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AWATAR WANI 

 

Bliskość Boga źródłem prawdziwego szczęścia 
 

Doświadczaj błogości dzięki jedności z atmą 

 

Wszystkie imiona i postaci są boskie. Każda osoba to ucieleśnienie boskości. 

Ludzkie ciało podarowano człowiekowi po to, aby poznał boskość.  

Ucieleśnienia miłości! 

Każdy na świecie chce pokoju i szczęścia; nikt nie chce nieszczęść, kłopotów i 

zmartwień. Jednak człowiek powinien starać się poznać, czym jest prawdziwe 

szczęście. Nie znajdzie szczęścia w przyjemnościach zmysłów, choć wielu ludzi tak 

myśli. W rzeczy samej, przyjemności zmysłowe zrównują człowieka ze zwierzęciem. 

Ponadto dają tylko chwilowe szczęście. Starożytni mędrcy Indii modlili się do Boga, 

żeby ujawnił, czy szczęście tkwi w doczesnych przyjemnościach, czy też w bliskości 

Pana. Odkryli, że źródłem prawdziwego szczęścia jest bliskość Boga.  

Prawdziwym szczęściem jest jedność z Bogiem  

Prawdziwe szczęście płynie z silnej wiary w Boga i z pełnego rozkwitu ciała, 

umysłu i intelektu. Obowiązkiem człowieka jest dopilnować, żeby jego ciało, umysł 

i intelekt nie sprowadzały go na złą ścieżkę. Człowiek powinien pojąć, że umysł jest 

ponad ciałem i że jest subtelniejszy od ciała. Podobnie, intelekt jest ponad umysłem 

i jest subtelniejszy od umysłu. Intelekt panuje nad umysłem. Jednak panem ciała, 

umysłu i intelektu jest atma. Mówisz: „To moje ciało, to mój umysł i to mój intelekt”. 

Ale kim jesteś ty? Jesteś atmą. Człowiek powinien uświadomić sobie tę prawdę i 

pilnować, żeby czynić właściwy użytek z ciała, umysłu i intelektu, aby móc zaznać 

prawdziwego szczęścia, jakim jest jedność z Bogiem. Zjednoczenie ze zmysłami jest 

przyczyną cierpień człowieka.  

Przyroda jest dziełem Boga, bo Bóg jest Stwórcą. Przyroda jest boska. Powstała z 

woli Boga. Człowiek powinien rozwijać oddanie Bogu, aby jego wola była zgodna z 

wolą boską. Sita to córka ziemi i są w niej takie boskie cechy jak poświęcenie, 

współczucie, miłosierdzie i pokój. Sita zawsze chciała być z Ramą. Jej wola była 

zgodna z wolą Ramy. Człowiek będzie spokojny, gdy będzie żył w harmonii z 

przyrodą. Pokój nie istnieje na zewnątrz; pokój jest we wnętrzu. Na zewnątrz istnieje 

tylko częściowo. 

Oczyszczony intelekt jaśnieje w świetle atmy  
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Umysł to pan ciała, panem umysłu jest intelekt, a panem intelektu – atma. Zatem 

panem życia jest atma. Jeśli połączyć intelekt z Bogiem, ujarzmione zostaną wszystkie 

zmysły. Mahatma Gandhi zawsze się modlił: Sabko sanmati do Bhagawan – Boże! 

Obdarz wszystkich dobrym intelektem! Oczyszczony intelekt odbija światło atmy. 

Gdy człowiek oczyści intelekt, zdobędzie prawdziwą mądrość. Gdy intelekt człowieka 

stanie się boski, będzie on kroczył właściwą drogą i zazna pokoju i szczęścia. Jeśli 

umysł podąża za zmysłami, prosi się o nieszczęście.  

Podążaj za mistrzem, 

stawiaj czoła diabłu, 

walcz do końca, 

zakończ tę grę. 

Kto jest tym mistrzem? Mistrzem jest sumienie. Podążaj za sumieniem. Stawianie 

czoła diabłu oznacza unikanie złego towarzystwa oraz złych myśli i czynów. Walka 

do końca oznacza pracę nad ujarzmieniem niesfornych zmysłów. Mów zmysłom: 

„Nie chodźcie tu i tam; zmierzajcie tylko do Boga”. Oczy powinny patrzeć tylko na 

Boga, a uszy słuchać o chwale Boga.  

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

Nie słuchaj tego, co złe; słuchaj tego, co dobre. 

Nie rozmawiaj o tym, co złe; rozmawiaj o tym, co dobre. 

Nie  wyrządzaj zła; czyń to, co dobre – 

to droga do Boga. 

W języku angielskim słowo ‘dobro’ (good) zawiera dwa zera. Jedno zero oznacza 

świat. Jeśli usuniesz to zero, zostanie tylko Bóg [God]. Zatem patrz na to, co dobre, 

czyń dobro i bądź dobry, aby zjednoczyć się z Bogiem. Kieruj ku Bogu wszystkie 

czyny. Jezus powiedział: „Wszyscy są jednym, bądź taki sam dla wszystkich”.  

We wszystkich ciałach mieszka ta sama atma  

Buddhi (intelekt intuicyjny) ma moc rozróżniania. Istnieją dwa rodzaje 

rozróżniania – rozróżnianie indywidualne i podstawowe. Podstawowe rozróżnianie 

jest powszechne jak modlitwa Samasta lokah sukhino bhawantu – niech wszystkie 

światy będą szczęśliwe! Rozróżnianie indywidualne odnosi się jedynie do jednostki. 

Jest ograniczone, wąskie i egoistyczne. Człowiek myśli jedynie o swoim ciele, 

przyjacielu czy krewnym. Oznacza to nieprawdę. Rozróżnianie podstawowe opiera 

się na prawdzie. Człowiek powinien rozwijać podstawowe rozróżnianie, aby mieć 

wobec wszystkich dobrą wolę i dobre uczucia, aby doświadczyć jedności z Bogiem.  

Atma jest we wszystkich ta sama. W tym pomieszczeniu jest wiele świetlówek, 

jednak płynący przez nie prąd jest jeden. Wszystkie ciała można porównać do wielu 

świetlówek. Wydajność świetlówek może być różna, ale płynie w nich ten sam prąd. 

Podobnie, we wszystkich ciałach, chociaż mają różne formy, mieszka atma. Ek prabhu 

ke anek naam – jeden Bóg ma wiele imion. Jest tylko jedna boskość obecna we 



Sanathana Sarathi   Czerwiec  2021 
 
 

 

6 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

wszystkich. Gdy doświadczacie jedności, zaznajecie także błogości. Błogość, która 

pojawia się, gdy odczuwacie jedność z atmą, spowoduje, że osiągniecie spełnienie w 

życiu. Zatem ludzie o dążeniach duchowych nie powinni chodzić tu i tam; powinni 

medytować w samotności. Dopiero wówczas doznają błogości.  

Oto chusteczka. Ma liczne nici. Siłę zapewnia jej jedność tych utkanych nici. 

Podobnie, moc człowiekowi zapewnia jedność ciała, umysłu i intelektu.  

Człowiek jest ucieleśnieniem sat-czit-anandy (istnienia, świadomości i błogości). 

Gdy łączy się sat i czit, wynik tego połączenia daje anandę (błogość). Sat jest jak 

cukier, czit jest jak woda, która się ciągle porusza, czyli płynie. Jeśli połączysz cukier 

z wodą, staje się on syropem, który można porównać do anandy (błogości). Tej 

błogości nie znajdzie się w materialnym świecie. Świat materialny może dać tylko 

przemijające szczęście, a nie wieczną błogość.  

(Ciąg dalszy w następnym numerze) 

– Z orędzia Bhagawana wygłoszonego w Sai Śruthi w Kodaikanal 5 kwietnia 1996 roku. 

 

 

 

Niektórzy krótkowzroczni krytycy twierdzą, że dzieciom nie 

powinno się mówić o sprawach duchowych, gdyż są za małe 

i niedoświadczone, aby odnieść z tego pożytek. Jednak jeśli 

jakaś rzecz zasługuje na zrobienie, to im szybciej to 

zaczniemy, tym lepiej. Powiedzenie “Wyruszaj wcześnie, jedź 

powoli, dotrzyj bezpiecznie na miejsce” odnosi się nie tylko 

do podróży drogą czy koleją; odnosi się także do podróży od 

nieprawdy do prawdy, z ciemności ku światłu i od śmierci 

do nieśmiertelności. Wzburzenie, niepokój, strach i 

nienawiść, dręczące teraz świat, są w głównej mierze 

wynikiem zaniedbania dyscypliny mogącej pokierować 

namiętnościami i emocjami u dorastającego dziecka. 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 
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Bhagawata Wahini 
 

Rozdział 5 

Jadżnie i asceza 

 

Dharmaradża przyjął radę Wasudewy, jak również błogosławieństwo Wjasy. 

Wysłał swoich braci wraz z armią, aby przywieźć złoto porzucone przez braminów. 

Wyjechali po oczyszczeniu się, przyjmując uświęcone pożywienie. Odkryli wielkie 

ilości złota, które w przeszłości zostało przekazane kapłanom jako prezenty po 

zakończeniu ceremonii ofiarnej zorganizowanej przez cesarza Maruta i zostało 

porzucone przez nich na poboczach dróg, którymi wracali do domów. Żołnierze 

zebrali je i przywieźli do stolicy na wielbłądach, słoniach, rydwanach i wozach. Kilka 

dni zajęło im dotarcie do Hastinapury z całym tym ładunkiem. Wyładowali złoto 

przy aplauzie ludu. 

Mieszkańcy byli zdumieni sukcesem wyprawy. Wychwalali szczęście Pandawów 

i zgotowali braciom tak gorące przyjęcie, że niemal zdarli sobie gardła. Wyobrażali 

sobie wielkość i wspaniałość ceremonii, dla której sprowadzono to złoto. 

Tego samego dnia rozpoczęto przygotowania do budowy rytualnego ołtarza i 

zespołu otaczających go budowli. Poświęcony obszar na brzegu Gangesu miał 

powierzchnię wielu mil kwadratowych. Teren został wyrównany i oczyszczony. 

Zbudowano specjalne podium i na wszędzie powstały piękne budynki. Dodano 

ganki i werandy. Wszystko ozdobiono flagami i girlandami kwiatów. 

Gdy zbliżał się święty dzień, wodzowie, bramini, uczeni i mędrcy ruszyli ze 

wszystkich kierunków w kierunku świętego miejsca, ponaglając się nawzajem, by 

dotrzeć jak najwcześniej. Zamieszkali w przydzielonych im kwaterach, zgodnie z ich 

statusem i potrzebami. Spędzili noc odliczając minuty, w radosnym oczekiwaniu na 

wspaniałą i skuteczną jadżnię, jakiej wkrótce będą świadkami, gdy nadejdzie świt. 

Nadszedł ranek. Zbliżała się pomyślna chwila. Kapłani zajęli swoje miejsca i 

przygotowali się do przyjęcia przysięgi inicjacji. Podeszli do Pana Kriszny oraz króla 

i powiedzieli: „Och królu, rozumiemy, że postanowiłeś wykonać nie jedną, ale trzy 

aśwamedhy. Czy to jest właściwe? Jeśli tak, to czy pragniesz, abyśmy wykonywali je 

jedna po drugiej? A może powtórzymy każdą formułę i obrzęd trzy razy i wykonamy 

je wszystkie jednocześnie? Wyraź swoje życzenie, a my odpowiednio rozstawimy 

kapłanów i zajmiemy się przygotowaniami”. 

Na to Dharmaradża odpowiedział: „Cóż mogę powiedzieć, przecież sami wiecie 

najlepiej. Zgodzę się na każdą waszą radę. Proszę tylko o zgodę Wasudewy na drogę, 

jaką przyjmiemy” – z najwyższym szacunkiem spojrzał na Krisznę, który jednak 
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zostawił decyzję braminom. Dyskutowali między sobą przez chwilę i w końcu 

ogłosili, że efekt trzech ceremonii można osiągnąć, powtarzając każdą mantrę trzy 

razy i zapewniając kapłanom trzykrotnie większe tradycyjne opłaty. Wasudewa 

wyraził aprobatę dla tej sugestii i Dharmaradża oświadczył, że się zgadza i polecił, 

by rozpoczęto uroczystości. 

Recytacja mantr przez braminów wstrząsnęła zarówno ziemią, jak i niebem. 

Przeprowadzono wstępne obrzędy, a następnie wypuszczono na zaplanowane trasy 

konie ofiarne. Ich uprząż lśniła od złota i klejnotów, a na czołach nosiły tabliczkę 

ostrzegającą przed aresztem temu, kto by się odważył je ukraść. Gdy ten, kto jest 

odbiorcą wszystkich jadźni (jadźnia swarupa) sam przewodzi i nadzoruje jej 

przeprowadzenie, słowa nie są w stanie oddać szczęścia uczestników i świadków. 

Wreszcie doszło do jej pomyślnego zakończenia rytuałem purnahuti. 

Eksperci od mantr ofiarnych, mędrcy i bramini zostali hojnie obsypani prezentami 

i opłatami. Król podarował wielkie ilości krów, duże obszary ziemi i ogromne ilości 

złota. Cały kraj był pełen szczęścia. Wszyscy chwalili ceremonię jako wspaniałą  nie 

do opisania. Wszyscy, którzy przybyli, byli obficie karmieni o każdej porze. Mędrcy i 

asceci, którzy widzieli tę hojność, wychwalali jadżnię Dharmaradży jako wspanialszą 

nawet niż jadżnia odprawiona przez cesarza Marutha! Byli zachwyceni, że mogli 

wziąć udział w tej jadżni. Ludzie kiedyś twierdzili, że jadżnia Marutha odbywała się 

pod przewodnictwem Indry, władcy bogów, dlatego była wspanialsza od innych 

ceremonii. Ale teraz gratulowali Dharmaradży, że udało mu się skłonić Jadżnia 

Swarupę (Krisznę), by przewodniczył jadżni. Było to o wiele większe szczęście i łaska 

niż ta, jaką zapewnił sobie Maruth.  

Po zakończeniu jadżni ci, którzy przybyli z mniej lub bardziej odległych miejsc, 

wrócili do domów. Królowie i wodzowie z szacunkiem pożegnali się z Dharmaradżą 

i powrócili do swoich królestw. Krewni króla pozostali jeszcze kilka dni i rozjechali 

się wedle swojej woli. 

Jednak Kriszna postanowił spędzić trochę więcej czasu z Pandawami; więc 

pozostał w Hastinapurze. Pandawowie byli zachwyceni tą łaską. Poczynili 

odpowiednie przygotowania. Służyli Mu każdego dnia, napawając oczy Jego 

pięknem i napełniali serca Jego łaskawymi słowami pouczeń. Spędzili te dni w 

najwyższej radości. Po pewnym czasie spędzonym w stolicy, Kriszna powrócił do 

Dwaraki, zabierając ze sobą Ardżunę. Mieszkańcy Dwaraki byli zachwyceni, gdy ich 

Pan powrócił do swojej stolicy. Przyjęli Go z entuzjastyczną czcią. Ucztowali na 

darszanie Pana i zanurzyli się w anandzie (błogości). 

Tymczasem do Hastinapury dotarła wiadomość, że Widura, wuj Judhiszthiry, 

wędruje w przebraniu mnicha. Gdy dotarła do uszu króla Dharmaradży, została 

przyjęta z zaskoczeniem i radością. Wysłał kilku zwiadowców, aby sprawdzili, czy to 

prawda i wkrótce przynieśli mu informację, że Widura rzeczywiście przebywa w 

okolicy. Dharmaradża nie mógł opanować radości. 
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„Ach! Jakże mnie uszczęśliwiłeś!” – wykrzyknął. „Ta święta chwila sprawiła, że 

wysuszony pień drzewa nadziei znów wypuścił liście. Och, teraz będę mógł widzieć 

i służyć Widurze, który nas wychowywał, strzegł i prowadził, chociaż obawiałam się, 

że w ogóle nie dostanę takiej szansy”. 

Radosna wieść rozeszła się po pałacu. Dharmaradża opowiadał wszystkim o tym 

wielkim wydarzeniu. Wydał armii rozkazy, aby poczyniono odpowiednie 

przygotowania, by powitać w stolicy brata jego zmarłego ojca, mędrca Widurę. 

Mieszkańcy również zostali poproszeni o przygotowanie uroczystego powitania. 

Ulice i budynki zostały udekorowane. Wzniesiono łuki, zawieszono festony i flagi. 

Wykonano galerie z miejscami dla dzieci, kobiet i starców, aby mieli piękny widok 

na procesję i wielkiego mędrca. To był inspirujący obraz, widzieć wielu starych 

mężczyzn i kobiet kuśtykających z kijami, chcących rzucić okiem na Widurę, którego 

wychwalali jako ucieleśnienie dharmy i jako ojca chrzestnego Pandawów. Niektórzy 

uważali, że plotka o pojawieniu się Widury na obrzeżach miasta nie może być 

prawdą. Żyli już zbyt długo, by przejmować się pogłoskami. Nikt bowiem nie 

wierzył, że Widura kiedykolwiek wróci do Hastinapury.  

Mieszkańcy gromadzili się w punktach widokowych i szykowali się na ten 

wspaniały moment, w którym wreszcie ujrzą świętego. Na całej trasie każdy 

budynek był pełen ludzi, a młodzież obsiadła drzewa, z których był dobry widok. 

Ludzie co chwila wznosili okrzyki powitalne, czekając na przybycie Widury. 

Król ubrany w ceremonialne szaty wspiął się na królewski rydwan i wyruszył ze 

swoimi braćmi z pałacu, aby przywieźć do domu słynnego czciciela Pana. 

Widura pojawił się przed nimi idąc boso, powoli i dostojnie, z potarganymi 

włosami i ubrany w szaty mnicha. Król i jego bracia wysiedli ze swoich pojazdów, z 

szacunkiem pokłonili się stopom Widury i szli za nim w pełnej szacunku odległości. 

Mieszkańcy pobiegli naprzód i padli u stóp Widury, pomimo usilnych próśb 

strażników, by tego zaniechali. Pandawowie nie potrafili wyrazić słowami 

powitania. Ich radość była niezmierna, więc ich oczy mówiły to ze łzami 

wdzięczności. Trzymając Widurę w ramionach prosili go, aby wsiadł do rydwanu, 

żeby tłumy widzów po obu stronach drogi mogły otrzymać pełny darszan. Widura 

się zgodził. Siedząc w królewskim rydwanie udzielił darszanu ludziom, którzy 

zgromadzili się przy drodze. Całe miasto zalała powódź szczęścia. W końcu procesja 

dotarła do pałacu. 

Niektórych mieszkańców ogarnęła taka radość, że długo po przejeździe rydwanu 

nie mogli ruszyć się z miejsca. Wielkie wyrzeczenia i surowe życie tak przekształciły 

osobowość Widury, że wyglądał na inną osobę, promieniującą boską aurą jak Indra, 

król bogów. Ludzie opisywali sobie nawzajem to, co przed chwilą ujrzeli. Wielu 

roniło łzy na myśl o udrękach surowej ascezy Widury. Królowe i księżniczki również 

miały darszan zza specjalnych firanek i były niezwykle szczęśliwe. 



Sanathana Sarathi   Czerwiec  2021 
 
 

 

10 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

List Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 
 

21-04-74, obóz Brindawan, Bangalore 

 

Mój Drogi! Przyjmij moje błogosławieństwa i miłość. 

Religia nie jest dogmatyczną wiarą, tylko koniecznym prowadzeniem się w drodze 

ku doskonałości. Dlatego religie nie mogą sobie zaprzeczać. Wszystkie religie to różne 

postaci, jakie w praktyce życia codziennego przyjmuje jedno dążenie do doskonałości, 

które działa przez różne charaktery. W tym znaczeniu, bez wolności religijnej nie jest 

możliwa prawdziwa wolność.  

Religia to postawa głębokiego szacunku istot ludzkich wobec Najwyższej Istoty 

oparta na więzi, jaka istnieje między nimi a Najwyższą Istotą. Ten głęboki szacunek 

u różnych osób przybiera różne formy z powodu różnicy pojęć dotyczących więzi 

między człowiekiem a Najwyższą Istotą.  

Z błogosławieństwami 

Śri Sathya Sai Baba 

 

 

 

Niezwykłe chwile z boskim mistrzem 
Rani Subramanjan 

 

Przyjeżdżałam do Puttaparthi co sześć miesięcy, czasem nawet trzy razy w roku. 

Muszę wam powiedzieć, że w tamtych czasach aura Swamiego była bardzo potężna. 

Potrafił naprawdę zmienić całe nasze myślenie w bardzo krótkim czasie! Już podczas 

pierwszej wizyty, po kilku dniach mogłam przyjąć wszystko. Normalnie nie 

zaakceptowałabym deszczu w moim własnym domu; zareagowałabym. Ale tam nie 

zareagowałam. Baba pozwolił nam doświadczyć swojej mocy. 

Niektórzy ludzie mogą nie rozumieć, ale podczas mojej pierwszej wizyty pojęłam, 

że otrzymaliśmy błogosławieństwo Baby, by zrozumieć, że ma on nieskończoną moc! 

Myślałyśmy, że będziemy tym zaniepokojeni, ale wcale nam to nie przeszkadzało. 

Gdy musiałyśmy iść na wzgórza, na zew natury, też nam to nie przeszkadzało, że nie 

ma toalety. Szłyśmy szczęśliwe. 
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Doświadczanie nieskończonej mocy Swamiego 

Nie miałyśmy wody z kranu, musiałyśmy czerpać wodę ze studni lub długo iść z 

Patha Mandiru nad rzekę Czitrawati, aby wyprać tyle ubrań, co pracz i zabrać je z 

powrotem. Nie byłyśmy do tego przyzwyczajone. A jednak płakałyśmy opuszczając 

Puttaparthi! Czy możecie w to uwierzyć? Nie chciałyśmy wracać do domu! Co on 

zrobił? To była zmiana z dnia na dzień. Uważałyśmy się za bardzo błogosławione. 

Nie powiem, że teraz nie mam przywiązań; być może jestem bardziej świadoma, 

czym są wygody. Ale w tamtych czasach Baba zrobił coś, aby po prostu dać nam tego 

posmakować, tak jak Śri Ramakriszna na krótką chwilę dał Swamiemu 

Wiwekanandzie doświadczenie nirwikalpa samadhi, a potem odebrał je i zachował 

w tajemnicy. Baba zrobił to samo. Dał nam doświadczenie swojej nieskończonej 

mocy i łaski, że może zrobić wszystko, tak po prostu. Nie potrzebuje czasu. Nie muszę 

wykonywać sadhany przez sześć lat, żeby to osiągnąć, nic! To stało się od razu, lecz 

był to tylko smak tego doświadczenia. Jedynie drogą sadhany mogę uzyskać stałe 

urzeczywistnienie jego mocy. 

Nawet teraz musimy pracować nad sobą, ponieważ w naszej rodzinie dzieje się 

tak wiele, czego nie akceptujemy, tragiczne zdarzenia i inne przypadki, które 

denerwują ludzi. Może nas to zdenerwować przez chwilę, lecz nie przez dłuższy czas, 

ponieważ wiemy, jak przezwyciężyć te trudne sytuacje. Dlaczego nie zawsze nas to 

dotyka? Bo nie martwimy się. W pierwszej chwili tak, denerwujemy się, ponieważ 

nie jesteśmy jeszcze ugruntowani w naszej dżnianie (wiedzy). Dopóki ta wiedza nie 

utrwali się, trwały spokój umysłu nie będzie możliwy. 

Swami pokazuje nam to przez nasze doświadczenia. Może się zdarzyć coś 

nieprzyjemnego i możemy pomyśleć „dlaczego tak się dzieje”? Myślimy o tym zbyt 

dużo, wcale nie dlatego, że się martwimy – i modlimy się do Swamiego. Jednak jeśli 

zdarzeniu poświęcamy zbyt dużo czasu i myśli, to nie powinniśmy tak postępować. 

Obojętność na wszystko, co dzieje się na zewnątrz, powinna stać się naszym celem. 

To jest osiągnięcie, które Swami chce nam dać, ale musimy pracować nad sobą. 

Wtedy każdy będzie działał na miarę swoich możliwości.  

Możliwości te związane są z prarabhda karmą – skłonnościami i zasługami 

zdobytymi w poprzednich żywotach. Mogę chcieć działać tak jak ktoś inny, ale nie 

jestem w stanie! Czemu? To moja prarabhda karma. Kiedyś zapytaliśmy Swamiego: 

„Czy można wymazać prarabhda karmę?”. Odpowiedział: „Tak. Stworzyłaś swoją 

prarabhda karmę; Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Napisałaś swoją karmę, swoje 

przeznaczenie i musisz to wymazać. To tak, jak wypełnić własny arkusz 

egzaminacyjny. Czy ktoś inny może przyjść i napisać go za ciebie? Nie! Nawet 

nauczyciel nie może tego zrobić. To test, z którym trzeba się zmierzyć w samotności. 

Napisaliście swoje przeznaczenie i możecie wymazać swoje przeznaczenie”. 

Jak możemy to zrobić? Kiedyś Swami powiedział mi w Whitefield o 

posłuszeństwie wobec swojego guru. Nigdy tego nie zapomnę. Nie musimy wiedzieć 
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nic więcej. Teraz słyszymy jego dyskursy o posłuszeństwie wobec guru. Nie mówi o 

tym indywidualnie. Teraz przychodzą miliony ludzi, czy może więc rozmawiać z 

każdym indywidualnie? Nie! W tamtych czasach było nas najwyżej 100 osób, więc 

mógł poświęcić nam dużo czasu. A teraz? Doba ma tylko 24 godziny! Godziny się nie 

wydłużają. On również ma tylko 24 godziny, a musi rozwiązać tak wiele spraw. Nie 

może teraz udzielać wszystkim interview ani rozmawiać ze wszystkimi! 

Powiedział nam o tym wiele lat temu: „Macie szczęście. Tej szansy nie dostaniecie 

ponownie. Po latach już nie będzie takiej okazji”. Czy obecnie rozmawiam ze 

Swamim? Nie! Po prostu widzimy Swamiego i wracamy. Nie mogę uwierzyć, że 

kiedyś spędzaliśmy z nim tyle radosnego czasu! Kiedyś powiedział mi: „Starzy 

wielbiciele muszą się wycofać, by ustąpić miejsca nowoprzybyłym”. To jest łaska 

wieloletniego oddania. 

O co powinniśmy się modlić? 

Starzy wielbiciele chcą siedzieć w pierwszym rzędzie i otrzymać interview. Więc 

co przyswoili? Nic! Baba opowiedział mi o długoletniej wielbicielce, która była moją 

przyjaciółką, że za każdym razem, gdy przyjeżdżała, chciała mieć interview. 

Dojeżdżała z Madrasu (Czennaju), przebywała tu przez miesiąc lub dwa i za każdym 

razem przed wyjazdem prosiła o audiencję. Swami nam na to nie pozwalał, ale 

nalegała, więc Swami mówił: „Dobrze, chodź”. Nie może powiedzieć „nie” starym 

wielbicielom – przetestowałam go! 

Prosimy go, ale nie powinniśmy prosić! Jaki jest pożytek z przebywania tu przez 

tyle lat? Moje przebywanie tutaj od 57. lat nie świadczy o żadnej kwalifikacji! Osoba, 

która przyjechała na 10 dni, może urzeczywistnić znacznie więcej niż ja! Może więcej 

zrozumieć; może być gotowa; może być dojrzała! Aby zrozumieć Swamiego, musicie 

mieć dojrzałość duchową. Musisz żyć zgodnie z naukami Swamiego zamiast dostrajać 

się do tego, czego chcesz. Dopiero wtedy możesz otrzymać sampurna kripę (całkowitą 

łaskę), a twoja prarabhda karma zostanie wymazana. On wcale nie chce 

doskonałego, wielkiego działania; myśl o nim cały czas – to takie proste - to 

namasmarana. Módl się: „Swami, oddaję ci wszystko!” i bądź spokojny. Wiele lat 

temu, kilka lat po tym, jak przyjechałam do aszramu, Swami powiedział mi: „Nie 

umiesz się modlić, twoja modlitwa jest niewłaściwa. Nauczę cię, jak się modlić”. 

Nie wiedziałam, co jest ze mną nie tak, ponieważ powiedział: „Prosisz o różne 

rzeczy! ‘Chcę to, chcę tamto, chcę to zrobić w ten sposób’. Zawsze prosisz o to czy 

tamto. Nie rób tego. Powiedzmy, że prosisz o naszyjnik, bransoletkę lub o coś 

materialnego. To jest cząstkowa modlitwa; uczyń z niej pełną modlitwę. pełną 

modlitwą jest prośba o śanti, o parama śanti (najwyższy pokój), który jest 

niezakłócony niczym zewnętrznym. O to powinnaś prosić, a ja ci to dam”. 

A potem dodał: „Nie będziesz wiedziała, w jaki sposób ci to dam! Znam drogę, 

dotrze do ciebie, zostaw to mnie! Po prostu powiedz: „Swami, chcę pokoju”. To 
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wszystko, o co powinnaś prosić w swojej modlitwie. Nie mów, że coś cię martwi albo 

że chcesz więcej pieniędzy, czy dom. Nie proś o rzeczy materialne”. 

Bogactwo, które może dać tylko Bóg  

Kiedyś Baba powiedział: „Ponieważ jesteś mi oddana, odmawiasz modlitwy i 

wykonujesz sadhanę, dam ci to, czego zechcesz. Ale wtedy nie będziesz mogła mnie 

zdobyć! Dostaniesz wszystko na świecie, ale nie Boga. Bóg jest pokojem! On jest 

prawdą, prawością, pokojem i miłością! Jestem miłością, pokojem i współczuciem! 

Tego nie dostaniesz, ale dostaniesz wszystko inne na świecie – pieniądze, pozycję i 

władzę. Dam ci to, jeśli tego chcesz! Mając to wszystko będziesz jeszcze bardziej 

niespokojna! Będziesz miała więcej problemów, więc nie proś o to wszystko! Jeśli 

jesteś mądrą osobą, poproś o ‘złoto’! Pokój jest złotem; jeśli go masz, możesz mieć 

wszystko. Poproś więc o złoto – czyste złoto! Ten pokój jest czystym, solidnym 

złotem! To właśnie przyszedłem wam wszystkim dać – najwyższy pokój!”. 

Pan Kriszna mówi to samo w Bhagawadgicie, gdy Ardżuna zadaje mu to samo 

pytanie: „Swami, co dostanę, jeśli będę ci posłuszny?”. Kriszna odpowiedział: 

„Ardżuno, dam ci najwyższy pokój; niezakłócony niczym zewnętrznym; zyskiem lub 

stratą, pochwałą lub krytyką, zwycięstwem lub porażką; wszystko będzie takie samo. 

Są to pary przeciwieństw; przekroczysz je wszystkie”. 

Nie powinniśmy też odczuwać problemów związanych z upałem lub zimnem – bo 

gdy jest gorąco, jeśli ciągle powtarzamy: „Och! Jest tak gorąco”, to nas dyskwalifikuje. 

Nie powinniśmy nawet tego komentować! To, co mówimy, musi być prawdą, 

ponieważ ten komentarz wpłynie na nasz stan świadomości, od którego zależy pokój. 

My, wielbiciele, przychodziliśmy codziennie z Patha Mandiru (starego mandiru) 

do Prasanthi Nilajam, aż zbudowano dla nas kwatery (w aszramie) i pomagaliśmy 

w zamiataniu i we wszystkich pracach. W czasie budowy mandiru Swami 

„potrzebował” pomocy przy sadzeniu drzew i innych sprawach, a my służyliśmy. 

Sam wyznaczał obowiązki: „Zrób to, a ty zrób tamto”. 

Pewnego dnia przyjechałyśmy do Prasanthi Nilajam, a budynki nowego mandiru 

nie były jeszcze gotowe. Pomagałyśmy w różnych pracach i codziennie 

prowadziłyśmy bhadżany. Fundamenty były już położone, ale Swami wciąż siedział 

na piasku – nie było krzeseł.  

Ten, który obdarza bhakti i mukti 

Gdy my, trzy siostry, przyjechałyśmy, Swami zawołał nas i poprosił, abyśmy 

usiadły z nim na piasku. Następnie spojrzał na moją starszą siostrę, Kamalę Sarathi  

i zapytał ją: „Czego chcesz? Dam ci wszystko, co zechcesz!”. Spojrzała na nas; to była 

niespodzianka! Powiedziała: „Swami, chcę bhakti i mukti (oddania i wyzwolenia)”. 

Potem spojrzał na nią i zapytał: „Czy na pewno tego chcesz? To jest trudne; Chcesz 

tego? Bhakti i mukti?”. Odpowiedziała „tak". Wtedy Baba rzekł: „Nie mów tak 

dlatego, że to ja zapytałem! Bądź szczera! Nie musisz prosić o bhakti i mukti tylko 
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dlatego, że cię poprosiłem. Jeśli chcesz czegoś, co jest doczesne, bądź szczera i poproś. 

Dam ci to”. Odpowiedziała: „Nie, Swami, mam wszystko. Nie chcę niczego, tylko 

bhakti i mukti”. Baba oznajmił: „Daję ci je!”. 

 Następnie zapytał moją drugą siostrę: „Czego chcesz?”. Powiedziała to samo. 

Swami odrzekł: „Zastanów się, zanim udzielisz mi odpowiedzi! Bądź szczera!”. Ona 

powtórzyła: „Swami, ja też chcę bhakti i mukti”. Potem zapytał mnie: „Czego chcesz?”. 

Odpowiedziałam: „Swami, ja też tego chcę”. Wtedy, nie wiem czemu, ale powtórzył: 

„Rani Ma, będzie to trudne! Czy na pewno tego chcesz?” Powiedziałam: „Tak, Swami, 

chcę tego”. Powiedział: „Dobrze, dam ci to!”. 

Następnie mówił nam o duchowości. Zawsze mówił nam o czymś z pism świętych 

– z Ramajany lub Bhagawaty – o duchowości. Nigdy nie mówił dużo o rodzinie ani 

o innych sprawach. Potem wyszłyśmy. 

Droga przez próby 

Po tym zdarzeniu Swami przyszedł do mojego snu i powiedział: „Rani Ma, czy 

wiesz przez co przejdziesz? Prosiłaś o bhakti i mukti! Potraktuję cię jak mokry ręcznik! 

Tak jak wykręca się ręcznik, aby oddzielić wodę, tak ja cię wycisnę. Czy będziesz w 

stanie to znieść?”. Odpowiedziałam: „Tak, Swami!”. On odrzekł: „W porządku, ale 

czekają cię wielkie próby!”. 

Widzisz, czułam, że siostrom nie powiedział tego wszystkiego we śnie, więc 

pomyślałam sobie: „Dlaczego on mi to powiedział?”. Słusznie lub niesłusznie 

doszłam do wniosku, że dla niektórych osób ich prarabhda (nagromadzone zasługi) 

jest bardziej korzystna. Po kilku próbach prawdopodobnie mogą to osiągnąć, a może, 

gdy Swami mówi: „dam ci to”, nie ma na myśli tego życia! Może to dać w następnych 

żywotach, ponieważ dla niego śmierć i narodziny nie mają znaczenia! Życie jest 

ciągłe; ta sama dusza przychodzi i odchodzi. 

W Bhagawadgicie czytamy, że śmierć nie oznacza końca człowieka; podróż trwa 

również po śmierci. Więc z jakiego powodu mi to dał, jeszcze nie wiem! Ale we śnie 

powiedział: „Czy jesteś przygotowana? Wycisnę cię jak mokry ręcznik! Teraz możesz 

zmienić zdanie! Możesz powiedzieć: „Nie, czuję się szczęśliwie i komfortowo na 

świecie, chyba nie chcę jeszcze mukti”. 

Mukti jest trudniejsze niż bhakti – to całkowita wolność od umysłu, całkowite 

wyrzeczenie. Powiedziałam: „Nie, Swami, chcę zarówno bhakti, jak i mukti. Możesz 

mnie wycisnąć!”. Potem przeszłam wiele testów i prób – wszelkiego rodzaju 

cierpienia. Chyba, skoro o to prosiłam, musiałam być przygotowana na testy! Chociaż 

w czasie testów cierpię – nie żebym była ponad tym – ale coś dodaje mi odwagi, by 

się z tym zmierzyć! Wciąż intonuję jego imię i więcej się modlę. Swami mówi, że to 

jedyny sposób na zachowanie spokoju umysłu – cały czas się modlić. 

Swami powiedział: „Gdy pojawia się problem, nie myśl o problemie. Pomyśl 

tylko: „Wszystko to jest anitjam (tymczasowe). Przekroczę to wszystko”. I nie 
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przestawaj intonować mojego imienia, a dam ci siłę, by stawić czoła tym 

problemom”.  

Nie identyfikuj się z problemami 

Kiedyś Swami wezwał mnie na rozmowę w Prasanthi Nilajam. Zapytał: „Rani Ma, 

czy masz problemy domowe?”. Odpowiedziałam: „Tak, Swami”, a on zapytał: „Czy 

wiesz, jak pokonać te problemy?”. „Nie, Swami, nie wiem. Musisz mi powiedzieć”. 

Zapytał: „Gdy masz sen, kiedy zdajesz sobie sprawę, że śnisz?”. Odpowiedziałam: 

„Swami, dopiero gdy się obudzę, zdaję sobie sprawę, że śniłam”. Zapytał: „Dopóki 

się nie obudzisz, nie utożsamiasz się ze snem?”. „Tak" – odpowiedziałam. 

Wtedy Baba stwierdził: „Wszystkie te problemy należą do sfery snu. Czy wiesz, co 

musisz sobie powiedzieć? ‘Swami, to wszystko jest tylko snem na jawie!’. Jeśli to 

powiesz, to wszystko cię nie dotknie. Ale jeśli utożsamiasz się z tym, co się dzieje, 

będziesz cierpieć. Więc po prostu musisz grać swoją rolę”. 

Tak, jak powiedział, powinniśmy pozbyć się przywiązań. Stwierdził: „Widzicie, 

wszyscy gracie tylko role! Rola jest jak dżiwa – dusza – ‘jestem taka a taka!’. To jest 

ego – fałszywa identyfikacja. To nie jesteś prawdziwa ty. Musisz sobie powiedzieć: 

‘Gram rolę, ale moją prawdziwą naturą jest atma. Jestem ponad tym wszystkim, 

Swami’. Nieustannie musisz nad tym medytować! W przeciwnym razie upadniesz 

wraz ze swoimi problemami; będziesz cierpieć; będziesz niespokojna; będziesz się 

martwić. Ale musisz sobie pomóc – tak jakby wziąć antidotum – i powtarzać: ‘To 

wszystko jest snem, Swami!’. Jeśli mimo tego, że tak mówisz, nie uzyskasz tej 

świadomości, wtedy poproś mnie: ‘Swami, proszę, daj mi tę świadomość!’. Zawsze 

jestem gotów dać ci wszystko, o co poprosisz! Ale musisz poprosić! Sam ci tego nie 

dam!” 

Swami dodał: „Jeśli poprosisz o to, co właściwe, z pewnością ci pomogę. Jeśli 

poprosisz o to, co ziemskie, również ci to dam, ale znowu zostaniesz złapana przez 

maję (złudzenie). Jednak jeśli poprosisz, dam ci takie doświadczenie, że to wszystko 

jest snem i cię to nie dotknie”. 

Od samego początku Swami udzielał nam duchowych wskazówek. 

(Ciąg dalszy w następnym numerze.) 

Dzięki uprzejmości: Sri Sathya Sai Media Centre 

– Autorka, pobożna i oddana wielbicielka przez prawie 60 lat, przybyła do Bhagawana Baby 

już w 1950 roku. Bhagawan nazwał ją „Rani Ma”. Jej życie było skarbnicą błyskotliwych 

doświadczeń boskości Swamiego. 
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Iśwara, czyli Bóg, chociaż normalnie niedostrzegalny dla 

zmysłów, staje się dostrzegalny dla wielbiciela, który ma do 

Niego tak głębokie przywiązanie, że pragnie się z Nim 

zjednoczyć. Dlaczego? Tacy wielbiciele dostrzegają Boga 

równie wyraźnie, jak dostrzegają przedmioty lub ludzi z 

zewnątrz. Mówi się, że Bóg, czyli Iśwara, jest bezkształtny, 

to znaczy, że może przybierać czy przyjmować dowolny 

kształt. Ma nieskończoną liczbę postaci. Zatem w jakiej 

postaci udziela wyraźnej wizji wielbicielowi? Przejawia się 

w takiej postaci, za jaką ten wielbiciel tęskni, która mu da 

najwyższe zadowolenie. Postaci te to jego awatarzy. Iśwara 

nie ogranicza siebie, gdy się tak przejawia. Jest w pełni 

obecny w każdym awatarze; przejawia w nim siebie w pełni 

swojej chwały. 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 

 

 

Baba – ucieleśnienie miłości 
Sędzia P. N. Bhagwati 

 

Pisanie o Bhagawanie Śri Sathya Sai Babie jest jak próba zamknięcia 

wszechświata w jakiejś małej przestrzeni albo zmierzenia obwodu ziemi miarą 

długości jednej stopy. Jak to, co skończone i ograniczone, może mierzyć to, co 

nieskończone i bezgraniczne!? W Gicie stwierdzono, że kiedykolwiek następuje 

upadek dharmy, a wzrasta adharma, na ziemię schodzi Pan, aby ożywić i przywrócić 

dharmę. Przez wieki istnieli awatarzy Pana, a z boskiego polecenia i woli Bharat 

(Indie) stał się wybraną ziemią dla tych przejawień Pana. Bhagawana Babę 

ogłoszono awatarem obecnych czasów, który zstąpił w ludzkiej postaci, aby 

poprowadzić ludzkość ścieżką miłości i oddania. W Babie jest coś tak głębokiego, tak 

ogromnego i bezkresnego, tak nieskończonego i uniwersalnego, że nie sposób opisać 
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tego słowami. Człowiek może tego doświadczyć przebywając w jego boskiej 

obecności, ale nawet wtedy nie można w pełni pojąć Baby, a jedynie przelotnie 

dostrzec tę wielką boskość, która jest w nim. Do Baby trafnie odnosi się to, co Nehru 

powiedział kiedyś o Mahatmie Gandhim: „Gdzie on idzie, tam ziemia jest 

poświęcona, a gdzie siada, tam jest świątynia”. Dlatego jako pokorny poszukiwacz 

prawdy spróbuję tu przedstawić 2-3 strony boskiej osobowości Baby, abyśmy 

wszyscy mogli je kontemplować.  

Śankaraczarja w swoim Wiweka-ćudamani mówi: „W życiu są trzy trudne do 

osiągnięcia rzeczy, które można zdobyć jedynie dzięki łasce Boga. Pierwszą są 

narodziny w ludzkiej postaci, drugą – pragnienie wyzwolenia, a trzecią – kontakt z 

mahapuruszami, czyli wielkimi istotami. 

Pragnienie wyzwolenia to rzeczywiście jeden z czterech warunków 

przygotowawczych, niezbędnych do urzeczywistnienia Boga. Pozostałe to 

rozróżnianie, wyrzeczenie i cierpliwość. Jednak te cztery wstępne warunki trudno 

uzyskać bez boskiej łaski. Tapasja, czyli własny wysiłek, jest z pewnością konieczna, 

ale bez boskiej łaski nie można nic osiągnąć. W Udjogaparwie, w Mahabharacie 

Kriszna mówi o ludzkiej woli i boskim zrządzeniu. Tę pierwszą porównuje do orania 

pola, a to drugie – do deszczów. Tapasję porównać można do obsiewania pola 

nasionami swoich dążeń, zaś boską łaskę – do opadów deszczu pochodzących od 

Boga. Baba był bardzo łaskawy i hojnie obdarzał wszystkich swoją łaską, jednak 

zadaniem każdego z nas jest obsiewanie pola naszego serca nasionami dążenia do 

boskości, tak aby nasiono to rozwinęło się do postaci nieodpartego pragnienia 

wyzwolenia i abyśmy uświadomili sobie tożsamość swojego ‘ja’ z boskością.  

Ścieżka wskazana przez Babę jest ścieżką premy (miłości) i bhakti (oddania). 

Zawsze głosił on dobrą nowinę czystej i bezinteresownej miłości. W Babie 

znajdujemy ocean miłości i współczucia, premy i karuny. Kiedykolwiek spotykamy 

Babę lub widzimy go poruszającego się wśród tłumów ludzi zgromadzonych, by 

uzyskać darszan jego boskich stóp, widzimy, jak wylewa się z niego miłość i 

współczucie, a wszyscy wokół są nimi ogarnięci. Jest on ucieleśnieniem miłości i w 

swoim życiu pokazał, jak wszechobejmująca i uniwersalna może być miłość. Sam 

widziałem jego nieskończoną miłość i współczucie dla całej ludzkości. Gdy kilka lat 

temu przyjechał do Ahmedabadu i zatrzymał się u mnie w domu, od samego rana 

do późna w nocy przybywały wielkie tłumy ludzi, aby otrzymać jego darszan, a on 

wciąż do nich wychodził, spotykał się z nimi, pocieszał ich i promieniował na nich 

swoim przesłaniem miłości. Żaden awatar tak nie czynił – nie chodził wśród tłumów 

ludzi, doradzając im, prowadząc ich, pocieszając, podnosząc na duchu i kierując nimi 

na ścieżkę satji, dharmy, śanti i premy. Miłość i współczucie Baby dla ludzkości są 

tak wielkie, że nie dba on o własny komfort ani wygodę i gdy na jakieś ważnej 

uroczystości jest możliwość  rozdania ubogim jedzenia lub ubrania, to osobiście 

rozdaje je z miłością.  
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Są liczne przykłady tego, że z miłości i współczucia dla cierpiącej ludzkości, Swami 

przejął na siebie choroby innych. Jeden z najbardziej pamiętnych przykładów zdarzył 

się 28 czerwca 1963 roku, gdy Baba przejął chorobę bezradnego wielbiciela i pozwolił, 

aby dotknął go ostry, paralityczny atak apopleksji i atak serca ze wszystkimi 

strasznymi skutkami. Doznał paraliżu lewej strony ciała, ataku serca i częściowej 

utraty wzroku. W ciągu ośmiu dni przeszedł cztery ciężkie ataki serca. Ósmego dnia, 

6 lipca 1963 roku, było święto Gurupurnima i tego dnia Baba, niesiony przez kilku 

studentów, wszedł do zatłoczonej hali i w obecności wielbicieli prysnął wodą na 

swoją dotkniętą bezwładem lewą rękę i nogę. Po czym, ku ich wielkiemu 

zachwytowi i radości, całkowicie wyzdrowiał.  

Baba wywołuje u ludzi taką miłość i oddanie, że gdy wrócił do zdrowia, 

wielbiciele skakali z radości, tańczyli, krzyczeli i płakali. Niektórzy byli tak 

przepełnieni wdzięcznością, że histerycznie się śmiali i biegali dziko wśród tłumu. 

Potem Baba wygłosił orędzie, w którym wskazał, że to nie była jego choroba, tylko 

choroba, którą na siebie wziął, aby ocalić wielbiciela, który by tej choroby nie 

przeżył. Baba rzekł: „A zatem stosownie do mojej dharmy ratowania wielbicieli, 

musiałem go uratować".  

Jest wiele takich przykładów, gdy Baba brał na siebie choroby wielbicieli, aby ich 

chronić. Tak głęboka jest jego miłość i współczucie! Tą miłością i współczuciem 

obdarza hojnie nie tylko tych, którzy są jego wielbicielami, ale całą ludzkość. I chce, 

abyśmy wszyscy tak postępowali, jeśli chcemy urzeczywistnić boskość, która w nas 

mieszka. Baba mówi: „Zaczynaj dzień miłością, wypełniaj dzień miłością, zakończ 

dzień miłością – to droga do Boga”. Wskazuje, że większość dróg do Boga, takich jak 

dżapa, medytacja i bhadżany, jest kręta, natomiast bezpośrednią drogą jest miłość. 

Baba wielokrotnie podkreśla znaczenie miłości na ścieżce duchowej realizacji. W 

jednym z dyskursów powiedział:  

„Wystarczy żywić miłość – miłość, w której nie ma rozróżnienia między sobą a 

innymi, gdyż wszyscy są kończynami jednego ciała wszechmocnego Boga. Tylko 

miłością można przekonać do siebie ucieleśnienie miłości. Nie trzeba tu żadnej wiedzy, 

w istocie wiedza bywa przeszkodą, bo służy egoizmowi, rodzi wątpliwości i pragnienie 

sporu oraz tego, aby zdobyć wieniec zwycięstwa nad innymi, pyszniąc się swoją 

wiedzą”. 

Jak proste, bezpośrednie, a jednak pełne wymowy są te słowa mądrości i jakże 

prawdziwe!  

Upaniszady mówią nam, że przyczyną i tworzywem całego wszechświata jest 

brahman, czyli czysta świadomość. To właśnie impuls tej czystej świadomości był 

przyczyną stworzenia wielorakości tego świata doznań. Przy narodzinach 

różnorodności – z tego co najwyższe, nie doszło jednak do podziału ani zmiany w 

tym, co nieskończone. Dualistyczny świat, skończony i zmienny, stanowi tylko 

pewną nakładkę na czystą świadomość, czyli brahmana. Tylko poznanie najwyższej 
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rzeczywistości może usunąć złudzenie tej nakładki i pozwolić nam zobaczyć, że 

rzeczywistością jest jedynie brahman, a nie ten różnorodny świat. Tą nakładką jest 

proces złudnego widzenia, który przesłania prawdziwą naturę podłoża i daje nam 

doświadczalne postrzeganie czegoś różnego od rzeczywistości.  

Nakładkę tę stworzyła sama dla siebie najwyższa jaźń, czyli brahman. Najwyższa 

jaźń, czyli czysta świadomość, stała się tym całym światem percepcji, przejawionym 

i nieprzejawionym, który ma formę i jest bezforemny. Wszelka wiedza i ignorancja, 

prawda i fałsz - krótko mówiąc, każda rzecz czy postać dostępna doświadczeniu, 

pochodzi z tego jednego podłoża – brahmana. Wszystkie gliniane dzbany, bez 

względu na rozmiar, wzór, barwę czy cenę, powstały wyłącznie z gliny. Ograniczony 

zmysłami umysł nie jest w stanie dostrzec tej rzeczywistości ukrytej za dualistycznym 

światem i doprawdy trudno sobie wyobrazić, jak czysta, niedwoista świadomość 

może odpowiadać za ciała stałe, ciecze, gazy i inne stworzenia oraz zdarzenia 

fizycznego świata. Nie powinno być to jednak tak niepojęte, jeśli tylko 

uświadomimy sobie, że nieuchwytna energia słoneczna staje się z jednej strony 

konkretnym jedzeniem, węglem i ropą naftową, a z drugiej – ciałem wraz z jego 

przemianą materii oraz umysłem człowieka. Natomiast mikrokosmiczna jednostka 

materii genetycznej staje się mocno zróżnicowanymi, a jednak połączonymi w jedno 

narządami i procesami, które tworzą człowieka. Brahman, czyli czysta świadomość, 

to tworzywo i źródło powszechnego istnienia. Podobnie indywidualna jaźń jest 

jedna i nie różni się od brahmana, czyli najwyższej świadomości.  

Skoro brahman, czyli Czysta świadomość przenika każdą ludzką istotę, a struktura 

umysł-ciało-intelekt jest niczym innym jak narzędziem przez które najwyższa 

rzeczywistość działa w tym świecie maji, w takim razie dlaczego miałaby istnieć 

jakakolwiek sztuczna bariera między jednym człowiekiem a drugim? Dlaczego nasze 

serca nie mogą wychodzić do wszystkich żywych istot? Dlaczego – pyta Baba – nasza 

miłość nie miałaby obejmować każdego człowieka? Baba zawsze nas wzywa do 

wznoszenia się ponad swoje małe ego i wyrażania swojej prawdziwej jaźni, 

uświadamiającej sobie jedność ze wszystkimi i dającej siebie wszystkim w miłości i 

służbie. Baba ukazał nam bliźniacze ideały tjagi (wyrzeczenia) oraz sewy (służby). 

Mówiąc o tjadze, Baba nie ma jednak na myśli wyrzekania się pracy, a tylko 

wyrzeczenie się owoców pracy. Tjaga, jaką chce abyśmy realizowali, to wyrzeczenie 

się interesowności lub egoizmu, a nie działania. Baba chce, abyśmy wyrzekli się ‘ja’, 

a nie świata. Konieczna jest tjaga, czyli wyrzeczenie się ego i przejawienie w sobie 

wyższego ja; pozytywnym wyrazem tej tjagi jest sewa, czyli służba. Baba zawsze 

podkreśla, że służba na rzecz człowieka to służba Bogu. Nasze serca musi przepełniać 

pragnienie bezinteresownej służby na rzecz innych stworzeń w duchu oddawania 

czci Jedynemu, który jest ponad wszystkimi, a mimo to wszechobecny. Myśl tę Baba 

ujął zwięźle i pięknie: 

„Człowiek musi czcić Boga w postaci człowieka. Bóg jawi się przed nim jako ślepy 

żebrak, idiota, trędowaty, dziecko, zgrzybiały starzec, przestępca albo szaleniec. 
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Nawet za tymi zasłonami musicie widzieć boskie wcielenie miłości, mocy i mądrości, 

Sai i przez sewę, czyli służbę, oddawać mu cześć”.  

Baba wyraził tę samą myśl także innymi słowami: „Bóg nie potrzebuje twojej 

służby; potrzebuje służenia ludziom, w których mieszka”. 

Największą i najbardziej przekonującą cechą awatara jest jego zdolność 

transformacji ludzkich istot. Cechę tę Baba ma w najwyższym i niebywałym stopniu. 

Wszyscy, którzy mają szczęście przebywać przed jego boskim obliczem, doznają 

głębokiego wpływu jego osobowości. W jego obecności otacza nas tak silna aura 

miłości, tak głęboko duchowa i święta atmosfera, że wielu od razu przechodzi 

transformację. Tę głęboko poruszającą aurę może poczuć prawie każdy, kto do niego 

przyjdzie. Promienieje on pokojem, a w jego obecności ustają wszelkie poruszenia 

umysłu, znikają wszelkie niepokoje, a człowiek zatapia się w oceanie błogości.  

W kraju i za granicą jest trochę ludzi niesłusznie krytycznych wobec Baby. Nie 

wątpię w ich szczerość i dobre chęci, jednak choć twierdzą, że mają naukowe 

usposobienie, ich krytycyzm zdradza jego brak. Pozwalają sobie na osądzanie ludzi 

Boga, nie zadając sobie trudu, by się dowiedzieć, czy są kompetentni, by ich osądzać 

mając duże ograniczenia w sferze myśli i działania. Doświadczenie spływa na 

człowieka z różnych poziomów – zmysłowego, uczuciowego, umysłowego czy 

duchowego. Jeśli nie znamy poziomu, z jakiego płynie doświadczenie, jego jakości i 

charakteru, to usiłowanie osądzania tego doświadczenia będzie z naszej strony 

zarozumialstwem. Tak zwani racjonaliści zakładają, że najszlachetniejszą zdolnością, 

jaką posiada człowiek, jest rozum, a każde doświadczenie można ocenić i osądzić za 

pomocą rozumowania. Jednak zapominają, że zdolność rozumowania nie może być 

stosownym narzędziem do osądzania doświadczeń na wszystkich poziomach.  

Do oceny doświadczenia duchowego dostępne są inne zdolności. Nasi mędrcy i 

prorocy nadali im kształt i udoskonalili je. To zupełnie nienaukowe – lekceważyć 

istnienie tych zdolności i wnioskować, że doświadczenie duchowe jest 

nierzeczywiste, że jest tylko złudzeniem, ponieważ rozum nie jest w stanie go ocenić. 

W istocie jest to zaprzeczenie podejścia naukowego i nie byłoby przesadą 

stwierdzenie, że jest to zabobon racjonalizmu. Tak zwani racjonaliści zapominają, że 

są wyższe prawa przyrody, które odsłania jedynie nauka o świadomości, i że nie stają 

się one nierzeczywiste ani nieistniejące, bo rozum nie może ich zrozumieć. Ponadto 

krytycy ci nie dbają o to, by postarać się zrozumieć Babę i krytykują go, nie 

przyjmując obiektywnego i pozbawionego emocji podejścia. Chciałbym wiedzieć, ilu 

z tych krytyków odwiedziło Babę, omówiło z nim jakieś filozoficzne czy metafizyczne 

zagadnienia i spędziło z nim czas w duchu pokory i zrozumienia. Baba powiedział: 

„Aby zdobyć perły, musisz zanurkować głęboko w morzu. Jakie dobro wynika z 

pluskania się wśród fal blisko brzegu i przysięgania, że w morzu nie ma pereł, a 

wszystkie opowieści o nich są kłamstwem? Zatem jeśli chcecie w pełni skorzystać z 

owoców tego awatara, nurkujcie głęboko i zatapiajcie się w Sai Babie”.  
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Kiedyś indziej Baba rzekł: „Każdy jest zaproszony, aby się do mnie zbliżyć i mnie 

doświadczyć, aby uzyskać jakieś wyobrażenie, kim jestem. Nie wystarczy zobaczyć 

kamień i powiedzieć: ‘Góra jest od niego milion razy większa’. Przynajmniej z pewnej 

odległości będziecie musieli zobaczyć prawdziwą górę”.  

Krytykowanie Baby bez poznania go jest doprawdy w najwyższym stopniu 

niezrozumiałe i nienaukowe. Ale nawet dla tych krytyków Baba ma do zaoferowania 

tylko miłość. Mówi o nich:  

„Tym ludziom także trzeba współczuć zamiast ich potępiać. Oni nie wiedzą. Nie 

mają cierpliwości, by właściwie oceniać. Są zbyt wypełnieni żądzą, złością i 

zarozumiałością, aby widzieć jasno. Wypisują więc wszelkiego rodzaju rzeczy. Gdyby 

tylko wiedzieli, nie mówiliby ani nie pisali w ten sposób. My także nie powinniśmy 

przywiązywać do takich uwag żadnej wartości i brać ich do serca, jak zdajecie się 

czynić. Pewnego dnia prawda na pewno zwycięży; nieprawda nie może wygrać. 

Może się wydawać, że nieprawda wygrywa z prawdą, lecz jej zwycięstwo zwiędnie 

i prawda zwycięży.  

To znaczy, że ja nigdy nie porzucę tych, którzy się do mnie przywiązali. Gdy w ten 

sposób zajmuję się swoim dobroczynnym zadaniem, czyż moje imię kiedykolwiek 

może zostać splamione? Radzę nie zważać na taką niedorzeczną gadaninę. 

Mahatmowie (wielkie dusze) nie zdobywają wielkości dlatego, że ktoś ich nazywa 

wielkimi ani nie stają się mali, gdy ktoś nazywa ich małymi. Tylko ci, którzy 

rozkoszują się opium i marihuaną, a twierdzą, że są niedościgłymi joginami, ci, którzy 

cytują święte pisma dla usprawiedliwienia własnego łakomstwa i pychy, ci którzy 

są oschłymi uczonymi cieszącymi się swoim pokrętnym rozumowaniem i 

umiejętnością argumentowania, będą poruszeni pochwałą czy potępieniem.  

Chyba musieliście czytać opowieści o życiu świętych i boskich osób; w tych 

książkach musieliście chyba czytać nawet o gorszych kłamstwach i bardziej ohydnych 

zarzutach, jakie im stawiano. Taki jest los mahatmów wszędzie, we wszystkich 

czasach. Dlaczego więc tak bardzo bierzecie sobie te słowa do serca?". 

Baba przybył z misją prowadzenia ludzkości do anandy, czyli błogości, ścieżką 

premy, czyli miłości. Baba ciągle podejmuje to zadanie i wykonuje je na tysiąc 

sposobów. Prowadzi instytucje edukacyjne w celu kształtowania charakteru naszych 

młodych chłopców i dziewcząt, tak aby uświadamiali sobie wielkość kultury 

indyjskiej i stawali się prawdziwymi spadkobiercami naszego dziedzictwa 

duchowego. Prowadzi letnie wykłady, które są duchowym uzupełnieniem programu 

nauki przerabianego przez studentów w koledżach, uczelniach i na uniwersytetach. 

Poucza i kształci ludzi na ścieżce duchowej przez cudowne dyskursy. Przede 

wszystkim zaś przekształca swoją boską obecnością i osobowością życie niezliczonych 

mężczyzn i kobiet. Jest awatarem ciągle świadomym swojej boskości i żyje 

nieustannie w stanie tożsamości z czystą świadomością.  
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Może stworzyć wszystko i dokonać wielu cudów, których świadkami byli nie 

tylko zwykli mężczyźni i kobiety, ale także intelektualiści i naukowcy. Jednak Baba 

stwierdził, że dla misji, jaką przyszedł tu wypełnić, cuda nie mają żadnego znaczenia. 

Istotą jego przesłania jest urzeczywistnianie boskości, która jest w każdym z nas, 

drogą miłości i oddania. Warto  przywołać słowa Baby:  

„Mogliście słyszeć, jak ludzie mówią o moich cudach związanych z dawaniem, o 

zaspokajaniu przeze mnie wszystkich waszych potrzeb, o leczeniu z chorób. Ale te 

cuda nie są tak ważne jak sattwaguna (duchowa cecha stałości, czystości i 

bezinteresowności), którą pielęgnuję, wysoko cenię i wpajam. Daję wam te dary 

zdrowia i pomyślności, abyście mogli z większym zapałem i z mniejszymi przerwami 

prowadzić sadhanę duchową”. 

Podążajmy wszyscy tą ścieżką duchowej sadhany, którą wskazał Baba, a nie mam 

wątpliwości, że z jego boską łaską dotrzemy do końca tej drogi i urzeczywistnimy 

najwyższy cel, jakim jest brahman, czyli czysta świadomość.  

Źródło: Golden Age, 1979. 

− Autor to były sędzia główny Sądu Najwyższego Indii. Służył w boskiej misji 

Bhagawana jako członek zarządu Sri Sathya Sai Central Trust i rektor Instytutu Wyższej 

Wiedzy Sri Sathya Sai. 

 

 

Moje doświadczenia  
z Bhagawanem Śri Sathya Sai Babą 

Dr Goteti Saraswati 

 

Swami przybył do Radżamundry (Radżamahendrawaram) w 1963 roku i 

zamieszkał w domu Śri Ramarao. Mój młodszy brat przyjechał właśnie po studiach 

z Kalkuty. Mój brat i ja razem z inną dziewczyną wynajęliśmy pokój w hotelu i 

zostaliśmy tam przez pięć dni. Mój brat Lingamurthy miał w Kalkucie przyjaciela 

imieniem Adżit Mukherjee. Swami wezwał mojego brata i powiedział mu: „Wyślij 

telegram do Adżita z prośbą o przybycie”. Adżit był w Kalkucie i nigdy nie widział 

Swamiego. Dlaczego Swami go wezwał? Podekscytowany powiedział mi: „Siostro, 

Swami poprosił Adżita, aby przybył”. Wysłał telegram. Tej samej nocy Ajit wsiadł 

do pociągu pocztowego i przybył następnego ranka. Zabrano go do domu Ramarao. 

Swami rozmawiał z nim i dał mu duży medalion z podobiznami Maha Wisznu, Śirdi 
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Sai i Sathya Sai. Powiedział mu: „Zawsze trzymaj ten medalion w kieszeni. To dla 

ciebie bardzo ważne”. I odesłał Adżita z powrotem. Gdy tylko dotarł on do Kalkuty, 

czekał na niego rozkaz wstąpienia do wojska. Swami zapewnił mu ochronę. 

Nie możemy ograniczać Swamiego. On jest Bogiem, który widzi wszystko i 

przemawia do wszystkich. To było w 1963 roku. Gdy chcieliśmy szklankę wody, 

ludzie w pobliżu Godawari pobierali opłatę ćwierć anny. Nie wiem, ile to dzisiaj 

pajsów. Musieliśmy kupować wodę. Było tam wielu ludzi. Zorganizowali spotkanie 

ze Swamim na pobliskim stadionie. Po drodze był przejazd kolejowy. Policja się 

poddała. „Swami, nie jesteśmy w stanie kontrolować tłumu. Doprowadziłoby to do 

paniki. Swami powiedział: „Nie musicie nic robić. Zostawcie to mnie”. Za domem 

Ramarao znajdował się duży teren, gdzie odbyło się spotkanie. Policja również tam 

była i z radością Baby. Mimo ogromnego tłumu, nic się złego nie wydarzyło. 

Wizyta Swamiego w Amalapuram 

W 1964 roku Swami udał się do Bhadrachalam. Nie pojechałam tam, ponieważ 

byłam chora. W 1965 odwiedził nas w Amalapuram, o czym powinnam wam 

opowiedzieć. Wołaliśmy do Swamiego: „Proszę przyjedź, przyjedź proszę”. I 

powtarzał: „Przyjadę, przyjadę”. W końcu, w 1965 roku powiedział, że wkrótce 

przyjedzie na jeden 1-2 dni. Wysłałam stąd grupę wielbicieli. Niektóre osoby 

dokuczały mi. „Kogo wysłałaś? Jeden ma elegancki sklep? Inny ma sklep ze 

słodyczami, a trzeci – jeszcze inny sklep. A ty, pani doktor, wysłałaś tych ludzi, aby 

wezwali Swamiego? Czy masz podstawy, by wzywać Swamiego?”. Wysłałam list, 

zapraszając Babę. A Swami powiedział tej grupie, że przyjedzie! Sitaramiah 

powiedział: „Co to jest? Wysłałaś takich ludzi!”. Odpowiedziałam: „Kogo jeszcze mam 

wysłać? Oni ciągle o to prosili”. Swami wyjechał na trzy dni do Vizag. 

Przyszedł mój młodszy brat. Nie rozpoczął jeszcze praktyki i pracował w innym 

szpitalu. Poprosiłam go, aby przywiózł Swamiego swoim samochodem. W tym czasie 

nie zbudowano jeszcze mostu na rzece Godawari. Po godzinie 18:00 można było 

jechać tylko w jedną stronę. Brat przejechał samochodem na drugą stronę w 

Dowleswaram i czekał na Swamiego. Swami przybył w nocy o godzinie 22:30 lub 

23.00, bezpośrednio z przygranicznego miasta w pobliżu Vizag. Biedny brat siedział 

w samochodzie i zasnął. „Lingamurthy, wstawaj!”. Swami obudził go, wsiadł do 

samochodu i przyjechali tutaj. Do naszego domu dotarli o godzinie 1:00 w nocy. Gdy 

tylko Swami przyjechał, zapytał mnie: „Co jest do jedzenia?”. „Zaraz przygotujemy 

posiłki” – odpowiedziałam. „Jest godzina 1:00 w nocy. Nie, nie posiłki. Kup uppindi 

dla każdego”. W tym regionie tak nazywają upmę. Tak zrobiliśmy i podaliśmy je 

razem z kawą. Wszyscy zjedli. Jak spali? Radża Reddy spał na korytarzu, przy 

schodach do mojego pokoju. Mój pokój oddano Swamiemu. Wcześnie rano zastałam 

ich śpiących. Gdy byli ze Swamim, codziennie słuchali dyskursów, a podróżowali w 

nocy.  
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Swami powiedział: „Przybyłem do Amalapuram. Cała Konasima jest pełna 

uczniów tych lekarzy i ich klientów. Wszyscy przyszliby mnie zobaczyć. To byłoby 

trudne. Przyjechałem tu odpocząć i zaprowadzić pokój. Powiedz im to”. Gdy tylko 

przybyli, przekazali mi tę wiadomość. Zwołałam spotkanie wszystkich wielbicieli. 

Nazywałam ich „chłopcami”, bo wszyscy byli ode mnie młodsi. Zorganizowano 

spotkanie na terenie liceum. Przeszkolono harcerki i harcerzy, aby poczynili wszelkie 

przygotowania do wizyty Swamiego. Spotkałam się z dyrektorem.  

Wcześniej, drugiego dnia, w Radżamahendrawaram pojawił się chaos, ale 

trzeciego dnia Swami już wszystko kontrolował. Musieliśmy się upewnić, że to się 

już nie zdarzy i wszystko prowadzić tak, aby Swami był zadowolony. Wcześniej przez 

kilka dni przygotowywaliśmy teren. Nie zatrudniliśmy ani jednego pracownika 

fizycznego. Pracę wykonało zaledwie kilku młodych ludzi. 

W tym czasie nie było tu wiele ośrodków Sai; Ambajipet, Annawaram i my. 

Służyliśmy do godziny 23:00. Zbudowaliśmy bariery. Wszystko zostało dobrze 

wykonane. Przed każdym domem ustawiono punkty z orzeźwiającymi sokami. Przez 

te trzy dni rozdawaliśmy wszystkim orzeźwiające napoje, takie jak sok z trzciny 

cukrowej. Nikt nie musiał pić samej wody.  

Swami powiedział: „Nie pozwolę, aby moi ludzie wchodzili do domu. Ty też nie 

przyprowadzaj swoich ludzi”. Więc nikogo nie wpuszczono do naszego domu. 

Przebywał tu tylko Swami i ci, którzy z nim przyjechali. Moja ciocia podeszła do 

bramy i krzyczała: „Saraswati, otwórz bramę, nie chcą mnie wpuścić!”. Nie chciałam, 

by mnie zobaczyła, więc zostałam w domu. Nikogo nie wpuszczano, żadnego z moich 

krewnych, nawet bliskich. Byli tylko wielbiciele Swamiego. 

Ustawiliśmy bariery, aby Swami mógł przejść środkiem i dać wszystkim darszan. 

Zabraliśmy z domu wszystkie jedwabne sari i pięknie je rozłożyliśmy, od drogi, aż do 

liceum. Kilkaset jedwabnych sari. Swami zobaczył to i powiedział: „Oszalałaś? 

Zostawiłaś sobie choćby jedną sari do noszenia? Rozłożyliście wszystkie te sari! Jak 

tylko przejdę, usuń je wszystkie!”.  

Trzeciego dnia, gdy Swami jadł, ludzie wypełnili drogę. Stali tam i krzyczeli: 

„Gowinda, Gowinda”,  aby udzielił im darszanu. Wstał. Zapytałam: „Swami, dlaczego 

wstajesz bez jedzenia?”. „Oni krzyczą Gowinda, aż tracą głos. Czyż nie powinienem 

udzielić im darszanu?”. Umył ręce i poszedł na balkon, aby dać im darszan. Na 

balkonie nie było żadnej ochrony przed słońcem. Swami zaczął przemawiać do 

zgromadzonych. Mój starszy syn i inni wzięli cztery liście palmowe i trzymali je nad 

Swamim, gdy mówił. Swami zapytał mnie: „Zauważyłaś? Przemawiałem u ciebie 

pięć razy. We wszystkich innych miejscach mówiłem tylko dwa razy”. „Jestem bardzo 

szczęśliwa, Swami” – odpowiedziałam z wdzięcznością. 

Deszcz boskiej miłości  
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Swami przebywał tu przez trzy dni, a czwartego dnia ruszył w dalszą podróż. Mój 

brat prowadził auto. Usiadłam obok niego. Swami siedział na tylnym siedzeniu. Gdy 

mieliśmy wyjeżdżać, powiedziałam: „Swami, chłopcy (wolontariusze) pracowali 

bardzo ciężko. Proszę, daj im namaskar lub prasadam”. „Czekałaś z tym na ostatnią 

chwilę? Widzisz, nie ma czasu”. Była godzina 21:00. Wyjął paczki wibhuti i 

powiedział: „Rozdaj je wszystkim”.  

Nie jadłam od trzech dni. Nie jedliśmy i nie spaliśmy, ale jedzenie nie było 

potrzebne. Gdy jesteśmy ze Swamim, nie ma takiej potrzeby. 

(Ciąg dalszy artykułu z Sanathana Sarathi, maj 2021 r.) 

– Autorka, z zawodu ginekolog, była wielbicielką Bhagawana przez ponad 50 lat. 

 

 

 

 

Wraz z postępem cywilizacji technologicznej na ziemi, na 

całym świecie pojawiły się różne śmiertelne, niebezpieczne i 

tajemnicze choroby. Zdrowe nawyki, takie jak kąpiel czy 

utrzymywanie zębów w czystości, młodzież uważa za 

przestarzałe i niecywilizowane. Modne jest stosowanie wielu 

niehigienicznych i chorobliwych praktyk. Palenie, picie, 

wielogodzinne przesiadywanie w kinie w ciasnym tłumie, 

narażanie się na wszelkiego rodzaju wstrząsy i napięcia – 

wszystko to prowadzi do chronicznych uszkodzeń ciała i 

umysłu. Rak, eozynofilia, gruźlica i choroby serca nasiliły 

się w wyniku tak szkodliwych nawyków. Człowiek musi 

uważać na swoje nawyki, pragnienia, emocje, wrażenia, 

które zbiera oczami i uszami, czytane książki czy oglądane 

filmy. 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 



Sanathana Sarathi   Czerwiec  2021 
 
 

 

26 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

Poznaj Wiedzącego 
 

 

Z pomocą modlitwy możesz zdobyć łaskę Boga. Modlitwa chroni cię przed staniem 

się niewolnikiem zmysłów. Gdy będziesz sławił Boga i czuł, że jesteś ożywiany Jego 

wolą, staniesz się wolny od gniewu, niepokoju, uprzedzenia i zawiści – uczucia te 

niszczą zdrowie ciała i umysłu. Gdy czujesz chciwość lub niechęć, spróbuj zapanować 

nad tymi uczuciami. Traktuj je jak chorobę. Znajdź lekarstwo i pokonaj je – powiedział 

Bhagawan w orędziu wygłoszonym w Hajdarabadzie w kwietniu 1973 roku.  

 

Niebo pokoju jest w tobie 

  

Ludzie marnują cenne lata, jakie zostały im przydzielone na ziemi, na próżne 

dążenia: wychwalanie się, działanie dla własnych korzyści, wywyższanie się za 

wszelką cenę; zniesławianie innych, szarganie ich dobrego imienia, obmawianie 

dobrych, płaszczenie się przed złymi, nieodpowiedzialną i frywolną mowę, 

podsycanie ognia nienawiści lub szkalowanie, brak troski o naprawę wyrządzanych 

krzywd.  

Ludzie próbują dowiedzieć się wszystkiego o innych; jednak nie próbują poznać 

siebie! Usiłowanie poznania Wiedzącego nazywa się sadhaną; wiedza o Wiedzącym 

to atmawidja. Dzięki tej wiedzy człowiek może wszędzie żyć w pokoju. Gdy wiesz, że 

jesteś iskrą boskości, a wszyscy inni są tymi samymi iskrami boskości, na wszystkich 

patrzysz z głębokim szacunkiem i prawdziwą miłością. Serce wypełnia ci radość i nie 

słuchasz podszeptów ego. Człowiek szuka radości w odległych miejscach, a pokoju – 

w cichych miejscach, lecz źródło radości jest w jego sercu, a przystań pokoju znajduje 

się w nim samym. Nawet jeśli człowiek chodzi po księżycu, musi zabrać ze sobą własne 

lęki, niepokoje, uprzedzenia i żale. Miej wiarę w Boga i prowadź moralne życie. 

Wtedy będziesz mieć w sobie pokój i radość, bez względu na to co przyniesie los.  

Tylko miłość daje trwałe szczęście i pokój  

Dobro, współczucie, tolerancja – przy pomocy tych trzech ścieżek widzi się boskość 

w sobie i innych. Miękkie serce jest dziś potępiane jako słabość, tchórzostwo czy 

brak rozumu. Serce – mówią – musi być twarde na litość i dobroczynność. Jednak 

taka droga wiedzie do wojny, zniszczenia i upadku. Trwałe szczęście i pokój daje 

jedynie miłość. Tylko dzielenie się może zmniejszyć smutek i zwiększyć radość. Gdy 

umieścisz na ołtarzu swojego serce wiarę w Boga, będziesz z równą gotowością 

przyjmował ciosy, jak i dary losu.  
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Człowiek może mieć w sobie ogromną radość i dzielić się nią z innymi. Jednak 

teraz ma w sobie tylko smutek i dzieli się nim z innymi. Pewien król podarował 

drwalowi rozległą plantację drzewa sandałowego jako inaam (nagrodę), w zamian 

za ofiarowaną gościnę. Ten jednak nie uświadomił sobie wartości tego lasu, ani też 

nie dociekał znaczenia i jakości pięknej woni emanującej z lasu . W krótkim czasie 

wyciął i spalił wszystkie drzewa, aby je sprzedać jako węgiel drzewny. Większość 

ludzi marnuje życie. Z drzewa sandałowego robią węgiel drzewny i są zadowoleni z 

kilku monet, jakie dostali w zamian!  

Z pomocą modlitwy możesz zdobyć łaskę Boga. Modlitwa chroni cię przed staniem 

się niewolnikiem zmysłów. Gdy sławisz Boga i czujesz, że ożywia cię Jego wola, 

uwalniasz się od gniewu, niepokoju, uprzedzenia i zawiści – namiętności te niszczą 

zdrowie ciała i umysłu. Gdy tylko czujesz chciwość lub urazę, spróbuj zapanować nad 

tymi uczuciami. Potraktuj je tak, jak potraktowałbyś chorobę; znajdź lekarstwo i 

pokonaj je. 

Cechą inteligentnego życia jest dyscyplina 

Człowiek to w istocie miłość, pokój, radość i prawda. Jest ucieleśnieniem tych 

wszystkich wartości, czyli boskości. Powinien zachowywać się zgodnie z tymi swoimi 

podstawowymi cechami, ale zakrywa je fałszywymi cechami: poczuciem ‘ja’ i ‘moje’ 

i niszczy własną osobowość. To, jak pozbyć się tych zanieczyszczeń, jest problemem 

wszystkich religii. Doskonałe procesy oczyszczające to bhadżan (zbiorowy śpiew 

nabożnych pieśni) i namasmarana (śpiewanie boskiego imienia). Dzięki temu umysł 

musi skupić się na słodyczy każdego imienia i stać się słodki. Ćwiczenia te należy 

wykonywać regularnie i ze świadomością, że przyniosą one dobre skutki. Nie 

powinny zmienić się w codzienne, rutynowe czynności.  

Dyscyplina to oznaka inteligentnego życia. Rodzice nie powinni pozwolić, żeby 

dzieci wyszły spod ich władzy i wędrowały bez kompasu czy jakiegoś zakotwiczenia. 

Wielu rodziców karmi i pieści dzieci, a potem w imię wolności pozostawia je, aby 

same szukały sobie przyjaciół i przyjemności. Zabierają je na filmy, nie bacząc na 

wpływ, jakie wywierają one na ich niedojrzałe umysły. Goszczą przyjaciół dzieci, 

jednak nie dociekają, jaka jest ich przeszłość ani nawyki. Nawet zachęcają dzieci do 

picia i palenia, nie wiedząc, że pewnego dnia będą tego żałować. W ten sposób 

pokazują swoimi czynami, że są wrogami własnego potomstwa!   

Złota zasada życia 

Lubię dzieci; bardzo się o nie troszczę i poświęcam im wiele uwagi. Daję im – i 

radzę rodzicom, aby też dawali – stosowną radę w stosownym czasie. Domagam się 

dyscypliny połączonej z głębokim szacunkiem i posłuszeństwem wobec rodziców, 

właściwym odżywianiem się i zabawami, a także z rygorystycznym przeznaczaniem 

czasu na naukę, bhadżany czy medytację. Zalecam również pewne działania służebne, 

takie jak pielęgnowanie chorych. Potępiam bzdurne rozmowy, luksusowe życie, 
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szkodliwe nawyki, uzależnienie od filmów i komiksów-horrorów, nieodpowiednich 

przyjaciół, egzotyczne ubrania, dziwaczne fryzury w celu przyciągania uwagi. Z tego 

powodu powoli sprowadza się chłopców i dziewczęta na nieprawe i niemoralne drogi.   

Dyscyplina uczy was, abyście umieli pogodzić się z niepowodzeniami; daje wam 

wiedzę, że na ścieżce życia są zarówno wzloty, jak i upadki, że każda róża ma kolce. 

Teraz ludzie chcą róż bez kolców. Uważają życie za sagę zmysłowych przyjemności, za 

nieustanny piknik. Gdy tak się nie dzieje, wpadacie w złość i zaczynacie winić innych. 

Jeśli każdy dba tylko o własne przyjemności, jak społeczeństwo może czynić postępy? 

Jak mają przetrwać słabi? Moje, nie twoje – ta chciwość jest źródłem wszelkiego zła. 

Odróżnianie to stosuje się nawet do Boga – mój Bóg, nie twój! Twój Bóg, a nie mój! 

Musicie badać każdy czyn, by dowiedzieć się, czy spowoduje on ból u innych; jeśli 

tak, wycofajcie się z niego. Nie rób innym tego, co nie chciałbyś, aby czyniono tobie. 

Nazywa się to złotą zasadą. Tak, jest to najlepszy sprawdzian dla odróżniania dobra 

od zła. Jeśli inny człowiek ma przy sobie to, co sam chciałbyś mieć, nie próbuj mu 

tego zabrać. Czy chciałbyś, aby ktoś zabrał ci to, co lubisz?  

Uczcie się służyć ludziom na miarę swoich możliwości. Uczcie się głęboko szanować 

rodziców, nauczycieli i starszych – oni zawsze mają na uwadze wasz postęp. Gdy 

wrócicie do swoich wiosek, dołączcie do sewa samithi [ośrodków bezinteresownej 

służby], zaangażujcie się tam w wykonywanie bhadżanów, przedsięwzięcia służebne 

i pogłębianie wiedzy.  

– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego w Hajdarabadzie w kwietniu 1973 roku.  

 

 
 

Symbole boskości 

Jak powstał stadion Sri Sathya Sai Hill View Stadium 

 

W czasie 50. urodzin Bhagawana w listopadzie 1975 roku doświadczono nie 

widzianego nigdy wcześniej boskiego darszanu z powietrza, gdy z helikoptera Baba 

obficie rozsypał różane płatki łaski. Natomiast 60. urodziny wzniosły 400 tysięcy 

serc na dotychczas niedoświadczane szczyty boskiego ducha i radości, gdy Swami 

uroczyście otworzył ogromny stadion Sri Sathya Sai Hill View Stadium.  

Tematem Międzynarodowej Konferencji Organizacji Sathya Sai w listopadzie 1985 

roku było „Zjednoczenie społeczności na świecie”. Być może nie mogło być lepszego 

miejsca na zastanawianie się nad tym tematem, niż ten wielki teren – 35 500 metrów 

kwadratowych – otoczony przez ogromne posągi awatarów i proroków wszystkich 

religii.  
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Później, w 65. rocznicę urodzin, Bhagawan wzniósł tam wysoki na 6 metrów posąg 

Hanumana. Był to wielki finał budowy tego stadionu.  

Wielki stadion na wielkie uroczystości  

Niewielu wie, że stadion  Hill View Stadium powstał w czasie krótszym niż pół 

roku. Do lata 1985 roku nikt nie miał pojęcia o wielkich zmianach, jakie ma przejść 

to proste boisko dla uczniów i studentów. W istocie przed 1980 rokiem ten rozległy 

teren między główną drogą w Puttaparthi a łańcuchem wzgórz na zachodzie był 

nieużytkiem. Pokrywały go krzaki, ciernie i kamienie. Jednak niewielką część tego 

terenu sprzątano raz w roku, aby służyła jako miejsce wielkiej Narajana sewy w 

czasie obchodów święta Daśara, gdy rozdawano jedzenie i ubrania potrzebującym 

ludziom. Jednak w latach 1980-1982 po wschodniej stronie terenu pojawiła się ściana 

i zbudowano szereg budynków: akademik dla starszych studentów (1980), szkołę 

podstawową (1981) oraz szkołę średnią (1982). Wcześniej jedyną budowlą w tej 

okolicy była szkoła średnia im. Iśwarammy (1972).  

Teraz to wielkie pole stało się zaciszną przestrzenią z naturalną ścianą w postaci 

wzgórza po jednej stronie i betonową ścianą instytucji edukacyjnych po drugiej. Z 

uwagi na to, że teren był płaski, stał się naturalnym boiskiem dla studentów i 

uczniów. W 1983 roku Bhagawan polecił wyrównać część terenu przylegającego do 

wzgórza, czym sprawił, że chłopców jeszcze bardziej kusiły zawody sportowe. Teraz 

ta płaska powierzchnia prosiła się bardziej niż kiedykolwiek o to, by studenci grali 

tu w piłkę nożną, hokej na trawie lub krykiet. 

Wdzięczni za te możliwości studenci postanowili zrobić coś szczególnego, aby 

okazać wdzięczność Bhagawanowi. Gdy latem 1983 roku Bhagawan przebywał w 

Brindawanie, kilku studentów wspięło się na zachodnie wzgórze i na tej skalistej 

powierzchni namalowali wielkimi literami napis SRI SATHYA SAI HILL VIEW 

STADIUM. Litery wspaniale się odznaczały na granitowym tle.  

Wzruszyło to Pana. Kilka miesięcy później Bhagawan nie tylko wybrał to miejsce 

na pierwszą w historii Międzynarodową Konferencję Bal Wikas, ale, gdy Sri Sathya 

Sai Central Trust poprosił o nadanie nazwy temu stadionowi, powiedział: „Moi 

chłopcy już go nazwali ‘Sri Sathya Sai Hill View Stadium’. Niech tak pzostanie!”. 

Doprawdy Bóg nie ma wyboru. Wybiera to, co wypływa z czystych serc Jego 

wielbicieli.  

Po konferencji Bal Wikas z udziałem 7 000 dzieci z 20 krajów w grudniu 1983 roku, 

Bhagawan rozwijał dalej ten obszar i w 1984 roku podzielił go na dwie wyraźne 

części. Obok górnego poziomu, blisko wzgórza, powstał poziom niższy – mniejszy i 

leżący metr poniżej górnego poziomu, odpowiedni dla takich dyscyplin sportu jak 

piłka ręczna, koszykówka czy badminton. 

Wzdłuż zachodniej ściany stadionu Bhagawan zbudował także trybuny dla 

widzów. Gdy ktoś podsunął myśl, aby rozbudować stadion przez wysadzenie 
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wzgórza w powietrze, Swami pomysł ów odrzucił. Dzisiaj przynajmniej w pewnym 

stopniu wiemy, dlaczego Bhagawan chciał, aby to wzgórze istniało. Właśnie to 

wzgórze było podstawą dla przekształcenia całej tej przestrzeni.  

Następny rok przyniósł kolejne wielkie zmiany. Pewnego ranka w maju 1985 roku 

Bhagawan poprosił kilku pracowników aszramu i rzeźbiarza Śri Szilpiego 

Subramanjama, siedzących w rzędach darszanowych, aby przyszli na stadion. Gdy 

Bhagawan tam przybył, spojrzał na ten rozległy teren i stwierdził: „Odtąd wszystkie 

uroczystości będą odbywać się tutaj”. 

Później popatrzył na inżynierów, wskazał określony obszar i polecił: „Tutaj 

zbudujcie wielki mantap (podwyższenie)”. Rzeźbiarz od razu zapytał Bhagawana o 

rozmiary tej platformy. „Niech ma 27 x 18 m” – odpowiedział Baba.  

(Ciąg dalszy w następnym numerze.) 

 

 

 

Sprawozdanie 

Uroczystości w Prasanthi Nilajam 

 

Śri Rama Nawami 

Głębokim nabożnym żarem zaznaczyły się obchody święta Śri Rama Nawami w 

Prasanthi  Nilajam. Zarówno rano jak i wieczorem 21 kwietnia 2021 r. odbywały się 

występy, które miały duże znaczenie duchowe.  

Poranny program rozpoczął się o godzinie 8:00 śpiewaniem Wed w wykonaniu 

Prasanthi Mandir Weda Group. Potem odbyły się Sita Rama Kaljanam – boskie 

zaślubiny Pana Ramy i Sity. W wielkiej procesji prowadzonej przez muzykantów 

Nadaswaram, za którymi podążali kapłani i wielbiciele, przyniesiono z Bhadżan 

Mandiru do hali Sai Kulwant Hall posągi Sity, Lakszmany i Hanumana, i ustawiono 

je na udekorowanym podwyższeniu. Następnie kapłani rozpoczęli obrzędy boskich 

zaślubin, począwszy od różnych rodzajów pudży. Potem odprawiono wszystkie 

obrzędy ślubne, na przykład wymianę wieńców czy zawieszenie na szyi panny 

młodej pomyślnej mangalasutry. Na zakończenie zaślubin złożono boskiej parze 

ofiary i odprawiono arati. Następnie zaśpiewano bhadżany.  

Uroczystość wieczorną otworzyło o godzinie 5:00 boskie orędzie Bhagawana, w 

którym wyjaśnił on wewnętrzne znaczenie Ramajany i stwierdził, że ta święta 

opowieść o bohaterskich czynach jest pełna słodyczy jako niewyczerpana kopalnia 

klejnotów duchowych. 
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Z urzekającą muzyczną ofiarą wystąpiła później Prasanthi Mandir Bhajan Group, 

ukazując boską chwałę Pana Ramy. Śpiewacy wykonali m.in. utwory Śri 

Ramaczandra kripalu bhadża mana” (Śpiewaj imię współczującego Pana Ramy), 

„Dżaise suradż ki garmise dżalte huie tan ko mil dżaje taruwar ki czhaja” (Boskie 

schronienie jest jak cień drzewa w piekący upał) oraz „Śri Hanuman chalisa”. 

Uroczystość zakończył bhadżan „Rama kodanda Rama” w wykonaniu Bhagawana.  

Śri Sathya Sai Aradhana Mahotsawam 

W dniu 24 kwietnia w Prasanthi  Nilajam z oddaniem i pobożnością 

zorganizowano Śri Sathya Sai Aradhana Mahotsawam. Uroczystość odbyła się w sali 

Sai Kulwant Hall, pięknie ozdobionej na to ważne wydarzenie.  

Najważniejszą częścią uroczystości porannych było wykonanie „Sai Pańczaratna 

Kritis” – zestawu pięciu klejnotów muzycznych w hołdzie dla Bhagawana Śri Sathya 

Sai Baby. Sławni karnatyjscy śpiewacy klasyczni zaśpiewali te utwory z głębokim 

oddaniem i szacunkiem, napełniając całe otoczenie boskimi wibracjami.  

Potem z głośników popłynęło boskie orędzie Bhagawana, w którym wezwał on 

wielbicieli do poznania prawdy, że boskość przenika cały wszechświat. Właśnie 

dlatego, jak dodał, kultura Bharatijów oczekiwała oddawania czci wszystkim 

żywiołom przyrody. Bhagawan zakończył orędzie bhadżanem „Prema mudita 

manase kaho Rama Rama Ram”.  

Członkowie zarządu Sri Sathya Sai Central Trust i  Śri D. Śridhar Reddy 

zaprezentowali zgromadzonym płytę CD Bhakti to bliss – zbiór bhadżanów 

wykonanych przez śpiewaków z różnych części świata. Po orędziu Bhagawana 

zaśpiewano bhadżany, a uroczystość poranną zakończyło arati.  

Wieczorem nastąpił szczególny występ Prasanthi Mandir Bhajan Group. Śpiewacy 

wykonali m. in. utwory „Tumhi ho mata pita tumhi ho” (Jesteś naszą matką i ojcem), 

„Dżab koi bat bigad dżaje” (Sai jest schronieniem w trudnych czasach), „Sai Ram 

sumiran dżo bhi kare” (Ktokolwiek wypowiada imię Sai). Po tym poruszającym 

koncercie odbyły się bhadżany, a na koniec wykonano arati.  

Dzień Iśwarammy  

W Dzień Iśwarammy, obchodzony w Prasanthi  Nilajam 6 maja, oddano cześć 

matce Iśwarammie. Poranne uroczystości obok samadhi (grobowca) boskich 

rodziców, przy Drodze Samadhi, rozpoczęły się bhadżanami. W tym czasie 

członkowie rodziny boskich rodziców – Śri Peddy Wenkamy Radżu i Iśwarammy 

oraz wielbiciele złożyli ofiary przed ich samadhi. Na zakończenie bhadżanów 

odprawiono arati.  
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Rozpoznaj Boga we wszystkich 

 

Rozpoznaj Boga w każdym, kogo spotykasz i we wszystkim, 

z czym masz do czynienia. Jego tajemnica obecna jest trwale 

we wszystkim, co materialne i niematerialne. W rzeczy 

samej odkryto, że nie ma materii ani materialności. 

Wszystko jest Bogiem, ekspresją Jego tajemnicy! Czerp 

radość ze źródeł radości w sobie i poza sobą; idź naprzód, 

nie stój nieruchomo ani się nie cofaj. Każda minuta powinna 

się zaznaczać jakimś krokiem naprzód. Ciesz się, że jest ci 

dane rozpoznać Boga we wszystkim i przyjmuj z radością 

każdą możliwość wyśpiewywania Jego chwały, słuchania 

Jego historii i dzielenia się z innymi Jego obecnością. 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 
 

 

 

 

 

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk 


