, aby przestał pić alkohol 

i stworzył dlań wibhuti.  

W 1976 roku Swami pojechał z moim ojcem swoim czerwonym samochodem, aby 

mu pokazać Sri Sathya Sai Gokulam w Puttaparthi. Od tamtego czasu gokulam 

bardzo się rozrosło. Przypadkowa rozmowa ze Śri Ramabrahmamem przysłużyła się 

do przekazania Swamiemu tej małej ofiary. Swami nie tylko ją przyjął, ale 

zaangażował się, poświęcając dużo czasu na wszystkie przygotowania i hojnie nas 

pobłogosławił. Jesteśmy mu za to na zawsze wdzięczni.  

– Autor, Śri Balaczandra Rayker z Mangaluru, to długoletni wielbiciel Bhagawana.  
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Kieruj do mnie swoje uczucia 

 

Nie podobają się mi bhadżany, które pobudzają 

współzawodnictwo, zawiść i egoizm wypływające z 

nietolerancji. Doceniam i nagradzam pokorę, hart ducha, 

życzliwość, służbę, braterstwo i ciągłe wspominanie Boga. 

Jeśli pragniesz mieć w sercu mój obraz, musisz skierować 

na mnie obiektyw aparatu, prawda? Skieruj ku mnie swój 

umysł, swoje uczucia i działania, a wówczas z pewnością w 

twoim sercu odbije się mój obraz. Jeśli skierujesz obiektyw 

ku światu i doczesności, jak mój obraz odbije się w twoim 

sercu? 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 

 

 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk 
 


