Sanathana Sarathi

Maj 2021

SANATHANA SARATHI
Maj 2021
Spis treści:

2
© Organizacja Sathya Sai w Polsce

Sanathana Sarathi

Maj 2021

3
© Organizacja Sathya Sai w Polsce

Sanathana Sarathi

Maj 2021

AWATAR WANI

Poznaj znaczenie miłości
Uwolnij się od pragnień i bądź wolny
Ucieleśnienia miłości!
Człowiek na tym świecie, który ukształtowały trzy guny – sattwa, radżas i tamas
(spokój, namiętność i bierność) – doświadcza zarówno szczęścia, jak i smutku.

Zdobądź łaskę Boga i zaznaj prawdziwego szczęścia
Człowieka ogarnęła moha (przywiązanie) i dlatego nie doświadcza on szczęścia.
Gdy uwolni się od przywiązania, zaznać prawdziwego szczęścia. Moha rodzi w
człowieku złe cechy, takie jak ahamkara (ego) oraz mamakara (zachłanność). Kogoś,
kim zawładnęło ego, inni nie będą kochać. Dlatego człowiek musi uwolnić się od
mohy. Moham hitwa prijam bhawati – ten, kto jest wolny od przywiązania, jest
wszystkim drogi. Dlatego człowiek powinien stopniowo zmniejszać doczesne
przywiązania.
Oprócz przywiązania, człowiek powinien również panować nad gniewem, gdyż
jest on przyczyną smutku. Krodham hitwa na soczati – ten kto pokona gniew, będzie
wolny od smutku. Póki człowiek ma w sobie gniew, nie zazna spokoju i szczęścia.
Dlatego powinien uwolnić się od gniewu, aby zapewnić sobie spokój i szczęście.
Zagniewany człowiek jest wrogiem całej ludzkości. Osoba, która wstępuje na drogę
duchową, musi panować nad gniewem.
Gniewny człowiek nie odniesie powodzenia w swoich dążeniach.
Będzie popełniał grzechy, a wszyscy będą się z niego śmiali.
Opuści go własna rodzina.
Straci wszelki majątek i poważanie.
Gniew całkiem go zniszczy.
Kamam hitwa sukhi bhawati – człowiek stanie się szczęśliwy, gdy pokona swoje
pragnienia. Życie to długa podróż, a pragnienia to bagaż, który niesiecie. Mniejszy
bagaż to większy komfort, co czyni podróż przyjemnością. Gdy człowiek zmniejszy
ciężar pragnień, sprawi, że droga jego życia będzie łatwa. Powinien rozróżniać między
tym, co konieczne, a tym, co nie jest niezbędne i porzucić to, zmniejszając w ten
sposób swoje obciążenia.

Spokój umysłu prowadzi człowieka ku ścieżce duchowej
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Ludzkie życie jest niczym ocean z falami przyjemności i bólu. Gdy spełniają się
pragnienia, człowiek jest szczęśliwy, a smutny jest wtedy, gdy pragnienia się nie
spełniają. Przyjemność i ból są w życiu nierozłączne. Przyjemność to przerwa między
dwoma bólami. To niemożliwe, aby człowiek cieszył się szczęściem i nie zaznawał
nieszczęść. Człowiek nie może cieszyć się szczęściem bez trudu i bólu. Przyjemność i
ból to dwie strony tej samej monety albo dwa liścienie tego samego nasiona. W
istocie trudności zwiększają szczęście, które po nich następuje. Przyjemność i ból, zysk
i strata są ze sobą nierozdzielnie związane. W obliczu tych przeciwności człowiek
powinien zachować spokój umysłu, a trudności traktować jako możliwość
transformacji. W ten sposób może iść naprzód ścieżką duchowości i zdobywać łaskę
Boga. Prawdziwego szczęścia człowiek może doświadczyć tylko dzięki łasce Boga.
Jednak nie jest w stanie jej zdobyć, ponieważ nie panuje nad myślami, słowami i
czynami.
Nie patrz na to, co złe; patrz na to, co dobre.
Nie słuchaj tego, co złe; słuchaj tego, co dobre.
Nie mów o tym, co złe; mów o tym, co dobre.
Nie myśl o tym, co złe; myśl o tym, co dobre.
Nie czyń zła; czyń to, co dobre.
To droga do Boga.

Rozwijaj święte widzenie
Dzisiaj człowiek widzi tylko wady u innych. Jakim jesteś człowiekiem, jeśli zawsze
patrzysz na wady innych? Człowiek powinien widzieć swoje wady i je zwalczać.
Musi mieć dobre myśli, bo jedynie wtedy będzie czynił dobro i stanie się dobrym
człowiekiem. Powinien rozwijać święte widzenie. Oto opowieść, która to zobrazuje.
Pewnego dnia Kriszna wezwał do siebie Durjodhanę i Dharmaradżę i poprosił,
aby zbadali mieszkańców królestwa. Durjodhanę poprosił, aby dowiedział się, ilu
dobrych ludzi żyje w jego kraju. Dharmaradżę poprosił, aby dowiedział się, ilu jest
złych ludzi. Durjodhana zjeździł kraj i stwierdził, że nigdzie nie spotkał dobrego
człowieka. Powiedział, że jeśli jest gdzieś jakiś dobry człowiek, to jest on sam.
Dharmaradża natomiast powiedział Krisznie, że w ich królestwie dharmy nigdzie nie
mógł znaleźć złego człowieka. Zło znalazł tylko w sobie samym. Dharmaradża miał
święty wzrok. Dlatego każdy jawił się mu jako dobry. Durjodhana miał negatywne
uczucia, więc Każdy był dla niego zły. Wszystko zależy od tego, który patrzy. Jeśli
ktoś patrzy na świat z umysłem wypełnionym dobrem, wszystko będzie mu się jawić
jako dobre.
Cały wszechświat jest sriszti (stworzeniem) Boga i przejawieniem boskości. Inna
nazwa sriszti to prakriti (przyroda). Przyroda ma boskie pochodzenie. Pięć
podstawowych żywiołów tworzących przyrodę istnieje także we wszystkich żywych
istotach. We wszystkich zawsze mieszka ta sama boskość. Gdy człowiek uświadomi
sobie tę prawdę, nie będzie już w nim miejsca na gniew, nienawiść i zazdrość. Choć
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we wszechświecie istnieją niezliczone postacie, to w gruncie rzeczy wszystkie one są
jednym, bo we wszystkich jest ta sama atma. Dlatego człowiek powinien rozumieć
tę jedność, która jest podstawą pozornej różnorodności.

Prawdziwa joga to duchowa łączność z boskością
Rozpoznajcie najwyższe znaczenie miłości. Rozwijajcie miłość do Boga. Miłość do
Boga to prawdziwe oddanie. Prawdziwą jogą jest duchowa łączność z boskością.
Inne praktyki jogi to tylko ćwiczenia fizyczne. Prawdziwą miłością jest miłość, która
płynie z serca i wykracza ponad umysł. Człowiek powinien kierować wzrok ku
wnętrzu, panować nad umysłem i ograniczać pragnienia. Gdy panuje nad umysłem
i zmysłami oraz ogranicza pragnienia, może osiągnąć prawdziwe szczęście. Powinien
pojąć, że życie to „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Aby być bezpiecznym,
człowiek musi przestrzegać granic i ćwiczyć panowanie nad zmysłami.

Powściągliwość w mowie jest chwalebną cechą
Najważniejszym narządem, nad jakim trzeba zapanować, jest język, który, w
przeciwieństwie do innych narządów, wykonuje dwa zadania – smakowania oraz
mówienia. Oczy, uszy, nos i skóra wykonują tylko jedno zadanie, a język – dwa.
Starożytni mędrcy w Indiach przestrzegali praktyki milczenia z rozmaitych przyczyn.
Przez zachowywanie milczenia można wzmacniać energię, poprawiać pamięć i
osiągnąć boską moc. Powściągliwość w mowie, unikanie plotek i oszczerstw to
chwalebne cechy. Jeśli będziecie mówić więcej, prawdopodobnie popełnicie więcej
błędów. Nikogo nie rańcie szorstkimi słowami. Wprowadzajcie w życie zasadę
„Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź”. Człowiek powinien uczyć się właściwego
używania języka.
Nie patrzcie na to, co złe; patrzcie na to, co dobre – to nakaz dla oczu. Kiczaka
(postać z Mahabharaty) stracił życie, gdy złym okiem spojrzał na Draupadi. Nikt nie
da synowi na imię Kiczaka, gdyż tym złym wzrokiem zdobył sobie złą sławę.
Podobnie, nie należy słuchać tego, co złe. Kajkeji to przykład kobiety o dobrych
zamiarach, która pozwoliła zatruć sobie umysł złą radą służącej Manthary, co
doprowadziło do śmierci jej męża, króla Daśarathy i do niechęci jej syna Bharaty. W
ten sposób Kajkeji i Manthara zyskały złą reputację.

Usuń niewiedzę, aby ujrzeć swoją boskość
To jaki wpływ na ludzi mają złe myśli i jak doprowadzają ich do upadku, ukazuje
opowieść o Durjodhanie z Mahabharaty. Zawsze żywił on złe zamiary wobec
Pandawów. Jaki był ostateczny skutek jego złych zamiarów? Nie tylko zniszczył
siebie, ale także cały swój ród. Ten sam los spotkał także demonicznego króla
Rawanę, bo pomimo wiedzy, nie porzucił złych myśli i czynów. Jaki jest pożytek z
całej twojej wiedzy, jeśli nie wcielasz jej w życie? W eposach indyjskich jest wiele
przykładów obrazujących to, iż człowiek powinien kroczyć ścieżką prawości i
prawdy, aby osiągnąć cel życia. Jaki jest cel życia człowieka? Celem życia jest

6
© Organizacja Sathya Sai w Polsce

Sanathana Sarathi

Maj 2021

samorealizacja. Na drodze do tego celu są trzy etapy – wiara w siebie, zadowolenie z
siebie i samopoświęcenie. Co jest przyczyną niepokoju człowieka na świecie? Jest nią
brak wiary w siebie. Wiara w siebie to fundament pałacu życia człowieka: ściany to
zadowolenie z siebie, dach to poświęcenie, a życie to samorealizacja.
Człowiek powinien dociekać „kim jestem?”. Gdy mówisz: „To jest moje ciało, to
jest mój umysł, to są moje zmysły”, to kim jesteś ty? Jesteś panem ciała, umysłu,
zmysłów i intelektu. Człowiek powinien wiedzieć, że jest wszechprzenikającą,
kosmiczną świadomością. To jego rzeczywistość. Powinien używać swojego buddhi
(intuicyjnego umysłu), aby doświadczać jedności z boskością, czyli brahmanem. Co
znaczy Pradżnianam Brahma (brahman to najwyższa świadomość)? Jest to stała
niepodzielona świadomość. Istotą brahmana jest pełna świadomość. Ponieważ
człowiek jest częścią brahmana, nieświadomość nie jest jego istotą. Tak jak popiół
przykrywa ogień, nieświadomość przykrywa brahmana. Jeśli człowiek zdmuchnie
popiół nieświadomości, zobaczy ogień brahmana (absolutnej boskości). Ogień
boskości zawsze jaśnieje w człowieku, ale ten zasłania go popiołem pragnień i
ignorancji.
Przypuśćmy, że jest drzewo, na którym siedzą liczne ptaki, a ich odchody brudzą
to, co znajduje się na dole. Jak przepędzić te ptaki? Gdy będziecie śpiewać bhadżan i
klaskać w ręce, ptaki odlecą. Nasze życie jest jak drzewo, na którym zebrało się
wielkie stado ptaków w postaci naszych pragnień, które zanieczyszczają nasze serca.
Aby pozbyć się pragnień, śpiewajcie Rama, Kriszna, Gowinda.
– Orędzie Bhagawana wygłoszone w Sai Śruti w Kodaikanal 12 kwietnia 1996 roku.

♥♥ Od wielu lat daję wam rady i wskazówki dotyczące
sewy, ale nie jestem zadowolony z tego, jak wcielacie je w
życie. Waszym celem powinno być sprawianie mi
przyjemności i zadowolenia oraz podążanie za moimi
naukami. Przybyłem z pewnymi zadaniami w mojej misji. Ja
także mam przyrzeczenia do wypełnienia! Opisano je w
Bhagawadgicie. Muszę ustanowić zwierzchnictwo dharmy;
muszę nieść joga kszemę (ciężar pomyślności) dla tych,
którzy zatopieni są w myślach jedynie o mnie. Najlepszym
sposobem na zadowolenie mnie jest dostrzeganie mnie we
wszystkich istotach i służenie im tak, jak chcielibyście mi
służyć. To najlepszy sposób oddawania czci, który do mnie
dotrze. ♥♥
– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba
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Bhagawata Wahini
Rozdział 4
Ceremonia pokutna
Ceremonia Namakaranam, nadania imienia księciu, sprawiła wielką radość
poddanym, jak również mieszkańcom pałacu i rodzinie królewskiej. Jednak
Judhiszthira, najstarszy z braci Pandawów czuł, że trzeba zrobić coś więcej. Nie był
zadowolony z tego radosnego święta. Tego samego wieczoru zwołał zgromadzenie
uczonych, panditów, podległych władców i przedstawicieli ludu. Modlił się, aby Pan
Kriszna przewodniczył zgromadzeniu i obdarzył wszystkich radością. Przybyli także
mędrcy Wjasa i Kripa.
Po wejściu do sali obrad Judhiszthira stał przez chwilę w milczeniu, zanim upadł
do stóp Pana Kriszny i Wjasy. Następnie zwrócił się do zebranych: „Udało mi się
pokonać wrogów dzięki waszej pomocy, współpracy i zaangażowaniu, a także dzięki
błogosławieństwu Pana, który jest tutaj obecny oraz mędrców i świętych, którzy
umieścili Go w swoich sercach. Dzięki temu zwycięstwu odzyskaliśmy utracone
królestwo. A także, dzięki temu błogosławieństwu, światło nadziei zabłysło w
sercach zatroskanych o kontynuację tej dynastii. Linia Pandawów będzie istniała
nadal dzięki księciu, którego Pan nazwał dzisiaj Parikszitem.
Wszystko to cieszy mnie niezmiennie, jednak muszę wyznać, że ogarnia mnie
smutek na myśl o innym aspekcie niedawnych wydarzeń. Popełniłem niezliczone
grzechy, zabijając krewnych i rodzinę. Czuję, że muszę za to odpokutować. W innym
przypadku nie zaznam pokoju ani ja, ani moja dynastia, ani moi poddani. Dlatego
pragnę skorzystać z okazji i zasięgnąć waszej rady w tej sprawie. Jest wśród was
wielu, którzy poznali najwyższą rzeczywistość i osiągnęli brahmadżnianę (poznanie
Absolutu). Jest tu z nami wielki mędrzec Wjasa. Oczekuję, że zaproponujecie mi jakąś
ceremonię pokutną, dzięki której będę mógł pozbyć się olbrzymiej góry grzechów,
jakie zgromadziłem w wyniku tej wojny.
Kiedy Judhiszthira z wielką pokorą i skruchą przedstawił ten problem, Pan Kriszna
powiedział: „Judhiszthiro, jesteś znany jako Dharmaradża, więc zapewne dobrze
znasz dharmę – niuanse moralności, sprawiedliwości, dobrego i złego postępowania.
Dlatego dziwi mnie, że smucisz się z powodu tej wojny i tego zwycięstwa. Czy nie
wiesz, że kszatrija (wojownik) nie popełnia grzechu, jeśli zabija wroga, który
uzbrojony przybył na pole bitwy z zamiarem zabijania? Wszelkie rany, ból lub straty
zadane podczas walki z uzbrojonymi wrogami na polu bitwy, są wolne od grzechu.
Chwycenie za miecz i walka do samego końca o ocalenie kraju, bez myślenia o sobie,
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jest dharmą kszatriji. Podczas wojny przestrzegałeś tylko swojej dharmy. W jaki
sposób karma (działanie) zgodna z dharmą może być grzeszna? Nie wypada w to
wątpić i popadać w rozpacz. Grzech nie może nawet się do ciebie zbliżyć, a co dopiero
skalać cię. Dlaczego zamiast radować się świętem nadania imienia
nowonarodzonemu księciu, obawiasz się wyimaginowanych nieszczęść i szukasz
zadośćuczynienia na nieistniejące grzechy? Bądź spokojny i szczęśliwy”.
Wjasa również wstał z miejsca i zwrócił się do króla. „Grzeszne i naganne czyny
są nieuniknione w bitwie. Nie powinny być przyczyną żalu. Głównym celem wojny
powinna być ochrona dharmy przed jej wrogami. Jeśli walczysz i jesteś tego
świadomy, nie splami cię żaden grzech. Ropiejącą ranę należy potraktować nożem.
Wykonanie operacji nie jest grzechem. Lekarz, który wie, jak operować, a nie uratuje
człowieka wstrzymując się od podjęcia operacji, popełnia grzech. Podobnie, jeżeli król
wie, że wróg jest źródłem niesprawiedliwości, okrucieństwa, terroru i występku, a
nie podejmie operacji usunięcia tego wrzodu na obliczu ziemi, ponieważ waha się,
czy użyć noża, popełnia grzech. Twoje skrupuły, Dharmaradżo, świadczą o tym, że
ulegasz iluzji. Rozumiem, że inni, mniej inteligentni czy doświadczeni, mogą mieć
takie wątpliwości, ale nie potrafię pojąć, jak ktoś taki jak ty, może zamartwiać się
nieistniejącymi problemami?
Jeśli jednak nasze słowa nie są przekonujące, mogę zaproponować również inne
wyjście. Istnieje ceremonia, która uwolni cię od ciężaru winy. Niektórzy władcy w
przeszłości podejmowali ją po zakończeniu wojen, aby usunąć skutki grzechu. Jest to
rytuał Aśwamedha, ofiara konia. Jeśli chcesz, możesz również odprawić go jako
ceremonię pokutną. Nie ma ku temu przeciwskazań. Jednak wierz mi, jesteś wolny
od grzechu i nie musisz podejmować żadnej ofiary. Ponieważ twoja wiara jest
chwiejna, sugeruję ten rytuał jedynie dla twojej satysfakcji”.
Po tym oświadczeniu Wjasa powrócił na swoje miejsce. W tym momencie
wszyscy starsi, uczeni i książęta lenni zerwali się z miejsc, wyrażając gromki aplauz
dla rady mędrca. Krzyczeli „Dżej, dżej”, aby zademonstrować swoją aprobatę i
uznanie. Wykrzykiwali: „Och! Jakież to pomyślne”, „Jakie istotne” i pobłogosławili
wysiłki Dharmaradży oczyszczenia się z grzesznych konsekwencji wojny. Jednak
Dharmaradża wciąż był pogrążony w smutku i niepokoju. Jego oczy były mokre od
łez. Z pokorą i drżącym ze wzruszenia głosem, zwrócił się do zgromadzenia: „Bez
względu na to, jak wysoko wychwalacie moją niewinność, nie jestem o niej
przekonany. Jakoś mój umysł nie akceptuje waszych argumentów. Być może władcy
oczyszczali się z grzesznych konsekwencji wojny za pomocą ofiary konia. To były
zwykłe wojny i podejmowali normalną pokutę, ale mój przypadek jest wyjątkowy.
Moje grzechy są trzykroć większe, ponieważ zabiłem krewnych i członków swojej
rodziny, świętych mędrców, takich jak Bhiszma i Drona i wiele koronowanych głów.
Jakie to potworne! Ile zła popełniłem! Żaden inny władca nie popełnił aż tylu
niegodziwości. Trzeba odprawić nie jedną, ale trzy jadżnie Aśwamedha, aby oczyścić
taką ilość grzechów. Dopiero wtedy zaznam spokoju, a moja dynastia będzie
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szczęśliwa i bezpieczna. Dopiero wtedy moje rządy będą bezpieczne i dobroczynne.
Proszę, aby Wjasa, mędrcy i całe zgromadzenie wyrazili zgodę na odprawienie trzech
ceremonii.
Gdy Judhiszthira przemawiał, po jego policzkach płynęły łzy. Jego usta drżały z
przejęcia, a całe ciało zgarbiło się przytłoczone wyrzutami sumienia. Na taki widok
serce każdego mędrca topniało z litości, a w poddanych króla wzbierało współczucie.
Wjasa, a nawet Kriszna, wydawali się poruszeni. Wielu panditów płakało, nie zdając
sobie z tego sprawy. Na sali zapanowała pełna zadumy cisza. Wszyscy zobaczyli, jak
miękkie było serce Dharmaradży. Jego bracia, Bhima, Ardżuna, Nakula i Sahadewa,
stali ze złożonymi dłońmi, w pełnym czci szacunku i wpatrywali się w Krisznę, który
przewodził zgromadzeniu, oczekując znaku jego aprobaty.
Następnie zgromadzenie jednym głosem zatwierdziło trzy Aśwamedha jadżnie,
aby uwolnić króla od ciężaru winy. Jeden z mędrców przemówił w imieniu
wszystkich zgromadzonych: „Nie staniemy na drodze twego pragnienia.
Przyjmujemy to całym sercem. Będziemy celebrować jadżnie w najlepszy, zgodny z
śastrami sposób, aż do ostatnich obrzędów, ponieważ chcemy, aby twoje serce
zaznało spokoju. Jesteśmy gotowi zrobić wszystko, aby cię zadowolić”. Zostało to
zaakceptowane przez całe zgromadzenie.
Słysząc to, Dharmaradża powiedział: „Jestem rzeczywiście błogosławiony, zaiste
błogosławiony”. Z wdzięcznością podziękował zebranym za obietnice współpracy i
pomocy. Następnie podszedł do miejsca, gdzie siedzieli Kriszna i Wjasa i upadł im
do stóp. Trzymając stopy Kriszny, błagał: „O Madhusudano! Czy nie wysłuchasz
mojej prośby? Czy nie widzisz mojego smutku? Błagam cię, abyś zaszczycił jadżnie
swoją boską obecnością! Tylko Ty możesz obdarzyć mnie ich owocami i uwolnić od
ciężaru grzechów”.
Kriszna uśmiechnął się i podniósł go z ziemi. Powiedział: „Dharmaradżo! Z
pewnością odpowiem na twoją modlitwę. Jednak wziąłeś na swe barki brzemię tak
ciężkie jak góry. Ta jadżnia to wielka sprawa. Co więcej, podejmuje ją słynny król
Dharmaradża! Oznacza to, że musi być wykonana na skalę, jaka odpowiada twemu
statusowi. Wiem, że nie dysponujesz środkami na tak kosztowne przedsięwzięcie.
Królowie czerpią fundusze jedynie od swoich poddanych. Wydawanie ich pieniędzy
na jadżnię nie jest właściwe. Na takie święte obrzędy można wydać tylko uczciwie
zarobione pieniądze; inaczej przyniosą one zło zamiast dobra. Również władcy,
którzy są twoimi sojusznikami, nie mogą przyjść ci z pomocą, ponieważ wojna też
ich zubożyła. Wiesz, że ich skarbce są puste. Świadomy tego wszystkiego, jak mogłeś
zaproponować aż trzy wielkie ceremonie Aśwamedhy? Zastanawiam się, co skłoniło
cię do tak nierozważnego i śmiałego kroku, pomimo tak niesprzyjających
okoliczności. I ogłosiłeś to publicznie przed tym wielkim i dostojnym
zgromadzeniem. Nie dałeś mi nawet wskazówki na temat tego kosztownego
pomysłu. Wtedy moglibyśmy obmyślić jakiś plan. Jednak jeszcze nie jest za późno.
Decyzję podejmiemy po dłuższym namyśle. Mała zwłoka nie zaszkodzi”.
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Dharmaradża wysłuchał słów Kriszny i roześmiał się serdecznie! „O Panie, wiem,
że igrasz ze mną w ten sposób. Nigdy nie zrobiłem niczego pochopnie, bez
uprzedniego rozważenia sprawy. Nigdy też nie martwiłem się o pieniądze ani środki
do życia. Skoro mamy za naszego opiekuna Ciebie, źródło niewyczerpanej łaski,
dlaczego miałbym się o cokolwiek martwić? Jeśli w moim ogrodzie rośnie kalpatharu
(drzewo spełniające życzenia), dlaczego miałbym się martwić, szukając korzeni i
bulw? Wszechpotężny Pan, który chronił nas przez te wszystkie ciężkie lata, tak jak
powieki chronią oczy, nie zawiedzie nas w takim momencie.
Dla Ciebie, który potrafisz jednym dmuchnięciem zmieść w pył wielkie góry, ten
kamyczek nie będzie żadnym problemem. Jesteś moim skarbem. Jesteś moim
skarbcem. Jesteś moim oddechem. Cokolwiek byś nie powiedział, nie zawaham się.
Cała moja siła, całe moje bogactwo to Ty i tylko Ty. Składam u Twoich stóp wszystkie
moje obowiązki i zobowiązania, łącznie z ciężarem władania królestwem i
przeprowadzeniem tych trzech jadżni. Możesz zrobić z nimi, co chcesz. Możesz
uszanować moje słowo i spełnić moją intencję lub możesz je odrzucić i odwołać
jadżnie. Nie martwię się. Będę tak samo szczęśliwy, niezależnie od tego, co
postanowisz. Wszystko jest bowiem Twoją wolą, a nie moją”.
Oczywiście Pan, który mieszka w sercu, nie daje się długo prosić. Kriszna zmiękł i
pomógł wstać Dharmaradży, mówiąc. „Nie martw się. Mówiłem w ten sposób, aby
sprawdzić twoją wiarę i oddanie. Pragnąłem pokazać twoim poddanym, jak silna
jest twoja wiara we mnie. Nie musisz się o nic martwić. Twoje życzenie się spełni.
Jeśli posłuchasz moich poleceń, z łatwością zdobędziesz pieniądze potrzebne do
przeprowadzenia jadżni. Zdobędziesz je nie uciskając poddanych, ani nie niepokojąc
wasali.
Słysząc to, Dharmaradża był zachwycony. Powiedział: „Panie, wypełnimy każde
Twoje polecenie”. Wtedy Kriszna rzekł: „Posłuchaj. W dawnych czasach władca
imieniem Marut odprawił jadżnię w tak wielkim stylu, że nikt do tej pory nie
powtórzył tego wyczynu. Sala, w której odprawiano jadżnię, a także wszelkie
przedmioty z nią związane, były ze złota. Kapłani, którzy przeprowadzili jadżnię,
otrzymali w prezencie cegły ze złota. Zamiast krów rozdawano złote posągi krów, a
zamiast ziemi rozdawano złote talerze! Bramini nie potrafili wziąć tego wszystkiego
ze sobą do domu, wzięli więc tylko tyle, ile mogli unieść. Całą resztę porzucili. Całe
to porzucone złoto znajduje się w pewnym miejscu i możesz je wykorzystać do
swoich jadżni. Wystarczy je tylko zebrać”.
Dharmaradża nie chciał się na to zgodzić; miał poważne skrupuły. Powiedział:
„Panie, to jest własność tych, którym została ofiarowana. Jak mogę wykorzystać to
bogactwo bez ich zgody?”. Kriszna odpowiedział: „Odrzucili je, w pełni świadomi
tego, co robili i co odrzucali. Dziś już nie żyją. Ich potomkowie nic nie wiedzą o
istnieniu tego skarbu. Teraz jest on pod ziemią. Pamiętaj, że wszelkie skarby zakopane
w ziemi, które nie mają właściciela, należą do króla tego państwa, w którym się
znajdują. Gdy król pragnie je przejąć, nikt nie ma prawa się sprzeciwić. Sprowadź
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niezwłocznie ten skarb do stolicy i zajmij się przygotowaniami do jadżni” – polecił
Pan Kriszna.

Zrozumcie moją rzeczywistość
Ludzie mogą być bardzo blisko (fizycznie) awatara (boskiej
inkarnacji), ale żyją nieświadomi swojego szczęścia.
Wyolbrzymiają rolę cudów, które są równie błahe w
porównaniu z moją chwałą i majestatem, jak komar wobec
słonia, na którym przysiada, pod względem wielkości i siły.
Dlatego gdy mówicie o tych „cudach”, śmieję się
współczując, że tak łatwo pozwalacie sobie zatracić cenną
świadomość mojej rzeczywistości. Moja moc jest
niezmierzona; moja prawda jest niewytłumaczalna i
niezgłębiona. Mówię to o sobie, bo zaistniała taka potrzeba.
Ale to, co teraz robię, to tylko prezent w postaci
„wizytówki”! Pozwólcie, że powiem wam, iż spośród
awatarów tylko Kriszna jasno i bezbłędnie złożył deklaracje
prawdy. Mimo tego, zauważycie, że Kriszna też kilka razy
poniósł klęskę w swoich wysiłkach i staraniach. Musicie
zwrócić uwagę na to, że porażki te również były częścią
przedstawienia, które zaplanował i którym sam kierował.
– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba

Cudowne chwile z Boskim Mistrzem
Rani Subramanian
Pierwsze boskie wezwanie otrzymałam w 1950 roku. Mieszkałam wtedy w
Nagpur (wówczas stolica stanu Madhja Pradesz w środkowych Indiach), więc nie
miałam okazji usłyszeć o Swamim. To pani Kamala Sarathi, pobożna dama, która jest
dla mnie jak siostra, pierwsza opowiedziała mi o Swamim. Kiedy była w Delhi,
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usłyszała o Swamim od osoby, która uczyła ją muzyki. Była klasyczną śpiewaczką,
która występowała w Prasanthi i powiedziała pani Kamali, że musi przyjechać i
zobaczyć Babę. Tak więc Kamala Sarathi pierwsza przybyła do Swamiego i wróciła
pod wielkim wrażeniem. Wszystko, co dotyczyło Puttaparthi, bardzo ją poruszyło i
napisała do mnie, mówiąc: „Następnym razem, gdy tam pojadę, musisz też
przyjechać, ponieważ naprawdę czegoś ci brakuje! To wielka dusza! Jest
Bhagawanem”. Wówczas nie mieliśmy przekonania, że Swami jest Bogiem.

Och! Niezapomniana odyseja
Chociaż powiedziałam, że będę jej towarzyszyć podczas jej drugiej wizyty, nie
mogłam tego zrobić z powodu spraw domowych. W końcu w 1950 roku pojechałam
z nią w trzecią podróż. Zabrałam ze sobą dwójkę moich dzieci, syna i córkę. Pociąg
zatrzymał się na małej stacji Penukonda zaledwie na dwie minuty. Musiałam szybko
wyrzucić bagaż z pociągu. Później znaleźliśmy wóz zaprzężony w konie, a nie w woły,
aby pojechać na przystanek autobusowy. Ale tego dnia autobus, który miał jechać
do Bukkapatnam (najbliższej wsi od Puttaparthi), był w naprawie. Kierowca
autobusu powiedział: „Ammo, próbujemy go naprawić, lecz dopóki tego nie zrobimy,
nie pojedziemy. Nie wiemy, o której wyjedziemy”.
Czekaliśmy więc godzinami, aż wreszcie wsiedliśmy do autobusu. Było nas 10-12
osób, oprócz Kamali Sarathi i jej dwóch mistrzów muzyki. Były też dzieci mojej
siostry. Gdy dotarliśmy do Bukkapatanam, była godzina 11.00 w nocy. Stamtąd
musieliśmy jechać do Puttaparthi wozem ciągniętym przez woły, ponieważ wtedy
był to jedyny dostępny transport. W rzeczywistości musieliśmy iść, bo wozy wiozły
głównie bagaże i małe dzieci. Powiedziano nam: „O ile to możliwe, wszyscy dorośli
powinni iść pieszo, a my zabierzemy dzieci, bo nie mogą iść dwie godziny!”. Nie było
innych wozów, bo była już późna i ciemna noc! Nie było drogi, tylko ślady wozów,
szerokie na tyle, by wozy mogły po nich jechać, podskakując w górę i w dół na
kamieniach. To było dla mnie nie lada przeżycie, ponieważ nigdy wcześniej nie
byłam w takim miejscu! W każdym razie skończyło się to dobrze i o godzinie 1.00 w
nocy dotarliśmy do celu.

Powitani przez Pana
Nagle zobaczyliśmy kogoś w ciemności; to był Baba! Skąd wiedział, że
przybyliśmy? Przyszedł z dużą, długą latarką i oświetlił nam drogę. Otworzył drzwi,
a następnie błysnął światłem, aby zobaczyć, kto przyszedł. Podszedł do mojej starszej
siostry Kamali Sarathi i zapytał ją: „Czy coś jadłaś? Mogę wam coś podać, ale to
będzie tylko ryż i czanna (ciecierzyca). Nie mogę dać nic więcej. Jeśli chcecie trochę
wody, mogę przynieść. Co chcecie?”. Moja siostra powiedziała: „Swami, nie martw
się, mamy wszystko; wszystko jest w porządku”. Baba powiedział: „Jeśli wszystko
jest w porządku, to teraz śpijcie i zobaczymy się rano”. I odszedł.
Rano weszliśmy i usiedliśmy. Był to duży barak, przeznaczony dla wielbicieli. Na
końcu baraku znajdowała się świątynia Swamiego, w której przechowywano jego
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fotel. Na środku zawieszano zasłonę jako przegrodę i to samo miejsce służyło również
jako ołtarz Swamiego. Siedział tam w czasie bhadżanów, a po nich ponownie
zaciągano zasłonę. Wszyscy przebywaliśmy w tym samym baraku. Pokój Swamiego
był odgrodzony od dziedzińca, gdzie znajdowała się studnia.
Następnie Swami przyszedł do nas. Wówczas wchodził i wychodził z baraku, gdzie
mieszkaliśmy, wiele razy. Przychodził o każdej porze – o godzinie 9:00, 10:00, 12:00,
2.00 lub kiedy indziej – i nieoficjalnie rozmawiał ze wszystkimi. Nie było specjalnej
dyscypliny. Istniała możliwość, aby zadać mu dowolne pytanie, gdy tylko miało się
ochotę. Był zawsze dostępny!
Zatem Swami przyszedł rano o godzinie 8:00 lub 8:30 i powiedział: „Wszyscy już
się zakwaterowaliście”. Dodał, że jest tu poczekalnia i możemy tam umieścić nasze
łóżka i bagaż. Przebywało tam tylko 20-30 wielbicieli, więc nie było tłumów. Wtedy
Prasanthi Nilajam jeszcze nie zostało zbudowane.

Nieodgadniony mieszkaniec
Gdy Swami przyszedł o poranku, rozmawiał z obiema moimi siostrami. Potem
spojrzał na mnie, odwrócił się i odszedł bez zadawania pytań. Następnego dnia
również rozmawiał z nimi, patrzył na mnie, ale nie powiedział do mnie ani słowa.
Później, trzeciego dnia, moja starsza siostra poczuła się winna i powiedziała:
„Rozmawiał z nami, ale nie z tobą; jest nam smutno z tego powodu. Dzisiaj zapytam
Swamiego, dlaczego to robi!”.
Gdy Swami przyszedł, zapytała: „Swami, dlaczego ignorujesz moją drugą siostrę?
Nawet nie zapytałeś, kim jest! Dlaczego to robisz?”. Baba odpowiedział: „Mam
powód. Znam jej uczucia i myśli. Nie czuje się tu dobrze, w tej atmosferze i ma
problemy z moją postacią. Myśli „jego włosy, jego szata! Nigdy kogoś takiego nie
widziałam!”. Czuje się trochę dziwnie, więc daję jej czas. Nie ignoruję jej, ale daję jej
czas na uspokojenie się i na zadomowienie się. Wszystko jest dla niej takie dziwne.
Nie może zrozumieć i jest bardzo zdezorientowana, więc na tym etapie nie mogę jej
nic powiedzieć”.
Czułam, że dał mi swoją kripę (łaskę), aby pomóc mi się tu zadomowić! On może
dać wam dobre wibracje, aby uspokoić wasze umysły, gdyż jest wszędzie. Wewnątrz
i na zewnątrz jest tylko on! Po kilku dniach powiedział mi, abym przyszła na
interview. W trakcie spotkania zapytał, skąd jestem i o inne szczegóły, a na koniec
zadał pytanie: „Jaki jest twój program?”. Powiedziałam: „Swami, mogę pozostać tutaj
tylko przez dziesięć dni. Teściowie dali mi pozwolenie na wyjazd tylko na dziesięć
dni. Muszę potem wrócić, ponieważ nie wiedzą nic o tym, dokąd jadę ani z kim się
spotykam! Będą się o mnie bardzo martwić; więc nie mogę przedłużyć mojego
pobytu”.
Powiedział: „Zostajesz tutaj co najmniej przez miesiąc lub dłużej! Powiem ci, kiedy
odejść”. Odpowiedziałam: „Ale Swami, będę musiała ich poinformować. Nic nie
wiem! Jak mam ich zawiadomić?”. Powiedział: „Zorganizuję wysłanie telegramu;
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podaj mi adres i nie martw się o nic. Wyślę go za ciebie”. Wtedy powiedziałam:
„Dobrze Swami".
Staram się przekazać, że w tamtym czasie nie rozumiałam tego wszystkiego,
ponieważ nie byłam otwarta na życie duchowe! Życie duchowe różni się od życia
doczesnego. Podobnie postępowanie duchowe jest na przeciwnym biegunie niż
zachowanie doczesne. Baba przygotowywał mnie do tego stanu akceptacji. Od razu
otrzymałam wiadomość – „Jeśli chcesz iść za mną, musisz iść taką drogą, jaką ja chcę.
Nie możesz powiedzieć – Swami, zostanę tylko 10 dni! Nie możesz podejmować
decyzji!”. Powiedział to bardzo jasno. Teraz mam już kilka doświadczeń i jestem
przekonana, że jak zacznę iść za nim, będzie to trudna droga, droga pod prąd. Ale jeśli
go chcemy, musimy być na to przygotowani. Dlatego zaakceptowałam to, a potem
zaczął do mnie mówić i wszystko było w porządku.

Nie ma postępu bez bólu
W tamtych czasach musieliśmy chodzić na wzgórza na poranne ablucje. Nie było
łazienek. Komary gryzły, ale nie było wentylatorów. Wszystko się może zdarzyć, na
przykład deszcz może zmoczyć wszystkie twoje rzeczy, ale musisz zachować spokój.
Jeśli narzekasz, nie będzie zasługi, tylko przewinienie. Akceptacja to zasługa! Przyszło
to do nas bardzo wyraźnie. Był to bardzo trudny czas i Baba, aby przetestować nasze
oddanie, sprawił, że zaznałyśmy tych wszystkich trudności! Jeśli jesteśmy oddani,
możemy znieść bez narzekania wszelkie trudy i niedogodności!
Zdaliśmy sobie również sprawę, że Baba jest trudnym mistrzem, ale bardzo
wielkim mistrzem – odpowiednim dla niewielu ludzi, którzy są gotowi stawić czoła
temu, co mówi! Powiedział, że nie powinniśmy próbować go zrozumieć. Uważam, że
w moim przypadku zrozumienie przychodzi wraz z pokorą. Nasz intelekt jest
bezużyteczny! Jak możemy zrozumieć Bhagawana? Aby zrozumieć Boga, łaska musi
pochodzić od niego! I ta łaska przychodzi, gdy prowadzimy nasze życie zgodnie z jego
przewodnictwem.

Duchowość to wewnętrzna podróż
W tamtych czasach Baba często przychodził i wychodził z naszych pokoi, siadał,
jadł i bawił się z nami. To był bardzo bliski związek. Pewnego dnia powiedział:
„Czytacie zbyt dużo książek!”. Zapytaliśmy: „W takim razie Swami, co powinniśmy
przeczytać? Chcemy się kształcić, ponieważ niewiele wiemy o życiu duchowym.
Myśleliśmy, że czytanie pomoże”. Wtedy powiedział: „Czytajcie żywoty świętych, a
stamtąd dostaniecie przesłanie. To wszystko, co czytacie, tylko przeciąża wam głowy.
Poznacie wszelkie intelektualne zagadnienia – pełne adwajty (wiedzy
niedualistycznej). Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy czytać żywoty świętych. Oni
zebrali plony: weszli na duchową ścieżkę i zrealizowali ją. Cała pielgrzymka jest
wewnątrz was, nie można jej szukać na zewnątrz, w ogóle nie jest dostępna na
zewnątrz, zapomnijcie o tym! To podróż do własnego wnętrza”.
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Dał nam więcej wskazówek, mówiąc: „Kiedy masz wątpliwości, usiądź cicho i
módl się do Swamiego: ‘Swami, nie rozumiem, proszę ujawnij mi znaczenie i powiedz
mi, co mam teraz zrobić’. Proś mnie o pomoc, ale usiądź i skontaktuj się ze mną przez
modlitwę”. Powiedział do mnie: „Rani Ma, jeśli kiedykolwiek będziesz miała jakiś
problem, módl się, ale módl się szczerze; módl się żarliwie, a nie powierzchownie.
Usiądź w ciszy, wejdź głęboko w siebie i módl się. Pokażę ci moją wszechobecność”.
Kiedyś Swami przyszedł do naszego pokoju w Prasanthi Nilajam – w tamtych
czasach przychodził i wygłaszał mowy w naszym pokoju! Nie musieliśmy wchodzić
do pokoju interview. I my też mogliśmy iść do jego pokoju, kiedy tylko chcieliśmy.
Pozwolił bowiem niektórym wielbicielom wchodzić na górę do jego pokoju, a my
byliśmy wśród nich.
Chociaż miałam ten przywilej, nie chciałam nadmiernie korzystać z tej cennej
okazji i wbiegać do jego pokoju za każdym razem, gdy miałam wątpliwości,
ponieważ on też przychodził do nas i wtedy mogliśmy go zapytać.
Mam inną siostrę, która jest brahmaczarinką i nie wyszła za mąż, ponieważ
szukała Boga. Była naszą czwartą siostrą. Ona i ja byłyśmy same w pokoju, gdy
wszedł Swami. Spojrzał na nas i powiedział: „Nie jesteście jeszcze przekonane, że
jestem Bogiem, prawda? Macie wątpliwości co do mojej boskości, czyż nie?”. Zadał
nam to proste pytanie.
Siedziałyśmy cicho i po prostu patrzyłyśmy na niego, co oznaczało „tak”! Nie
mogłyśmy powiedzieć mu bezpośrednio; on wie wszystko. Następnie powiedział:
„To jest naturalne! To nic nienaturalnego. Jak możesz uwierzyć, jeśli ktoś po prostu
przychodzi i mówi ci ‘Jestem Bogiem!’? Nie ma w tym nic złego; to zupełnie
naturalne!”.

Musisz przetestować moją wszechobecność
Myślałyśmy, że może mu się to nie podobać, ale powiedział, że to bardzo
naturalne! Byłyśmy więc szczęśliwe, że w pewnym sensie wybaczono nam nasze
wątpliwości. Następnie powiedział: „Ale jest jedna rzecz, jaką musicie zrobić, aby
usunąć swoje wątpliwości. Nie możecie zawsze żyć z wątpliwościami, więc
spróbujcie! Jeśli jestem Bogiem, muszę pokazać swoją wszechobecność; nikt inny nie
może być wszechobecny tylko Bóg!”.
Zwykli guru nie mogą nas prowadzić, tak jak Baba. Powiedział: „Musicie
wypróbować moją wszechobecność!”. I nalegał: „Musicie to zrobić! Nie ma innego
wyjścia! Tylko wtedy wasze wątpliwości znikną”. Nie mogłyśmy sprawdzić jego
wszechobecności w Puttaparthi, gdzie Baba przebywał! Powiedział nam: „Gdy
wrócicie do siebie, sprawdźcie, czy jestem wszechobecny! Musicie to zrobić dla siebie
samych”.
To dowodzi, jak wielkim jest on guru! Nie twierdził: „Powiedziałem, że jestem
Bogiem; dlaczego miałabyś mieć wątpliwości? Dlaczego nie możesz uwierzyć?”.
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Zamiast tego powiedział: „To naturalne! Każdy ma wątpliwości, ale wątpliwości
można usunąć własnym wysiłkiem w swoim życiu”.
Kiedyś powiedział mi: „Rani Ma, masz moją łaskę dlatego, że właściwie przeżyłaś
to życie!”. Może nie być perfekcji. Gdy wchodzicie na ścieżkę Baby, nie oznacza to, że
z dnia na dzień staniecie się doskonali! Mamy wiele niedociągnięć, wiele
niedoskonałości, które musimy pokonać jako istoty ludzkie.
Życie duchowe jest bowiem zupełnie inne od tego, do czego jesteśmy
przyzwyczajeni; musimy ukierunkować i zorganizować na nowo całe życie; to duże
zadanie. Nasze myśli, nasze słowa, nasze czyny – wszystko musi być uduchowione.
Nie jest to łatwe, ponieważ przez wiele żywotów wyrobiliśmy w sobie nawyki –
myślenie w jeden sposób, mówienie w inny sposób – nie tylko w jednym życiu!
Żyliśmy jak istoty ludzkie przez wiele wcieleń, a teraz nagle musimy żyć boskim
życiem!

Co to znaczy prowadzić życie duchowe?
Czym jest życie duchowe? To boskie życie, w którym cały czas łączysz się ze
źródłem! Oznacza to myślenie, mówienie i funkcjonowanie z poziomu boskości. Baba
powiedział nam: „Musicie sprawdzić moją wszechobecność”. I dodał: „Zasłużyłaś na
moją łaskę dlatego, że pracowałaś ze swoją jaźnią, a nie dlatego, że ją osiągnęłaś.
Zaczynasz się kształcić, ale musisz zdać poważny egzamin – doktorat; ostatni”. W
moim przypadku może to potrwać wiele żywotów, ale nie mogę się poddać. Baba
powiedział: „Patrz tylko na jeden krok! Dlaczego chcesz wiedzieć ‘dokąd pójdę’? lub
‘jak daleko zajdę w tym życiu’? To nie tak!”. Powiedział nam osobiście: „Nie patrz
daleko w przyszłość! Po prostu patrz na jeden krok do przodu!”.
Powiedzmy, że jestem skora do gniewu, chciwa, nie jestem zbyt przyjacielska lub
jestem bardzo samolubna; bez względu na to, jakie mam wady – każdy ma inne;
może to być cokolwiek – Baba chce, abym była bezinteresowna. Powiedział: „To
powinno być twoim priorytetem; powinnaś zawsze stawiać drugą osobę na
pierwszym miejscu. Musisz zapomnieć o sobie; to jest ostateczna realizacja!’.
Co jest ostateczne w samorealizacji? Zapomnieć o sobie! Zawsze chcemy tego i
owego tylko dla siebie – dla tego ciała, ale jest to zabronione na ścieżce duchowej;
musisz zapomnieć o sobie. Najpierw zobacz Boga w sobie; musimy być przekonani,
że On mieszka w nas. Nie możemy zobaczyć Boga w każdym, dopóki nie zobaczymy
Boga w swoim guru, a potem w swojej jaźni jako jej mieszkańca!

Testowanie Pana
Swami powiedział: „Idź i przetestuj mnie”. Tak zrobiłam, przetestowałam
Swamiego. Mój mąż był lekarzem, więc gdy w rodzinie ktoś zachorował, mogłam
dostać się do lekarza, kiedy tylko chciałam. Pewnego razu, gdy mój mąż był w trasie
– musiał odwiedzić cały stan Madhja Pradesz – nasz syn ciężko zachorował i przez
pięć dni miał wysoką gorączkę! Przyszedł jeden lekarz, zobaczył go i początkowo
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myślał, że to malaria, a potem powiedział, że to grypa. Nie mógł znaleźć dokładnej
przyczyny. Kontynuował leczenie, ale mój syn nie zareagował na żadne lekarstwo!
Czwartego dnia przyszedł i powiedział: „Leczyłem go na malarię, na grypę, potem na
dengę, zmieniam leki, ale nie reaguje na moje leczenie. Podejrzewam, że to może być
tyfus. Aby postawić prawidłową diagnozę, musimy zrobić badanie krwi. Jutro
wieczorem przyjdę i pobiorę mu krew, a jeśli diagnoza się potwierdzi, to po badaniu
przystąpię do leczenia tyfusu”.
Mój syn miał 5-6 lat, a jego gorączka wcale nie spadała! Zaczął majaczyć! W jego
mózgu panował chaos. Nie poznawał ludzi; nie wiedział, co się dzieje. Mówił różne
bezsensowne rzeczy! Nie poznawał, że jestem jego matką; po prostu patrzył na mnie,
uciekał z łóżka i bełkotał! Nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak mówił! Nie
wiedziałam; myślałam, że to rodzaj gorączki mózgu lub coś podobnego! Próbowałam
go położyć do łóżka, ale on uciekał! Martwiłam się i zastanawiałam się, co się z nim
stało.
Nagle w moim umyśle pojawiły się słowa Baby: „Powiedziałem ci, abyś
sprawdziła moją wszechobecność! Teraz nadszedł czas na testy! Módl się do mnie”.
Nie abym słyszała głos; po prostu przyszło mi to do głowy. Powiedziałam służącej,
aby zaopiekowała się dzieckiem i poszłam się pomodlić.
Weszłam do mojej świątyni. Była godzina 9:00, a ja mówiłam: „Swami,
powiedziałeś, aby sprawdzić twoją wszechobecność. Dziś potrzebuję twojej
wszechobecności, bo to dziecko zachowuje się tak dziwnie. Nie mogę nawet
zrozumieć, co się dzieje. Potrzebuję twojej pomocy! Proszę przyjdź i zrób coś. Jeśli
naprawdę przyjdziesz i go ocalisz, musisz spełnić moje trzy warunki. Po pierwsze, gdy
teraz wrócę, powinien mocno spać; nie może biegać i mówić niezrozumiałe słowa!
Wtedy będę wiedziała, że jesteś wszechobecny. Po drugie, kiedy wstanę rano i
sprawdzę jego temperaturę, powinna być normalna – 36,6 nie zaakceptuję 37! Po
południu temperatura zwykle znowu wzrasta, ale gdy po południu i wieczorem znów
będę testować, powinno być ciągle 36,6. A chłopiec powinien być absolutnie
normalny pod każdym względem! Wtedy uwierzę, że mu pomogłeś”.
Swami powiedział nam, że aby się z nim skontaktować, trzeba wykonywać dżapę,
intonować jego imię. On jest Hridajawasim (mieszkańcem serca) i słucha nie tylko
mnie, ale wszystkich, ponieważ mieszka w każdym. Wiadomość do niego dotrze.
Miałam mantrę i zacząłem ją intonować w pokoju modlitewnym.
Potem wstałam i wróciłam do sypialni, gdzie zastałem śpiącego syna! Wtedy
zapytałam pokojówkę: „Kiedy poszedł spać”? Powiedziała: „Ammo, zasnął kilka
minut po twoim wyjściu”. Spał mocno, a rano wstał zupełnie normalnie. Nie było
już żadnego bełkotu. Rozpoznał mnie, jak zawsze. Zmierzyłam mu temperaturę po
południu i wieczorem – było 36,6! Czegóż więcej potrzebowałam?

Stanowcza odpowiedź Boga
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Wtedy Swami był w Wenkatagiri i rozmawiał z maharadżą Wenkatagiri o
godzinie 9:00 rano. Zwykle przebywał z królem i Kumara Radżą (synem króla) w
czasie święta Śri Rama Nawami. Maharadża zabierał Swamiego samochodem do
Wenkatagiri. Był wielkim wielbicielem Pana Ramy i dla niego Baba był ulubioną
boską postacią.
Gdy modliłam się o godzinie 9:00 rano, Swami rozmawiał z maharadżą
Wenkatagiri i nagle wszedł w trans! Po prostu upadł i nikt nie mógł zrozumieć, co
się stało! Gdy powrócił, zapytali go: „Swami, co się stało?”. Słyszeli o transie, ale do
tej pory nie byli jego świadkami. Zapytali więc: „Czy to był trans? Czy poszedłeś
gdziekolwiek?”. Swami to potwierdził. Następnie zapytali Swamiego: „Co się stało.
Dlaczego musiałeś wejść w trans?”. Swami odpowiedział: „Jedna z moich
wielbicielek, Rani Ma, miała wielkie kłopoty”. Powiedział im moje imię! „Jej mąż
wyjechał w trasę i została sama z dwójką dzieci. Jej syn majaczy z powodu wysokiej
gorączki. Jest bardzo zmartwiona. Modliła się do mnie: „Swami, przyjdź i pokaż mi
swoją wszechobecność!”. Poszedłem i uratowałem chłopca. Teraz jest on zdrowy”.
Maharadża Wenkatagiri powiedział z radością: „Och, bardzo dobrze”, ale młody
Kumara Radża stwierdził: „Swami, następnym razem, gdy przyjdzie ta Rani Ma, chcę
ją zobaczyć. I chcę także zobaczyć małego chłopca, którego uratowałeś. Pokażesz mi
ich?”. Maharadża nie pytał o to wszystko, ponieważ całkowicie akceptował
Swamiego, ale młodszy radża chciał dowodu. Swami powiedział: „Nie martw się,
ona przyjeżdża tu co sześć miesięcy”.
(Ciąg dalszy w następnym numerze.)
Dzięki uprzejmości: Sri Sathya Sai Media Centre
– Autorka, pobożna i oddana wielbicielka przez prawie 60 lat, przyjeżdżała do Bhagawana
Baby – już od 1950 roku. Bhagawan nazwał ją „Rani Ma”. Jej życie było skarbnicą doświadczeń
boskości Swamiego.

Moje doświadczenia
z Bhagawanem Śri Sathya Sai Babą
Dr Goteti Saraswati
Po powrocie z podróży do Badrinath z Bhagawanem nie pojechałam do
Puttaparthi na obchody jego urodzin. Wybrałam się na święto Śiwaratri w 1962 roku.
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Gdy tylko postanowiłam, że pojadę, wiele osób z Amalapuram również chciało
jechać i mówiło: „Pani nie pojechałaby tam bez powodu, jedźmy też”.
Po powrocie z Śiwaratri usiedliśmy w grupie 4-5 wielbicieli i myśleliśmy o
Saptaham. Co to jest Saptaham? Jak je przeprowadzić? Czy mamy intonować boskie
imię czy śpiewać bhadżany? We wioskach Saptaham oznacza, że będą śpiewane
bhadżany przy akompaniamencie cymbałków. Pomyślałam, że możemy tak zrobić.
Postanowiliśmy, że przeprowadzimy Saptaham i zaprosimy Swamiego, aby był z
nami! Tak myśleliśmy. Jak Swami miałby przyjechać? Jakie będą wymagania? Nie
zastanawialiśmy się nad tym. Pomyśleliśmy, że powinniśmy wezwać Swamiego.
Napisaliśmy list i przekazaliśmy go Śri Bhadramowi, aby wysłał go do Swamiego:
„Swami, odprawiamy tutaj Saptaham. Prosimy, przyjedź. Daj nam znać, co
powinniśmy robić”. Swami natychmiast wysłał odpowiedź: „Jeśli wykonacie
Saptaham w Amalapuram, zobaczą to tylko osoby z Amalapuram. Przeprowadźcie
więc Saptaham w Puttaparthi”.
Ale jak to zrobić? Śri Bhadram przekazywał wiadomości między Swamim a mną
dotyczące tego, co i jak należy zrobić. Powiedział mi: „Ammo, wygląda na to, że
Swami zamierza przeprowadzić jadżnię”. W jaki sposób? Nic nie wiedziałam. Śri
Kamawadhani przyszedł, by do nas dołączyć. Poczynił przygotowania. Mam ze sobą
całą korespondencję. Ponieważ Swami poprosił o przeprowadzenie Saptaham w
Puttaparthi, zrobimy to. Jak ją nazwać? Sai Ram Saptaham? Sathya Sai Saptaham?
Gdy zapytaliśmy Swamiego, odpowiedział: „Nie, nazwijcie ją Weda Purusza Saptaha
Dżniana Jadżnia”. Kim jest ta Weda Purusza? Jaka dżniana? Przez taką długą nazwę
można sobie połamać język. Co to za Saptaham? Ale to właśnie powiedział Swami.

Weda Purusza Saptaha Dżniana Jadżnia
Od tej chwili rozpoczęliśmy wszystkie przygotowania do Saptaham, takie jak
zaproszenie kapłanów i tak dalej. Myśleliśmy, że nasz Konasima to karma bhumi,
tjaga bhumi, Weda bhumi. Region wokół Godavari nazywa się Konasima.
Wybraliśmy tam panditów i napisaliśmy do Swamiego. Swami powiedział: „Nie
ograniczajcie się do Konasimy. Ponieważ robimy to po raz pierwszy, wszyscy chętnie
by to zobaczyli. Więc wezwiemy wszystkich”. Następnie zaproszono Kuppę Bairagę
Śastry’ego z okręgu Kriszna i wielu innych wedyjskich panditów. Gromadziliśmy
wszystkie niezbędne materiały i napisaliśmy do Swamiego. „Ghi na ofiarę w ogniu,
maty z trawy darbha, na których usiądą pandici, przyniesiemy to wszystko”. Swami
odpisał: „Tak, cokolwiek możecie przynieść, przynieście”. Do tej jadżni należało
poczynić wiele przygotowań. Swami udzielał wskazówek, co i jak należy zrobić, kogo
należy wezwać. Powiedział: „Bhadram przygotowuje uliczne przedstawienia! Nie ma
doświadczenia!”. Swami pisał o wielu sprawach.

Podróż do Puttaparthi
Musieliśmy zabrać ze sobą wszystkie przedmioty i materiały i przepłynąć rzekę
Godawari. Do rozpoczęcia jadżni pozostało jeszcze trochę czasu. Zabrałam wszystkie
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przedmioty i chciałam wyjechać tydzień lub dziesięć dni wcześniej. Wszystko zostało
przygotowane i umieszczone w łodzi, aby przeprawić się przez Godawari. Jednak
poziom wody był wysoki. Nie mogliśmy jej przepłynąć w Radżamundry
(Radżamahendrawaram). Musieliśmy udać się w inne miejsce. Gdy wszystko było
gotowe, przyjechała policja i powiedzieli: „Mamy wielką powódź, madame, nie
możemy pozwolić ci na przeprawę. Proszę wracać”. Co robić? W pobliżu była inna
wioska. Wysłałam wiadomość do mojego klienta w tej wiosce, Śri Satjanarajany:
„Przyjdę do twojego domu jutro rano. Proszę, bądźcie gotowi”.
Musieliśmy kontynuować naszą podróż rzeką Godawari. Nie było dróg.
Wyruszyliśmy następnego ranka. Nie pamiętam, czy zabrałam ze sobą Śri Bhadrama
czy moją siostrę. Po raz kolejny wszystko załadowaliśmy do łodzi. Ponieważ jestem
lekarzem, miałam stetoskop i całe wyposażenie lekarskie: „Mam pacjenta w tej
wiosce, muszę tam jechać”. Ruszyliśmy do tej wioski i napiliśmy się tam kawy. Nikt
nas nie zatrzymywał. Tak przepłynęliśmy Godawari i ruszyliśmy do miasta z całym
bagażem. Tam złapaliśmy autobus do Radżamahendravaram, gdzie nadaliśmy
wszystko na bagaż. Gdy następnego dnia dojechaliśmy do Dharmawaram, bagaż
jeszcze tam nie dotarł. Wytłumaczono, że przyjedzie innym pociągiem i będzie
następnego dnia po południu. Spędziliśmy cały dzień na stacji Dharmawaram i
następnego dnia odebraliśmy bagaże. W Dharmawaram wynajęliśmy pojazd i
przyjechaliśmy do Puttaparthi.
Jeśli mamy mówić o tej jadżni, to ci, którzy ją widzieli, powinni wam o tym
opowiedzieć. Swami kazał wyrównać teren, na którym znajdowała się Weda
Pathasala. Postawiano tam duże baraki. Wykonano podest dla panditów i wykopano
doły na ogień ofiarny. Swami kazał wykonać wszystko zgodnie z nakazami świętych
pism. Pierwszego dnia odbyła się procesja, w której szedł Swami. Zaczął od swojego
pokoju. Była to procesja, która mogła iść w niebie, w Indraloce lub Wajkuncie.
Swami miał na sobie żółtą szatę. Z obu stron rzucano kwiaty i grał tradycyjny zespół
muzyczny.
Gdy Swami wszedł do środka, wszyscy byli oczarowani. Swami ujrzał kapłanów
oraz braminów niosących naczynia z mlekiem. Było ich 30-40. Widząc go, uwierzcie
mi, wszyscy ci kapłani wstali i zaczęli razem śpiewać hymny wedyjskie. To było
naprawdę ekscytujące. Swami otoczony przez kapłanów śpiewających Wedy. „W
jakim świecie jesteśmy?”. Tak właśnie czuliśmy. Swami pobłogosławił ich
wszystkich, udzielił im padanamaskaru i powiedział: „Biedni ludzie! Zadaliście sobie
dużo trudu, aby tu przyjechać po raz pierwszy. Pijcie to mleko!”.
Od tej pory jadżnia ta odbywała się co roku. Przebywałam tam wtedy, służąc przez
2-3 miesiące, od Daśary do urodzin Bhagawana.
(Ciąg dalszy artykułu z Sanathana Sarathi, luty 2021 r.)
– Autorka, z zawodu ginekolog, była wielbicielką Bhagawana przez ponad 50 lat.
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Rodzice powinni wpajać dzieciom
cnoty własnym przykładem
Przesłanie Bhagawana na Dzień Iśwarammy
Jakiż jest większy dar niż pożywienie?
Jakież są większe bóstwa niż rodzice?
Jaka jest większa moralność niż krzewienie dobra społecznego?
Jaka prawość może przewyższyć współczucie?
Czy jest większy zysk niż towarzystwo ludzi dobrych?
Czy jest gorsze kalectwo niż wrogość?
Czy jest na ziemi gorsza śmierć niż niesława?
Czy jest coś cenniejszego niż wieczna sława?
Czy może być coś bardziej podtrzymującego niż wspominanie Pana?
Czy jest wyższe niebo niż radość wewnętrzna?

Bez łaski Boga życie ludzkie jest bezwartościowe
Ucieleśnienia boskiej atmy!
Jeśli dzieci mają stać się ludźmi z dobrym charakterem, trzymającymi się dobrych
praktyk, rodzice powinni mieć dobry charakter i przykładnie się prowadzić.
Wielki nauczyciel Adi Śankara był dzieckiem bardzo prawych i szlachetnych
rodziców. W przypadku Ramakriszny Paramahansy i Swamiego Wiwekanandy
zasługą ich rodziców jest to, że zdobyli oni dobrą reputację. Wielu wielkich ludzi,
podążając śladami rodziców, zdobyło dobre imię i sławę.

Lekcja, jaką Gandhi otrzymał w dzieciństwie
Jeśli Gandhi, który był zwykłym człowiekiem, zdołał osiągnąć wielkość i
światowy rozgłos, stało się to dzięki lekcjom dobrego wychowania, jakie otrzymał
od matki. Matka przestrzegała pewnego ślubowania – rano spożywała posiłek
dopiero, gdy usłyszała śpiew kukułki. Pewnego razu gdy Gandhi był chłopcem,
matka długo czekała na głos kukułki. Gandhi wyszedł z domu, naśladował śpiew
kukułki, wrócił i powiedział matce, że kukułka zaśpiewała, więc może zjeść posiłek.
Matka, która przejrzała oszustwo syna, spoliczkowała go i powiedziała: „Ty
nikczemniku, jaki grzech musiałam popełnić, że urodziłam takiego syna jak ty?”.
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Poczuła smutek, że urodziła takie dziecko. Jej smutek poruszył serce Gandhiego.
Wówczas powziął on mocne postanowienie, że nigdy więcej nie skłamie.
W dzieciństwie Gandhiego przepełniał strach. W jego domu była służąca
imieniem Rambha. Gandhi powiedział jej, że dręczy go strach. Rambha
odpowiedziała: „Dziecko, zawsze powtarzaj imię Ramy. Jeśli będziesz intonował imię
Ramy, strach zniknie”. Od tamtej pory Gandhi zawsze śpiewał imię Ramy. Zrodzony
w dzieciństwie nawyk wypowiadania imienia Ramy trwał aż do ostatniego
tchnienia. Co więcej, dzięki trzymaniu się imienia Ramy Gandhi zdołał osiągnąć cel,
jakim było zdobycie wolności dla kraju bez przemocy. Za życie w czystości i
przestrzeganie cnót odpowiedzialni są głównie rodzice.

Dziś rodzicom brakuje dobrych cech
Niestety, dzisiaj na całym świecie szerzą się złe praktyki i nikczemność, ponieważ
rodzice nie mają czystych charakterów, brakuje im szlachetnych cech i nie prowadzą
uporządkowanego życia. Gdy rodzice wstając z łóżka, obrzucają się wyzwiskami, ich
dzieci atakują się wzajemnie. Z powodu szkodliwego wpływu kalijugi rodzice są
skłonni do kłótni. Ojcowie zachowują się niczym Hiranjakasipu. Z tego powodu
Bharat jest świadkiem szerzenia się nieprawości i złych zwyczajów.
Bez względu na to, jaką siłę ma człowiek, bez siły boskości jest słabeuszem. Co
stało się z takim walecznym człowiekiem jak Karna? Miał w sobie męstwo, zdolności
intelektualne i wielką wiedzę, lecz bez boskiego wsparcia spotkał go żałosny koniec.
Prawdziwym człowiekiem jest tylko ten, kto utrzymuje w harmonii ciało, umysł i
atmę. Życie oparte na ciele i zmysłach to życie zwierzęce. Ktoś, kogo całkowicie
zdominowały myśli i pragnienia, jest demonem. Boski jest ten, kto nie zwraca uwagi
na potrzeby ciała i umysłu, tylko podąża za głosem ducha. W ludziach są cechy
zwierzęce, demoniczne i boskie. Dlatego ten, kto przywiązuje wagę tylko do ciała i
podąża za skłonnościami zmysłów, jest porównywalny do zwierzęcia. W pewnym
sensie można uważać, że zwierzę jest lepsze od takiego człowieka, gdyż ma powód
dla swojego zachowania. Natomiast ten, kto ma ludzką postać, a pragnie tylko
przyjemności zmysłów, jest gorszy niż zwierzę.

Charakter jest ważniejszy od bogactwa
To rodzice są odpowiedzialni za dobre i złe zachowanie dzieci. Rodzice mogą
poprowadzić dzieci na najwyższy poziom, ale też mogą doprowadzić ich do upadku.
Dzisiaj rodziców obchodzi wyłącznie materialne dobro dzieci i w ogóle nie troszczą
się o ich pomyślność moralną i duchową. Gdy rodzi się dziecko, rodzice pragną, aby
odebrało wykształcenie, wyjechało za granicę i nauczyło się zarabiać w dowolny
sposób tyle pieniędzy, ile się da. Rodzice uczą dzieci tylko takiego postępowania.
Dzisiaj ludzie zarabiają pieniądze na wiele różnych sposobów, od żebractwa po
rozbój. To nie majątek jest ważny. Najważniejszy jest charakter. Rodzice nie uczą
dzieci rozwijać dobrych cech. Nie panują nad dziećmi, które schodzą na złą drogę.
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Wybaczają im uchybienia i często zachęcają ich do złych nawyków i złego
postępowania, tak jak Durjodhanę zachęcał jego ojciec Dhritarasztra. Przez takich
rodziców dzieci schodzą dziś na złą drogę. Dhritarasztra był nie tylko ślepy fizycznie,
ale brakowało mu także oczu mądrości. Był zupełnie ślepy. Obecnie rodzice mają
skłonność do takiej samej ślepoty. Nie naprawiają błędów dzieci, ani ich nie karzą.
Rodzice mają prawo ostrzegać i korygować dzieci.

Zapewnijcie pokój na świecie zdobywając miłość Boga
Najważniejsze, co dzisiaj musi zdobyć człowiek, to miłość Boga. Zapewni ona
pokój na świecie, pokój w społeczeństwie i pokój w domu. Dzięki miłości i
moralności człowieka w domu zapanuje pokój i bezpieczeństwo. Gdy ludzie
zdobywają miłość Boga, w społeczeństwie nastaje pokój i porządek. Gdy ludzie mają
miłość Boga, cały świat cieszy się pokojem i szczęściem. Szczęścia i pokoju nie
znajdzie się w bogactwie, na wysokim stanowisku ani u władzy. Wszystko to rodzi
tylko strach i niepokój zamiast pokoju i szczęścia. Dzisiaj nawet dobrze wykształceni
ludzie nie rozpoznają tej prawdy, udają wielbicieli Boga, ale idą za przykładem
rodziców.
Być ojcem to nic wielkiego. Żaden ojciec nie może się cieszyć, gdy urodzi się syn.
Dopiero gdy ludzie będą wychwalać cnoty syna, ojciec powinien cieszyć się z jego
narodzin. Prawy syn zbawia siebie i rodzinę. Doprawdy na miano rodziców zasługują
tylko ci, którzy wychowują prawe dzieci.
Prahlada oświadczył: „Ojcem jest tylko ten, kto mówi synowi: Dziecko, uświadom
sobie Boga”. Prawdziwym guru jest ten, kto prowadzi ucznia do Boga. Obecnie tacy
nauczyciele i rodzice są rzadkością. Wszystko to, co w przeszłości przyniosło temu
krajowi sławę i chwałę, obróciło się w pustkę wskutek upadku wartości moralnych
i właściwego postępowania. System edukacji jest całkiem zepsuty. Nie podejmuje
się prób wspierania ludzkich wartości. Szlachetne i boskie uczucia są nieobecne.
Zachowywanie się jak zwierzęta, bez oddania dla Boga, jest całkowicie niestosowne
dla tych, którzy nazywają siebie istotami ludzkimi.

Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci
Trzeba czynić wszelkie wysiłki, aby doświadczać boskiej miłości i czystości. Ten
kto zdobył miłość, może wszystko osiągnąć. Nic nie znajduje się poza jego zasięgiem.
Dlatego każdy powinien zasłużyć na łaskę Boga. Bez niej człowiek jest tylko
zwierzęciem. Powinien on starać się zapanować nad zmysłami, rozwijać dobre cechy
i wieść idealne życie. Za wychowanie dzieci, które będą wieść takie doskonałe życie,
odpowiadają głównie rodzice. Dlatego sami muszą przejść transformację.
Dziś w całym kraju rodzice martwią się zachowaniem swoich dzieci i nie są
szczęśliwi. Narzekają na zachowanie dzieci, nie uświadamiając sobie, że sami są
winni. Jeśli rodzice wychowaliby dzieci we właściwy sposób, czy zeszłyby one na złą
drogę? Przez rozpieszczanie dzieci rodzice pozwalają, by chodziły gdzie chcą, jak psy
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na ulicy. Jak takich chłopców można zawrócić ze złej drogi? To niemożliwe. Gdy
rośnie majątek, rośnie też arogancja, a maleje moralność.
Ludzie powinni uświadomić sobie, że bez miłości Boga ludzkie istnienie jest
zupełnie bezwartościowe. Ptak Dżataju zdobył łaskę Boga. Prosta staruszka Sabari
zdobyła miłość Boga. Mimo zdobycia wiedzy naukowej dzisiaj ludzie nie czynią
żadnych wysiłków, aby osiągnąć miłość Boga. Jakiż jest pożytek z takiej edukacji czy
nauki? Prawdziwa nauka powinna wspierać rozwój narodu. Jednak dziś w imię nauki
niszczy się świat.

Zwycięstwo można odnieść tylko dzięki łasce Boga
Studenci powinni pamiętać, że w przeszłości ten kraj był znany jako miejsce, gdzie
ludzie żyją w prawdzie i prawości. Kriszna powiedział Ardżunie, że najważniejszy
powinien być dla niego Bóg i dharma (prawość). Pandawowie trzymali się prawości
i mieli silną wiarę w Boga, więc ostatecznie mogli cieszyć się wszelkim dobrobytem
i szczęściem. Dzięki wierze w Boga potrafili znieść wszelkie kłopoty i trudności z
hartem ducha. Jaki los spotkał Kaurawów, którzy nie zważali na Boga? Nie przeżył
ani jeden syn Dhritarasztry. Mieli wszelkie możliwości oraz walecznych dowódców,
ale nie mieli po swojej stronie Boga.
Prawdziwe zwycięstwo można odnieść tylko dzięki łasce Boga. Studenci! Starajcie
się zdobyć łaskę Boga. Dziś czyni się niewłaściwy użytek z miłości, posługując się nią
dla zadowolenia zmysłów i z żałosnym skutkiem. (Swami opowiedział o rozmowie
między Jadżniawalkją i jego żoną Majtreji o przywiązaniu do przedmiotów tego
świata i o tym, że Majtrei, tak samo jak jej mąż, była gotowa porzucić doczesne
dobra). Dziś takie pary są rzadkością. Muszą być jednak takie małżeństwa, które będą
dawać narodziny prawym dzieciom. Dobre imię krajowi mogą przynieść tylko prawe
dzieci.
Jakiż pożytek z syna, który nie wykorzystuje rąk do dobrych czynów, nie używa
języka do wypowiadania imienia Pana i nie posiada w umyśle prawdy i
współczucia? To potrójna czystość, która uszlachetnia życie człowieka.
Studenci powinni poświęcić życie służbie dla innych. Przekazujcie miłość. Od czasu
do czasu wspominajcie wielkie matki z przeszłości, które dały światu awatarów. Jakie
znaczenie mają dzisiejsze obchody Dnia Matki? Ich znaczenie jest takie, że kobiety
powinny stawać się takimi matkami. Ojcowie powinni prowadzić się wzorowo. Jeśli
ojcowie nie dają dobrego przykładu, dzieci powinny mieć odwagę, by napominać
rodziców. Niestety, nie ma przykładnych rodziców ani przykładnych dzieci.

Matka Iśwaramma była skarbnicą szlachetnych pragnień
Można powiedzieć, że matka Iśwaramma była skarbnicą szlachetnych pragnień.
Gdy chwała Sai zaczęła się wszędzie szerzyć, pewnego dnia przyszła do mnie i
powiedziała: „Swami, cierpię na widok małych dzieci z naszej wioski,
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przemierzających na piechotę całą drogę do szkoły w Bukkapatnam. Proszę, zbuduj
małą szkołę”.
Zgodnie z jej życzeniem założyłem małą szkołę. Po jakimś czasie chciała, abym
otworzył także niewielki szpital. Stwierdziła, że nie może znieść widoku matek, które
z trudem zabierają dzieci do Bukkapatnam, aby otrzymały tam pomoc medyczną.
Stosownie do tego, zbudowałem nieduży szpital. Mała szkoła, jaką wtedy założyłem,
dzisiaj stała się wielkim uniwersytetem. Mały szpital, jaki zbudowałem, stał się
superspecjalistycznym szpitalem. Te wielkie zadania można było zrealizować w
wyniku satja sankalpy (szlachetnego życzenia) matki Iśwarammy i nitja sankalpy
(boskiej woli) Sai. Ostatnim życzeniem, jakie wyraziła matka Iśwaramma, było
dostarczenie wody pitnej do wioski. Zauważyła, że kobiety muszą włożyć wiele
wysiłku w to, aby zaczerpnąć wody z głębokiej studni, która prawie wyschła. Szybko
doprowadziłem wodę pitną do wioski. Teraz zapewniam wodę pitną dla całego
okręgu Anantapur w ramach projektu dostarczania wody pitnej Śri Sathya Sai.
– Wybrane z orędzi Bhagawana wygłoszonych z okazji Dnia Iśwarammy.

List Bhagawana Śri Sathya Sai Baby
Moi Drodzy! To co jest niezbędne dla kogoś, kto chce całkowicie poddać się Panu,
to świadomość pełnego bezpieczeństwa chroniącej go łaski najwyższego Pana. Ta
świadomość nigdy nas nie opuści, jeśli będziemy zawsze o Nim pamiętać, a istotą
naszego wspominania jest darszan. Powtarzanie imienia Boga musi prowadzić do
ofiarowania Mu wszystkich czynów. Ta pamięć będzie wciąż w was, nawet jeśli
będziecie aktywni fizycznie i mentalnie we wszystkich sferach życia, jeśli zrozumiecie,
że wszystkie te aktywności wykonujecie w imię Pana i przez wzgląd na Niego. W
wolnych chwilach nie zapominajcie o zaangażowaniu myśli w kontemplację Boga i
jednocześnie medytujcie o tej prawdzie, że wszystkie wasze fizyczne i mentalne moce
mają swe źródło i inspirację w kosmicznej energii Boga.
Z błogosławieństwami
Baba
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Forum absolwentów

Jak mogę mu kiedykolwiek odpłacić...
Lakszminarajana Kote
Byłem jedynym studentem, który nosił kolczyki, gdy w 1976 roku dołączyłem do
koledżu Swamiego w Whitefield. Bhagawan z miłością nazywał mnie
„Kammalwala” i nadal zwracał się do mnie tym samym imieniem, aż w 1990 roku
poprosił mnie, abym wrócił do domu i wziął na siebie obowiązki rodzinne, gdy mój
ojciec ciężko zachorował.

Bliskość Swamiego
Gdy znalazłem się w akademiku, mieszkało tam zaledwie 120 osób. W miejscu
tego budynku, który dzisiaj widzimy, znajdował się niewielki zbiornik na wodę.
Mieszkaliśmy w liczbie 40 chłopców w dormitorium usytuowanym za Kalyana
Mandapam. Pozostałych studentów zakwaterowano w garażu zamienionym na
akademik w pobliżu głównej bramy. W tamtych czasach w Brindawanie rosło sporo
drzew. Udogodnienia były minimalne, ale nigdy nie odczuwaliśmy dyskomfortu,
ponieważ Swami spędzał z nami dużo czasu. Często przychodził do naszego
dormitorium – czy to rano o 5.30, po Suprabhatam, czy podczas śniadania o 7.30 lub
o każdej innej porze dnia. Czasami zaglądał do sal lekcyjnych w czasie godzin
szkolnych. Gdy przychodził do szedu (baraku) „Sai Ram”, aby udzielić darszanu
wielbicielom, pojawiał się też w akademiku, gdzie przebywał kilka minut – pytał o
samopoczucie uczniów i ich postępy w nauce.
Ponieważ uczelnia sąsiadowała z mandirem, za każdym razem, gdy nie mieliśmy
wykładów w koledżu, biegliśmy do bungalowu i „kradliśmy” 1-2 darszany! Swami
często opowiadał o jakimś zdarzeniu ze świętych pism i czas stawał dla nas w
miejscu, dopóki nie przypomniał nam, że powinniśmy wrócić na zajęcia!
Co pewien czas Swami jadł z nami lunch w hostelu i przy takich okazjach sam
podawał nam słodycze. W tamtych czasach zapoczątkowano nową tradycję, zgodnie
z którą dwóch chłopców z hostelu codziennie zabierało do mandiru śniadanie, obiad,
podwieczorek i kolację. W ten sposób Swami dał nam wiele okazji do kontaktu z
nim. W rzeczywistości w czasie tych spotkań rozmawiał z nami osobiście oraz kazał
nam usiąść i zjeść w jego obecności; napełniał do pełna nasze talerze i serca.
Rozmawiał z nami o naszych rodzicach i pozostałych członkach rodziny oraz pytał o
nasze studia.
W starym bungalowie znajdował się „pokój bezpieczny”. Swami przesiadywał
tam codziennie przez co najmniej godzinę i to właśnie tam otrzymywaliśmy
błogosławioną możliwość wykonywania pada sewy. Bhagawan zwykle spędzał czas
z uczniami, żartując, opowiadając historyjki związane z wartościami i korygując nasze
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zachowanie („młodzi chłopcy powinni stać prosto”; „powinniście być stabilni; nie
zmieniać swojej pozycji co kilka minut. Ciało jest jak garnek, a umysł jest jak woda
w garnku: jeśli garnek się trzęsie, to jego zawartość również się trzęsie”…). Podkreślał
potrzebę stałego oddania się Bogu i dyscypliny w codziennych zajęciach.
Nieustannie opowiadał historie zapisane na stronach Ramajany, Mahabharaty,
Bhagawaty i Upaniszad, a my zdawaliśmy sobie sprawę z bogactwa zawartych w
nich lekcji dla współczesnego człowieka. Metafory Swamiego zawsze pochodziły z
czasów współczesnych i jako takie miały dla nas sens. Słuchanie Swamiego zawsze
było niezwykłym doświadczeniem.
Bhagawan był bardzo surowy, jeśli chodzi o dyscyplinę. Nie szedł na kompromis
w tych sprawach. Na początku łagodnie przypominał, po czym publicznie poważnie
ostrzegał, jeśli było to uzasadnione. Jeśli zachowanie ucznia nie uległo poprawie,
Bhagawan oddalał się od niego. Jeśli wciąż nie stanął na wysokości zadania, prosił
opiekuna, aby odesłał ucznia z powrotem do jego rodziców. Ale każda szczera próba
poprawy sprawiała, że relacje wracały na właściwe tory. W ten sposób Swami
odgrywał rolę kochającej matki i surowego ojca w całym naszym życiu.

Śpiewanie w obecności Swamiego
Na drugim roku studiów miałem okazję śpiewać publicznie w czasie bhadżanów
w boskiej obecności. Ponadto Baba zachęcał nas do przygotowania wielu programów
w audytorium Purnaczandra. To, że potrafię śpiewać, to wyłącznie jego łaska i
błogosławieństwo. Założył studencki zespół muzyczny. Dał nam wspaniałą szansę
zaśpiewania „Sai Katha”, muzycznej historii życia Bhagawana. Teksty napisał Śri
Adinarajana Rao, a muzykę skomponował Śri Radżeszwara Rao.
Bhagawan zabrał naszą grupę muzyczną do Czennaju na nagranie „Sai Katha”.
Sam Bhagawan był z nami w studiu HMV Studio w czasie nagrywania! Tuż przed
wyjazdem Swami sam zdjął kolczyki z mojego ucha i polecił mi nosić spodnie zamiast
dhoti. W podobnym stopniu Swami obdarzył każdego z nas opieką i uwagą.
Bhagawan zawsze był zainteresowany słuchaniem Rama Kathy. Ilekroć
przychodził jakiś gość, prosił nas, abyśmy ją zaśpiewali. Hirok Czangkakoti i ja
zostaliśmy pobłogosławieni tą szansą. Naprawdę nie wiemy, ile razy to
zaśpiewaliśmy. Gdy w 1985 roku wykonywaliśmy grama sewę, Bhagawan przybył
do wiosek Ammagondapalem i Kammawaripalli. W świątyni ustawiono posągi
Ramy, Sity, Lakszmany i Hanumana. Nawet przy tej okazji kazał nam śpiewać Rama
Kathę. Do dziś włączamy jej część, gdy 1 stycznia prezentujemy program muzyczny.
Chłopcy-muzycy mieli wielkie szanse u Bhagawana. Gdy byliśmy już studentamiseniorami, Swami udzielał nam szczegółowych instrukcji. Zabierał nas do pokoju
interview lub do zielonego pokoju w audytorium Purnaczandra i kazał nam ćwiczyć
piosenki. Uczył nas, jak je interpretować, szczególnie niuanse i wariacje każdego
wersu. W Brindawanie zabierał nas do domu pani Ratanlal. Ona też, jak kochająca
ciotka, dawała nam mleko z kurkumą i ghi, które było bardzo dobre na gardło.
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Zdarzało się, że Swami wspinał się aż na drugie piętro hostelu w Brindawanie i
nadzorował nasze próby.
Mówił nam, abyśmy śpiewali wolnym i pełnym głosem, ale nie kręcili głową i
nie robili dziwnych min w czasie śpiewania. Jeden z naszych braci był bardzo
utalentowanym wokalistą o głosie często porównywanym do legendarnej
Ghantasali. Jednak wykrzywiała się mu twarz, gdy zatopił się w śpiewie. W czasie
jednej z takich sesji Bhagawan wymyślił złośliwe lekarstwo i po cichu poprosił mnie
o lustro. Gdy student zaczął śpiewać i zagłębił się w pieśni, Bhagawan osobiście
trzymał lustro przed jego twarzą i w ten sposób skorygował tę skłonność. Swami
zawsze podkreślał, że należy przywiązywać wagę do bhawy, ragi i tali.
Wielokrotnie zabierał nas na piknik. Samochody zjeżdżały z drogi, wjeżdżały do
lasu – miejsca z dużą ilością zieleni, a my świetnie się bawiliśmy. Swami kazał nam
jeść do syta, śpiewać bhadżany i prosił nas, abyśmy grali na instrumentach
muzycznych, natomiast on grał na talamie (cymbałkach). Przebywanie w sannidhi
(bliskości) Swamiego było pełne takiej błogości, że nawet zapominałem o swoim
domu. W ciągu 15 lat pobytu u Swamiego wróciłem do domu tylko cztery razy. W
styczniu 1978 roku Swami zabrał mnie ze sobą do Alike i Chokkady.
Jestem zawsze wdzięczny mojej matce Sawithriammie i mojemu ojcu Śri Kote
Parameśwarajowi za to, że nie tylko dali mi życie, ale że postawili mnie na ścieżce
do boskości i zachęcili do tęsknoty za boską bliskością. Od dzieciństwa ojciec zabierał
mnie do Parthi. Za każdym razem Swami wzywał nas na interview i sam poprosił
mnie, abym dołączył do jego koledżu. Gdy byłem studentem, dbał nie tylko o moją
edukację, ale także o moje codzienne potrzeby. Dawał mi nawet kieszonkowe,
którego potrzebowałem. Mój ojciec całkowicie oddał mnie Bhagawanowi i nigdy się
o mnie nie martwił, ponieważ uważał, że jestem w najbezpieczniejszych rękach.
Bhagawan wziął również do swojej owczarni mojego brata Subbappaja, który był
tam przez około 20 lat.
Miałem wiele okazji do obserwacji Radhakriszny przy pracy. Radhakrishna był
moim starszym kolegą, który prowadził samochód Swamiego. Był bardzo skromnym
człowiekiem, dobrym przyjacielem i przewodnikiem. Od początku uczył mnie, jak
zachowywać się w obecności Swamiego. Zawsze zabierał mnie ze sobą do Parthi lub
Whitefield, jeśli była tam jakaś praca ddo wykonania. Sposób, w jaki zajmował się
codziennymi potrzebami Swamiego, był dla mnie wielką inspiracją.

Cenne chwile spędzone ze Swamim
Działo się to na trzecim roku studiów, gdy zburzono stary bungalow Bhagawana.
Na jego miejscu miało powstać Trayee Brindavan. Przed rozbiórką bungalowu
niektórzy z nas musieli przenieść wszystkich rzeczy. Od godziny 5.00 rano do godziny
20.00 wieczorem opróżniliśmy budynek. Swami był bardzo zadowolony z nas
wszystkich i doceniał naszą ciężką pracę. Gdy budowano Trayee Brindavan, Swami
zatrzymywał się w pobliżu uczelni, w Devi Nivas, domu Radżmaty z Nawanagaru.
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Gdy Swami przeniósł się do domu Radżmaty, miałem okazję oddychać tym samym
powietrzem oraz jeść i spać w rezydencji Bhagawana. Miałem nawet niezwykły
przywilej spożywania jedzenia przy tym samym stole co Swami. Czy kiedykolwiek
będę mógł wyrazić mu moją wdzięczność za to wszystko? Wielokrotnie zabierał mnie
swoim samochodem z Parthi do Brindawanu. Dwa razy zabrał mnie do Utakamand
i raz do Kodaikanal. Jakże miłosierny i kochający jest Bhagawan!
Gdy przyjechałem na studia podyplomowe do Prasanthi Nilajam, Swami poprosił
mnie, abym został w akademiku studenckim. Kiedyś nie zdążyłem przygotować się
na czas do egzaminu magisterskiego. Wypiłem więc herbatę z cytryną i siedziałem
całą noc, próbując dokończyć wkuwanie notatek. Podczas egzaminu miałem mdłości
i czułem się źle. Gdy wieczorem poszedłem na darszan, Swami podszedł do mnie i
zapytał, dlaczego uczyłem się przez całą noc? „Przed egzaminem powinieneś być
zrelaksowany, a nie spięty. To dzięki mojemu błogosławieństwu mogłeś dokończyć
egzamin!”.
Pewnego dnia Swami (czcigodny rektor) zadzwonił do mnie i zapytał, czy znam
jakieś wiersze, które napisał ówczesny prorektor, prof. V. K. Gokak. Zaprzeczyłem.
Swami sam wybrał wiersze prof. Gokaka i pani Sharady Gokak, która dała nam je,
aby ułożyć do nich muzykę. Działo się to w ramach przygotowań do 75. urodzin
prorektora! Swami wysłuchał wszystkich piosenek w pokoju interview, poprawił
melodię i muzykę, nadał im ostateczny szlif i kazał nam zaprezentować program
muzyczny.
Podczas obchodów 60. urodzin Bhagawana studenci mieli okazję przedstawić
program na stadionie Hill View Stadium. Poprosił mnie, abym zaśpiewał „Radhika
Krishna Radhika” w czasie urodzinowego programu. Osobiście się zainteresował i
nauczył mnie każdej linijki piosenki, zmuszając mnie do powtarzania za nim każdego
niuansu. Żaden chłopiec z grupy nigdy nie zapomni cennych chwil spędzonych ze
Swamim w tamtych dniach.

Deszcz boskiej łaski
Po obchodach 60. urodzin Swami zabrał mnie w kwietniu do Utakamand. Po
powrocie znalazłem się w „chłodni” lub „warsztacie”! Nagle przestał się do mnie
odzywać. Dyrektor wezwał mnie i powiedział, że powinienem zostać nauczycielem
w Szkole Centralnej. Nigdy nie byłem zbyt chętny do nauczania. Powiedziałem
dyrektorowi, że nie mogę tego zrobić, dopóki Swami mi tego nie powie. Swami
wysłał do mnie starszego profesora, który powiedział, że to życzenie Baby.
Przez pięć lat uczyłem historii uczniów klas X, XI i XII. Bhagawan „trzymał mnie
w chłodni” przez trzy lata. Ten czas wydawał się dla mnie wiecznością. To był trudny
okres, ale nauczył mnie, kim jestem bez Swamiego. Jeśli Swami jest z tobą, jesteś
bohaterem, jeśli nie, jesteś wielkim zerem.
Po tym chudym okresie Swami zabrał mnie na miesiąc do Kodaikanal. To był
znowu szczęśliwy czas. Kazał mi ofiarowywać mu arati po bhadżanach. Wszystko
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wróciło do normy. Zrozumiałem prawdziwe znaczenie często przywoływanego
powiedzenia Swamiego: „Przyjemność jest przerwą między dwoma bólami”.
Mój ojciec chorował na serce. Swami dał mu bransoletkę i poradził, aby nie
martwił się o swoje zdrowie. Dał mu także Śiwalingę dla wielbicieli z Chokkady.
Pewnego dnia po zakończeniu letniego kursu w 1990 roku Swami wezwał mnie i
polecił, abym pojechał do Chokkady, mojego rodzinnego miasta i kontynuował
pracę, którą wykonywał mój ojciec, ponieważ nie czuje się on dobrze. Stworzył
wibhuti, dał mi je i poprosił, abym nadal przyjeżdżał do Prasanthi Nilajam.
Sri Sathya Sai Widjakendra w Chokkady rozpoczęła działalność w 1988 roku wraz
z wizytą Bhagawana. Zostałem korespondentem szkoły. My, wielbiciele z Chokkady,
mieliśmy okazję zaprezentować program Jakszagana w audytorium Purnaczandra w
boskiej obecności. Swami był bardzo zadowolony i obdarzył nas miłością. Przekazał
nam spodnie i koszule.
Błogosławiona przez Babę szkoła to English Medium Residential School. Mamy
600. uczniów z całej Karnataki. Również tutaj, w naszej Widjakendra w Chokkady,
bez względu na to, z jakimi problemami się borykamy, wszystko rozwiązuje się z
łatwością dzięki jego łasce. Zawsze czujemy obecność Baby, w każdym kroku, jaki
podejmujemy. Jestem mu naprawdę wdzięczny za to, że nawet dzisiaj dał mi
możliwość śpiewania przed nim w trakcie bhadżanów.
Swami zawsze mówi, że nie możemy spłacić naszego długu wobec Boga i naszych
rodziców, a wszystko, czym mnie pobłogosławił, jest jedynie świadectwem mojego
wiecznego zadłużenia wobec niego. Za wszystko, co Swami dla mnie zrobił, pragnę,
na swój skromny sposób, pełnić służbę, do jakiej jestem zdolny. Słowa nigdy
dostatecznie nie oddadzą tego, co dla mnie znaczy miłość Baby. Jestem mu wdzięczny
i modlę się, aby zawsze pozwalał mi służyć u jego lotosowych stóp.
– Autor, utalentowany wykonawca bhadżanów, przebywał blisko Bhagawana jako student i
śpiewak. Ukończył studia magisterskie w koledżu Bhagawana w 1985 roku.

Sprawozdanie

Obchody Ugadi i Tamilskiego Nowego Roku
w Prasanthi Nilajam
Święto Ugadi w Prasanthi Nilajam obchodzono uroczyście i w pobożnej
atmosferze. Miejscem uroczystości była hala Sai Kulwant, pięknie udekorowana na
to wspaniałe wydarzenie. Obchody rozpoczęły się 13 kwietnia 2021 r. o godzinie 8.00
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rano, w dzień Ugadi śpiewem Wed w wykonaniu Prasanthi Mandir Veda Group.
Potem odprawiono tradycyjny rytuał Panczanga Śrawanam, który przeprowadził
znany uczony wedyjski, dr K. T. V. Raghawan. Rozważając przepowiednie Nowego
Roku zwane „Plava”, uczony zachęcał słuchaczy do przestrzegania w życiu wartości
satji, dharmy, śanti, premy i ahimsy oraz do odkupienia swoich ludzkich narodzin.
Następnie zaśpiewano bhadżany, które zakończyły się ceremonią arati.
Wieczorny program rozpoczął się o godzinie 17.00 od śpiewu Wed w wykonaniu
Prasanthi Mandir Veda Group. Potem wysłuchano dyskursu Bhagawana, który
odtworzono na ekranie LED. W dyskursie Bhagawan podkreślił, że ze wszystkich
rodzajów wiedzy najważniejsza dla życia człowieka jest wiedza duchowa. Bhagawan
dodał, że człowiek powinien ją zdobywać i rozpowszechniać. Powinien wypełniać
swoje obowiązki najlepiej, jak potrafi, skupiając umysł na Bogu. Ostrzegł wszystkich,
aby nie marnowali czasu na bezczynne zajęcia. Bhagawan zakończył swój dyskurs
bhadżanem: „Narajana bhadża Narajan, Narajana bhadża Narajan, Narajan”.
Bhadżany, które można było usłyszeć po dyskursie Bhagawana, prowadzili
wielbiciele ze stanu Andhra Pradesz. Program zakończył się ofiarowaniem arati do
Bhagawana.
W dzień Tamilskiego Nowego Roku, 14 kwietnia 2021 roku, program rozpoczął się
o godzinie 8.00 śpiewaniem Wed przez Prasanthi Mandir Veda Group. Następnie
wykonano bhadżany, które prowadziła grupa Tamilnadu State Bhajan Group. Sesja
poranna w Sai Kulwant Hall zakończyła się wraz z ofiarowaniem arati o godz. 9.30.
Wieczorem program rozpoczął się o godzinie 17.00 od świętych pieśni wedyjskich
w wykonaniu Prasanthi Mandir Veda Group. O godzinie 17.30 wielbiciele zostali
pobłogosławieni boskim dyskursem Bhagawana, w którym stwierdził on, że
szczęście i smutek w życiu człowieka są dziełem człowieka. Jeśli człowiek wykonywał
dobre uczynki, spotykało go szczęście, a gdy popełniał złe czyny, doznawał smutku
w życiu. Bhagawan podkreślił, że szczęście i smutek są w rękach człowieka. Na
zakończenie dyskursu powiedział, że człowiek nie powinien nikogo krzywdzić,
powinien cieszyć się spokojem i wypełniać czyny, które przynoszą zasługi, po czym
zaśpiewał bhadżan „Hari bhadżan bina sukha śanti nahin”.
Po dyskursie Bhagawana śpiewacy z Tamilnadu State Bhajan Group prowadzili
bhadżany, które zakończyły się ofiarowaniem arati o godz. 18.30.
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Sprawozdanie

Nowiny z ośrodków Sai
Australia
Z okazji 95. urodzin Śri Sathya Sai Baby 25. Wolontariuszy z ośrodka Sathya Sai w
Strathfield posadziło 950 roślin, krzewów i drzew w parku Hudson Park. Odbyło się
to z pomocą rady Strathfield Council w dniu 21 listopada 2020 roku. W oficjalnym
oświadczeniu rada wyraziła uznanie dla Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai
(MOSS), stwierdzając: „Wolontariusze Sathya Sai od ponad 30. lat działają razem z
radą Strathfield Council na rzecz ochrony i poprawy warunków naszego lokalnego
środowiska. W dniu 21 listopada 2020 roku 25. wolontariuszy posadziło
zdumiewającą liczbę 950 roślin w parku Hudson Park dla uczczenia 95. urodzin Śri
Sathya Sai Baby. Rośliny te przyniosą niezliczone korzyści ekologiczne i zdrowotne,
w tym ochronę miejscowej bioróżnorodności, lepszą jakość powietrza, łagodzenie
zmian klimatycznych, retencję wody czy schładzanie miasta. Oficjalne oświadczenie
rady Strathfield Council jest dostępne w Internecie pod adresem:
https://www.strathfield.nsw.gov.au/sathya-sai-and-strathfield-councils-superplanting/
Wolontariusze MOSS z regionu Nowej Południowej Walii zorganizowali wiele
wydarzeń, aby uczcić 95 lat, jakie upłynęły od chwili przyjścia Bhagawana Śri Sathya
Sai Baby. Obchody rozpoczęli w ten sposób, że ograniczali swoje pragnienia przez 95
dni, a tak zdobyte oszczędności spożytkowali na zakup 2800 zestawów porodowych,
pomagających zapobiegać śmierci oraz zakażeniom w czasie porodów. W dniu 5
grudnia 2020 roku 90. wolontariuszy przygotowało zestawy porodowe, aby
przekazać je rodzącym kobietom w słabo rozwiniętych krajach na całym świecie.
Przedsięwzięcie to jest częścią działań służebnych na tym obszarze prowadzonych od
3 lat we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem KIT. Ponadto młodzi
dorośli z zachodniego obszaru Nowej Południowej Walii we współpracy z
organizacją pozarządową Samaritan's Purse, wypełnili 72 pudełka po butach
zabawkami, środkami higienicznymi, przedmiotami szkolnymi i wesołymi
upominkami. Prezenty wysłali, aby rozdano je w Boże Narodzenie w 2020 roku
dzieciom w Kambodży, na Fidżi, w Papui Nowej Gwinei i na Filipinach.

Meksyk
Aby uczcić 95. urodziny Bhagawana i złożyć ofiarę miłości, zorganizowano
przedsięwzięcie Semillas de Amor (Nasiona miłości) w dniach 3 września - 3 listopada
2020 r. W ramach tej inicjatywy 10. koordynatorów MOSS, którzy przeszli szkolenie
w zakresie opieki nad roślinami, urządziło w swoich domach miejskie ogrody. Celem
projektu było rozwijanie takich wartości ludzkich, jak cierpliwość, tolerancja,
poświęcenie i miłość oraz wsparcie organicznej uprawy warzyw, spożywanie
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jedzenia wolnego od chemii, wykorzystywanie surowców wtórnych, a także
promowanie recyklingu i ograniczania w ochronie środowiska. Chodziło również o
krzewienie integracji rodzinnej, ograniczanie tzw. śladu ekologicznego, a przede
wszystkim dostrzeganie obecności Boga w przyrodzie i wzmacnianie więzi między
Bogiem a człowiekiem.

Ukraina
Od pięciu lat, dwa razy w roku wolontariusze MOSS w Pawłogradzie rozdają
potrzebującym ludziom paczki z jedzeniem. W połowie listopada 2020 roku
wolontariusze sprawili radość ubogim rodzinom, dostarczając im paczki z kaszą,
makaronem, olejem słonecznikowym czy herbatą. Wolontariusze byli wdzięczni za
sposobność służenia swoim społecznościom i szczęśliwi, że mogą służyć starszym,
którzy często są samotni i borykają się z brakiem pieniędzy.

Rosja i kraje sąsiednie
W listopadzie 2020 roku w Rosji, na Ukrainie, Białorusi i w Kirgistanie odbyły się
otwarte spotkania. Wzięło w nich udział około 350. osób z 22 miast, w tym 165.
nowoprzybyłych, którzy dowiedzieli się o naukach Śri Sathya Sai Baby oraz
działalności MOSS. W Rosji uczestnikom spotkań przekazano też wiedzę o integralnej
edukacji młodzieży. Na spotkaniach śpiewano pieśni duchowe i wygłaszano
przemówienia.
Przedstawicieli grupy z Charkowa na Ukrainie zaproszono do indyjskiego ośrodka
Reiki na kółko studyjne. Po dwugodzinnym spotkaniu wielu uczestników miało w
oczach łzy radości i wyrażało wdzięczność za tę sposobność. Grupa z Kijowa spotkała
się z migrantami i dyskutowała z 12. nastolatkami na temat zagrożeń związanych z
uzależnieniami. Dzieci otrzymały słodycze i przybory do higieny osobistej.

Abu Dhabi
W dniach 5-6 grudnia 2020 roku wolontariusze MOSS rozdali 126 koszy w obozie
Camel Camp położonym na pustyni koło Abu Dhabi. Kosze zawierały przedmioty
służące do higieny osobistej, takie jak zestawy do golenia, grzebienie, płyny do
płukania ust, żel pod prysznic, szczoteczki i pastę do zębów, krem oraz szampon.
Ponadto w koszach znalazł się cukier, herbata i paczuszki z kawą. Następnego dnia
wolontariusze rozdali ryż, olej i soczewicę 80. osobom. W Boże Narodzenie
członkowie MOSS dostarczyli 250. potrzebującym rodzinom ryż, pszenicę i soczewicę.
Ponadto kupili żywność rodzinom, których żywiciele stracili pracę.

Kamerun
Pod koniec grudnia 2020 roku i na początku stycznia 2021 roku wolontariusze
MOSS w Kamerunie rozdali w całym kraju ponad 750 paczek z żywnościom i z
innymi
rzeczami
sierotom,
uchodźcom,
trędowatym,
niewidomym
i
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niepełnosprawnym dzieciom oraz ludziom zamieszkującym dzielnice nędzy i osobom
potrzebującym.

Kazachstan
Gdy w grudniu 2020 roku złagodzono przepisy kwarantanny związanej z
pandemią COVID-19, wolontariusze MOSS w Kazachstanie wznowili służbę dla
rodzin o niskich dochodach w czterech miastach. Grupa 60. Osób w południowowschodniej części kraju otrzymała gorące jedzenie oraz maseczki, rękawiczki i odzież.
Jedenastu rodzinom wielodzietnym dostarczono paczki zawierające olej roślinny,
kaszę, warzywa, owoce, słodycze oraz środki higieny, takie jak proszek do prania i
pasta do zębów.

Republika Południowej Afryki (RPA)
MOSS w RPA zorganizowała narodowe przedsięwzięcie pod nazwą „Ekocegła”,
do udziału w którym zaproszono wszystkich 13 regionów kraju. Każdy region
otrzymał wyraźne wskazówki odnośnie wytwarzania ekocegieł przez napełnianie 2litrowych plastikowych butelek nieulegającymi biodegradacji przedmiotami o wadze
400-500 gramów, takimi jak plastik i polistyren. Wolontariusze MOSS we
współpracy z zespołem National Go-Green przy użyciu ekocegieł postanowili
zbudować znak przedstawiający boskie przesłanie Śri Sathya Sai Baby „Kochaj
wszystkich, wszystkim służ”. Zrobili znak o długości 18 m, używając 586 ekocegieł i
294 kg plastiku w Szkole Śri Sathya Sai w Chatsworth, w Durbanie, jako ofiarę miłości
z okazji 95. urodzin. Wzniesiono także ścianę o wysokości 3,6 m i ozdobiono ją
wizerunkami Baby. Wolontariusze zrealizowali to zadanie w dniach 24 października
– 22 listopada 2020 roku. W ten sposób przekazali wiedzę o ochronie środowiska oraz
o podejmowaniu działań przyjaznych dla środowiska, takich jak ograniczanie zużycia
plastiku. Uczestnicy zobowiązali się ograniczyć spożywanie pakowanego jedzenia i
wcielać w życie ograniczanie pragnień. Przedsięwzięcie utorowało drogę dla
przyszłych działań przyjaznych dla środowiska – z użyciem ekologicznych cegieł –
takich jak budowa szop ogrodowych, ogrodzeń na działkach i stojaków na obuwie
w szkołach i ośrodkach Sathya Sai w Republice Południowej Afryki.

Stany Zjednoczone
Dnia 8 września 2020 roku niewielki pożar trawy w Ashland w stanie Oregon
przemienił się w śmiercionośny ogień Almeda Fire, który objął przestrzeń około 15
km wzdłuż 30 km drogi rowerowej Bear Creek Greenway. Zniszczeniu uległy tysiące
budynków i firm; żywioł pochłonął trzy osoby. Wolontariusze MOSS z regionu
północnego zachodu Stanów Zjednoczonych przystąpili do działania – kupili latarki,
przedłużacze i zestawy do higieny i wysłali je do ośrodka Sathya Sai w Grants Pass,
skąd wolontariusze dostarczyli je do ośrodków pomocy w Ashland, Talent, Phoenix
i Medford. W pożarach w większości domy stracili starsi ludzie i zamieszkali w
„domach na kółkach” na polach namiotowych. Stracili oni dorobek życia i byli
niezwykle wdzięczni za pomoc.
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– Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai

Dojdź do Boga przez miłość
Bóg jest ucieleśnieniem miłości. Miłość jest Jego istotą,
która przenika cały wszechświat i istnieje we wszystkich.
Tak jak Bóg przejawia miłość w świecie, podobnie każdy
powinien przejawiać własną miłość. Premę (miłość) opisuje
się jako coś, co jest nie do opisania i nie do pomyślenia.
Mówi się, że miłość jest anirwaczaniijam (nieopisywalna).
Nie można jej zdobyć dzięki nauce, bogactwu ani sile
fizycznej. Do Boga, który jest ucieleśnieniem miłości, można
dojść tylko przez miłość, tak jak promienne słońce można
zobaczyć tylko dzięki jego własnemu światłu.
– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk
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