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AWATAR WANI 

 

Bliskość Boga źródłem prawdziwego szczęścia 
 

W ludzkim sercu powinno rozkwitać dobro 
 

Doczesne szczęście określa się słowem ‘santosza’ oznaczającym tymczasowe 

szczęście. Dla przykładu, kiedy jesteś głodny, zjadasz dwa placki czapati i 

zaspokajasz głód. Jednak po dwóch godzinach znowu jesteś głodny. To znaczy, że 

szczęście, jakie czerpałeś z jedzenia, było tylko tymczasowe. Nie było to szczęście 

trwałe. 
Uważaj sprawdziany życiowe za sposobność do transformacji 
Trwałe szczęście płynie z serca, a nie z głowy. Najwyższy cel życia polega na 

czerpaniu szczęścia z serca. Słowo ‘hridaja’ [serce] składa się z dwóch sylab – ‘hri’ i 

‘daja’ (współczucie, dobro). Hridają (sercem duchowym) jest to, co jest pełne 

współczucia i dobra. W ludzkim sercu powinno wzrastać i rozkwitać dobro. Dlatego 

mówi się: „Właściwym przedmiotem badań ludzkości jest człowiek”.  

Serce czyste i pełne dobra jest ołtarzem Boga. Bóg to boski magnes, 

przyciągający czyste serca. Tak jak magnes ma moc przyciągania żelaza, podobnie 

Bóg jest potężnym magnesem przyciągającym tych, którzy mają czyste serca. 

Jednak ten magnes nie przyciąga kawałków żelaza pokrytych kurzem i rdzą. 

Podobnie, złe towarzystwo, zła mowa, złe czyny są niczym kurz i rdza na sercu, 

które wtedy nie przyciąga łaski Boga.  

Bóg sprawdza człowieka, aby go skorygować i wznieść wyżej. Dlatego 

powinniśmy akceptować sprawdziany, gdyż są środkami do naszego wzrostu. 

Uczeń musi zdać egzamin, aby przejść do następnej klasy. Nawet jeśli człowiek 

ubiega się tylko o pracę urzędnika, musi przejść sprawdzian. Sprawdziany życiowe 

to sposobność do transformacji i postępu. Dlatego człowiek powinien z hartem 

ducha stawiać czoła wszystkim testom i wyzwaniom. 

Życie to wyzwanie, podejmij je. 

Życie to gra, zagraj w nią. 

Życie to sen, uświadom to sobie. 

Życie to radość, dziel się nią. 

Narodziny w ludzkiej postaci to rzadka sposobność. Mamy szczęście, że 

otrzymaliśmy to życie. Zatem koniecznie musimy je spożytkowywać w święty 

sposób przez oczyszczenie serca i wykorzenienie gniewu. Z powodu braku 

panowania nad gniewem człowiek popełnia wiele wykroczeń. Gniew jest cechą 
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zwierzęcą, nie ludzką. Gdy twoje serce jest pełne gniewu, idź w jakieś spokojne 

miejsce i dziesięć razy powtórz: „Nie jestem psem, jestem człowiekiem”. Gdy 

ogarnie cię chaos, powtarzaj: „Jestem człowiekiem, a nie małpą”. Jeśli oszukujesz, 

powtarzaj: „Jestem człowiekiem, nie szakalem”. Cudzoziemcy, którzy tu przyjechali, 

to dobrzy wielbiciele. Jednak mają pewne słabości. Marnują pieniądze na 

niepotrzebne rzeczy. Mają zbyt wiele związków i nieustannie chodzą od domu do 

domu.  

Idź za Bogiem i gromadź boskie cechy 

Ludzkie ciało jest jak dom, w którym oknami są zmysły, a głównymi drzwiami – 

usta. Utrzymuj ten dom w czystości. Nie pozwalaj cechom zwierzęcym wchodzić do 

tego domu przez okno lub drzwi. Nie przebywaj z tymi, którzy się oddają się 

zmysłowym przyjemnościom i rozwijają złe cechy. Idź za Bogiem i gromadź boskie 

cechy. Niestety, dzisiaj człowiek akceptuje to, co złe, natomiast lekceważy nakazy 

Boga. Śpiewaj święte imię Rama. Kiedy śpiewasz Rama, otwierasz usta i mówisz 

‘Ra’. Wtedy wszystkie złe cechy powinny wyjść z ciebie. Gdy mówisz ‘Ma’ i 

zamykasz usta, powinien wejść Bóg i na stałe zostać w twoim sercu. Postaw Boga 

na ołtarzu serca i rozwijaj miłość do Niego. Doczesna miłość nie jest prawdziwą 

miłością tylko przywiązaniem. Dla przykładu, miłość między mężem a żoną to 

przywiązanie. Doczesna miłość przychodzi i odchodzi, ale miłość duchowa 

przychodzi i wzrasta. Podążajcie za nakazami Boga aż do ostatniego tchnienia.  

Prawdziwe oddanie zapewnia łaskę Boga  

Kiedyś żył pasterz krów imieniem Madhukar. Gdy pewnego dnia pasł swoje 

krowy blisko rzeki, zobaczył bramina, który powtarzał mantrę „Om namo 

Narajanaja”. Pasterz przyjrzał się braminowi, jednak nie mógł pojąć jego 

zachowania. Po pewnym czasie chłopiec podszedł do bramina i zapytał, co on robi. 

Bramin odrzekł, że oddaje cześć Panu Narajanie, gdyż chce sprawić Mu 

przyjemność i dostąpić Jego darszanu. Chłopiec zastanawiał się: „Jak wygląda Bóg? 

Na malowidłach widziałem Pana Śiwę na byku i Pana Wisznu na Garudzie (orle)”. 

Niewinny chłopiec uwierzył słowom bramina i chciał zobaczyć Boga. Zaczął 

więc z pełną wiarą powtarzać mantrę, aby ujrzeć Boga. Widząc silną wiarę 

niewinnego chłopca, Pan Narajana pojawił się przed nim. Chłopiec zapytał go: 

„Kim jesteś?”. Pan odrzekł: „Jestem Narajana”. Chłopiec rzekł: „Nie jestem pewien, 

bo nigdy wcześniej cię nie widziałem. Zawołam bramina, aby cię rozpoznał”. 

Przywiązał Pana Narajanę do drzewa, by nie uciekł i poszedł po bramina. Pan był 

bardzo zadowolony z niewinności i oddania chłopca. Gdy chłopiec powiedział o 

tym braminowi, nie uwierzył on w jego opowieść. Wiara bramina była sztuczna, 

zaś wiara chłopca płynęła z serca. Ponieważ chłopiec nieugięcie trwał przy swoim, 

bramin poszedł z nim w to miejsce, gdzie chłopak przywiązał Pana. Wskazując na 

Pana, chłopiec rzekł braminowi: „Spójrz, oto Narajana”. Lecz bramin nie widział 

Pana. Chłopiec zapytał Pana: „Dlaczego bramin cię nie widzi?”. Pan odrzekł, że 
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wiara bramina nie jest silna. Wtedy chłopiec poprosił Pana: „Przynajmniej dla 

mnie ukaż się temu braminowi”. Ponieważ Pan Narajana był zadowolony z 

oddania chłopca, przejawił się także przed tym braminem. Ta opowieść obrazuje to, 

że Bóg jest zadowolony z czystości oddania i siły wiary.  

Rozwijaj w sercu miłość i współczucie  

Sprawiaj przyjemność Bogu wykonując dla Niego wszystkie swoje czyny. 

Poświęć Mu swoje ciało, umysł, zmysły i intelekt. Jeśli twoja wiara jest 

prawdziwa, Bóg przejawi się przed tobą.  

Módl się do Boga, gdziekolwiek jesteś, śpiewając Jego imię. Bóg jest obecny we 

wszystkich istotach jako sat, czit i ananda (istnienie, świadomość i błogość). 

Siedzisz sam, mówiąc „Sai Ram, Sai Ram”. Jednak umysł wędruje do dhobi (pracza), 

bo nie jesteś pewien czy dzisiaj przyniesie ci ubrania. Dżapa i dhjana wykonywane 

z niekontrolowanym umysłem są zwykłą stratą czasu. Satjam, śiwam, sundaram 

(prawda, dobro, piękno) to trzy cechy Boga obecne w twoim sercu. Módl się 

szczerze i z głębi serca. Rozwijaj w sercu miłość i współczucie. Jeśli modlisz się z 

miłością, ale nie masz współczucia, jest to bezwartościowe. Miej w sercu zarówno 

miłość, jak i współczucie. Stale myśl o Bogu. Mów łagodnie, unikaj złego 

towarzystwa i wszelkich innych zakłóceń.  

(Bhagawan zakończył orędzie bhadżanem „Hari bhadżana bina sukha śanti 

nahin”.)  

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

 

Szukaj guru we własnym wnętrzu  
 

Przesłanie Bhagawana na święto Gurupurnima 

 

Gwiazdy to brahman, słońce to brahman, 

Księżyc to brahman, woda to brahman, 

Niebo to brahman, Wajkunta to brahman, 

Matka to brahman, ojciec to brahman. 

Wszelkie bogactwo to brahman, miłość to brahman. 

Żywe istoty to brahman, dusza indywidualna to brahman. 
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Stwórca to brahman, obrońca to brahman, niszczyciel to brahman, żona to brahman, 

karma to brahman, kajam (ciało fizyczne) to brahman, prakriti (przyroda) to brahman, 

prana (energia życiowa) to brahman.  

Wszystko jest brahmanem, to zgromadzenie jest brahmanem,  

Sai mówiący tę prawdę to także brahman.  

 

Rozwijajcie poczucie jedności duchowej 

Ucieleśnienia brahmana!  

Kiedy posieje się w ziemi nasiono, wykiełkuje ono na młode drzewko, a w 

stosownym czasie wyrośnie na wielkie drzewo. Wszystkie liście, kwiaty i owoce 

na tym drzewie widzimy jako różne od siebie. Ponadto każde z nich ma 

określone przeznaczenie. Jednak wszystkie są różnymi postaciami błota, z 

którego pochodzą.  

Widząc w pewnej odległości linę i podejrzewając, że to może być wąż, 

człowiek się boi. Wkrótce przybywa inna osoba i go zapewnia, że to nie wąż, 

tylko lina. Gdy uświadomi sobie, że tym wężem jest lina, uwalnia się od strachu. 

Na tych wszystkich etapach lina była jedynie liną.  

Podobnie, nieświadomy człowiek mylnie bierze świat przedmiotowy za 

przyrodę, dopóki jakiś dżnianin mu nie ujawni, że to co uważał za prakriti, w 

rzeczywistości jest brahmanem. Wszystko, co widać w całym wszechświecie, to 

przejawienie brahmana. Niektórzy ludzie wątpią: „Gdzież nam, maluczkim, do 

brahmana? Jak możemy być równi wszechobejmującemu brahmanowi?”. Nie jest to 

właściwe. Jesteś wszechmocnym, wszechprzenikającym brahmanem. Z powodu 

swojego doczesnego podejścia nie rozpoznajesz rzeczywistości. Oddzielasz siebie od 

boskości. Wszystko, co widzisz, to brahman. Poszukiwanie Boga jako różnego od 

ciebie to ułuda. Jednak człowiek nie dostrzega tej prawdy.  

Gdy patrzymy na ocean, na nieskończone ciągi fal i na pianę z tych fal, wszystkie 

one wydają się różne od siebie. Jednak prawda jest taka, że wszystkie one są 

jednym. Woda w falach i woda w pianie pochodzi z tego samego oceanu i ma te 

same cechy. Podobnie, z nieskończonego oceanu sat-czit-anandy (istnienia, 

świadomości, błogości) jak fale wyłaniają się niezliczone żywe stworzenia. Boskość 

jest w stanie satjam-dżnianam-anantam (prawda-mądrość-nieskończoność), 

człowiek jest w stanie sat-czit-anandy.  

Napełniaj wzrok miłością 

Ucieleśnienia boskiej atmy!  

Gdy napełnicie wzrok miłością, całe stworzenie będzie dla was boskie. 

Wszechświat jawi się wam jako przejawienie różnorodności, ale w rzeczywistości 

żadnej różnorodności nie ma. Nikt nie podejmuje wysiłku, aby odkryć jedność 
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ukrytą za różnorodnością. W każdym człowieku jest trwale obecna zarówno 

boskość, jak i maja. Jak to możliwe? Sat-czit-ananda reprezentuje boskość w 

człowieku. Nazwy i kształty postrzegane przez człowieka są ekspresją maji.  

Wiatr jest przyczyną fal na oceanie. Na oceanie sat-czit-anandy wiatr maji daje 

początek niezliczonym stworzeniom. Jednostki ludzkie, które wyłoniły się z oceanu 

sat-czit-anandy, to przejawienia boskości. Boskość jest wszędzie. Jednak z powodu 

niewiedzy człowiek doświadcza licznych problemów. Oto przykład.  

Dzisiejszy dzień opisuje się jako Gurupurnimę. Nie jest to całkiem prawidłowe. 

Dzień ten otrzymał swoją nazwę z powodu niektórych guru, którzy chcieli mieć 

sposobność do przyjmowania ofiar od uczniów. Właściwą nazwą dla tego dnia jest 

Wjasa Purnima. W ten dzień pełni księżyca urodził się Wjasa. Tego dnia ukończył 

też kodyfikację tekstów osiemnastu puran. Z upływem czasu Wjasa Purnimę 

nazwano Gurupurnimą. 

Trójca i trzy guny 

Prawdziwe znaczenie słowa guru to „ten, który rozprasza ciemność 

nieświadomości”. Inne znaczenie tego słowa to: „ten, który jest ponad cechami i 

kształtami, mianowicie najwyższa jaźń (brahman)”. Skoro jaźń jest w tobie, to po co 

szukać kogoś, aby was uczył? Nauczyciel sam miał jakiegoś nauczyciela. 

Prawdziwym guru jest ten, który nie ma nad sobą żadnego guru. Sanskrycka strofa 

pozdrawiająca guru jako Brahmę, Wisznu, Maheśwarę i Parabrahmana jest mylnie 

tłumaczona. Prawidłowe podejście to uważanie Brahmy, Wisznu i Maheśwary za 

guru. Reprezentują oni trzy guny: Brahma to radżas, Wisznu to sattwa, zaś Śiwa to 

tamas. Te trzy guny tworzą cały wszechświat. Obecne są też w człowieku. W 

każdym ludzkim sercu jest Trójca w postaci trzech gun.  

Dlatego sam jesteś swoim guru. Nie musisz go szukać gdzie indziej. Dzisiejsi tak 

zwani guru w dzień Gurupurnima dają jakieś mantry i otrzymują za to pieniądze 

jako guru dakszinę. Szepcze się na ucho mantrę i wyciąga rękę po ofiarę. Oto co się 

dziś dzieje. To nie jest właściwa cecha guru. Jesteś guru sam dla siebie. W tobie są 

wszystkie moce. Wskazuje na to mantra Gajatri.  

Przez cały czas musisz odczuwać swoją wrodzoną boskość, która jest w każdym. 

Gdy komuś pomagasz albo kogoś karmisz, musisz mieć poczucie, że boskość w tobie 

karmi boskość w innych.  

Rozpoznaj Boga jako swojego nauczyciela 

 Ucieleśnienia boskiej atmy!  

Podążacie złymi ścieżkami z powodu poczucia oddzielności. Prawda jest taka, że 

jesteście częścią samaszti (społeczeństwa). Społeczeństwo jest częścią sriszti 

(stworzenia). Nad nim góruje parameszti (Stwórca). Jesteście nimi wszystkimi jako 
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ucieleśnienie boskości. Musicie podążać od tego co indywidualne do 

urzeczywistnienia boskości.  

Wszyscy są przejawieniem boskości. Możecie zapytać, czy kiedykolwiek możecie 

zdobyć moc, jaką ma Swami. Idźcie za mną. Na pewno uzyskacie wtedy tę moc. 

Ona już w was jest w ukrytej formie. Jednak nie jesteście jej świadomi. Chcecie 

zaznać błogości. Jeśli rzeczywiście idziecie za Swamim, odkryjecie tę błogość w 

sobie. To jeszcze nie wszystko. Dokądkolwiek się udacie, wszędzie wokół siebie 

znajdziecie tę błogość. W fizycznym świecie nie można znaleźć tej błogości. Jest ona 

w pełni obecna w was. Uważaj siebie w każdym czasie i we wszystkich 

okolicznościach za brahmana (boskość). Dzięki temu staniesz się jednym z 

boskością.  

Kieruj umysł ku Bogu, a wówczas zaznasz boskiej błogości. Dlatego Swami od 

czasu do czasu daje wam rady, co powinniście robić, a czego unikać. Wszystko to 

jest nie dla mnie, tylko dla waszego własnego dobra, abyście mogli wejść na 

ścieżkę urzeczywistniania Boga, by nauczyć was najwyższej prawdy o brahmanie i 

aby wasze święte życie stało się doskonałe.  

Każdy człowiek powinien starać się, aby stać się doskonałą istotą ludzką. 

Oznacza to, że każdy powinien dawać świadectwo swojej boskości. Wyobraźcie 

sobie, jak szczęśliwy byłby każdy, gdyby cały świat napełniony był tak czystymi, 

wzniosłymi i świętymi ideałami.  

Uznajcie, że waszym nauczycielem jest Bóg. Jest On nauczycielem nauczycieli. 

Jeśli macie tak wszechprzenikającego guru, dlaczego mielibyście pragnąć jakichś 

pomniejszych guru?  

Studenci powinni się nauczyć czegoś od muzycznych instrumentów, takich jak 

wina. Ma ona różne struny wytwarzające różne drgania. Jeśli drgania te są 

niezgodne, muzyka drażni ucho. Tak samo jak harmonia powinna być w grze na 

winie, podobnie harmonia powinna panować również w kraju między ludźmi 

wyznającymi różne religie.  

Śraddha i bhakti 

Śirdi Baba zwykle prosił przybyłych wielbicieli o dwie rupie. Te rupie 

symbolizowały śraddhę (wytrwałą wiarę) i bhakti (oddanie). Tych dwóch cech 

oczekiwał od wielbicieli. Połączenie ich jest niezbędne dla postępu duchowego. 

Tylko wówczas wyłoni się błogość niczym roślina z nasiona. 

Od dzisiejszego dnia porzućcie wszelkie różnice, a skupiajcie się na 

uświadomieniu sobie brahmana. Wszyscy są ucieleśnieniem brahmana. W 

stosownym czasie wszyscy uświadomicie sobie tę prawdę, gdy będziecie unikać 

różnic wynikających z ograniczeń umysłu. Przez stałą praktykę rozwijajcie poczucie 

duchowej jedności. Jeśli działacie zgodnie z zaleceniami Swamiego, poczucie to na 

pewno będzie rosło. Najważniejsza na tej drodze jest miłość do Boga.  
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– Z boskiego orędzia Bhagawana wygłoszonego w Sai Kulwant Hall 30 lipca 1996 roku.  

 

 

List Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 
30-8-75 

Po długich poszukiwaniach tu i tam, w świątyniach i kościołach, na ziemi 

i w niebie, wreszcie wróciliście. Zatoczyliście pełne koło od miejsca, z którego 

wyruszyliście, do swojej duszy i odkryliście, że Ten, którego szukaliście na całym 

świecie, Ten, za którym płakaliście i do którego modliliście się w świątyniach 

i kościołach, Ten, na którego patrzyliście jak na sekret wszystkich sekretów, ukryty 

w chmurach, w najbliższym z bliskich, jest waszą jaźnią, rzeczywistością waszego 

życia, ciała i duszy. To wasza wrodzona natura. Zaakceptujcie ją, przejawiajcie ją. 

Jedynie prawda jest waszym prawdziwym przyjacielem i krewnym. 

Przestrzegajcie prawdy. Podążajcie ścieżką prawości, a nie spotka was żadna 

krzywda. 

Medytacja to nic innego jak wznoszenie się ponad pragnienia. Wyrzeczenie to 

zdolność walki z siłami zła i kontroli umysłu. 

 

Z miłością i błogosławieństwami 

Śri Sathya Sai Baba 

 

Najskuteczniejszy sposób medytacji 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 

Człowiek jest boski: może tak się oczyścić, że stanie się doskonałą boskością w 
procesie dhjany (medytacji), podejmowanej z zapałem i prowadzonej z wiarą przez 
prawe osoby. Jeśli chodzi o techniki dhjany, to różni nauczyciele i przewodnicy mają 
różne metody. Ja dam wam teraz tę najskuteczniejszą i najbardziej uniwersalną 
metodę.  
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Na początek przeznacz na medytację kilka minut dziennie. Gdy doświadczysz 
przejmującego doznania spokoju, na pewno ten czas wydłużysz. Niech będą to 
godziny przed świtem. Jest to wskazane, bo ciało jest odświeżone snem, a 
codzienne zajęcia dopiero zderzą ze zmysłami i rozproszą fizyczną i mentalną 
energię. Postaw przed sobą lampkę lub świeczkę o jasnym, małym płomieniu, 
stałym i prostym. Bez względu na to, jak wiele lamp się od tego płomienia zapali, 
jego blask nie słabnie. A zatem płomień to najbardziej odpowiedni symbol 
wiecznego Absolutu.  

Usiądź przed płomieniem w padmasanie (pozycji lotosu) lub jakiejś innej 
wygodnej asanie. Wytrwale patrz na płomień i gdy zamkniesz oczy, spróbuj go 
poczuć między brwiami. Niech stamtąd płomień zstąpi do lotosu twojego serca, 
oświetlając tę ścieżkę. Kiedy wniknie do serca, pośrodku klatki piersiowej, wyobraź 
sobie, że płatki lotosu otwierają się, jeden po drugim, że otaczają światłem każdą 
myśl, uczucie, emocję i odruchy, a także usuwają ciemność.  

Nie ma teraz miejsca, gdzie ciemność mogłaby się schronić; musi uciec przed 
płomieniem. Wyobraź sobie, że to światło staje się szersze, większe i jaśniejsze. 
Przenika wszystkie twoje części ciała, które nie mogą już zajmować się złymi, 
podłymi i podejrzanymi działaniami. Jesteś tego świadom, że stały się narzędziami 
światła lub ściślej mówiąc, miłości. Światło dociera do języka, z którego znika 
kłamstwo, oszczerstwo, przechwałki i złośliwość. Światło dociera do oczu i uszu. 
Wszelkie niecne pragnienia, które panowały i zarażały, zostają zniszczone tym 
jasnym światłem mądrości i cnoty. Nie ma już żadnej dziecinady, żadnego 
zatruwania uszu. Niech światło wypełni ci głowę, a wszelkie nikczemne, występne 
myśli znikną, bo są mieszkańcami ciemności. Wizualizuj w sobie coraz mocniejsze 
światło i tak się stanie. Niech jaśnieje wszędzie wokół ciebie, spowijając cię 
blaskiem miłości. Niech szerzy się wokół ciebie coraz to szerszymi kręgami, 
ogarniając twoich krewnych i znajomych, twoje ukochane osoby, przyjaciół, 
towarzyszy, a nawet nieznajomych, wrogów, rywali, nieprzyjaciół – wszystkich 
ludzi na świecie, wszystkie żywe istoty – całe stworzenie.  

Gdy światło spotyka światło, wszystko to jest światłem  

Medytuj tak codziennie, bez przerw, tak długo, jak długo daje ci to radość. Rób 
to intensywnie i systematycznie, a na pewno nadejdzie czas, gdy nie będziesz już 
potrafił cieszyć się mrocznymi i złymi myślami, wzdychać do niegodziwych i 
złowieszczych książek, pragnąć szkodliwego jedzenia i napojów, posługiwać się 
brzydkimi, upodlającymi rzeczami, cierpieć z powodu niesławy lub krzywdy, snuć 
złych zamiarów. Jesteś bowiem w sferze boskości, pokoju ponad wszelkimi 
słowami.  

Trwaj w tym zachwycie jako świadek światła, jako światło, wszędzie, dla 
wszystkich. Jeśli jesteś przyzwyczajony do oddawania czci Bogu w jakiejkolwiek 
postaci, wizualizuj sobie tę postać w tym świetle. Gdyż światło to Bóg, a Bóg to 
światło. Gdy światło spotyka się ze światłem, to wszystko jest światłem. Nie ma 
granicy między twoim światłem a Jego światłem. Łączą się i dopełniają. 

 W tym aśanti (braku pokoju), który pogrąża świat w chaosie, musicie szukać 
praśanti (wyższego, duchowego pokoju), a w stanie praśanti możecie zobaczyć 
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prakanthi (najwyższą wspaniałość), zaś w prakanthi doświadcza się 
wszechobejmującego paramdżjoti (immanentnej i transcendentnej wspaniałości, 
bezkresnej, życzliwej). W tym paramdżjoti, uniwersalnym wiecznym Absolucie, 
doświadcza się paramatmy. 

 Gdy to, co jednostkowe, spotyka się z tym co uniwersalne, też staje się 
uniwersalne. ‘Ja’ i ‘ja’ stają się ‘my’; ‘my’ i ‘on’ stają się tylko ‘my’. Wykonujcie tę 
medytację regularnie, codziennie. O innych porach dnia powtarzajcie imię Boga 
(jakiekolwiek imię, jakie się w was pojawia w duchu wielbienia i oddania), zawsze 
dbając o intensywną świadomość jego mocy, miłosierdzia i hojności.  

– Wybrane z orędzia Bhagawana wygłoszonego 8 lipca 1968 roku w Kampali, w Ugandzie. 

 

 

Przybyłem, aby zapalić lampę miłości w waszych sercach i z 

dnia na dzień podsycać jej blask. Nie występuję w imieniu 

żadnej istniejącej religii. Moją misją nie jest reklamowanie 

jakiejś sekty, wiary czy doktryny. Nie zamierzam 

przysparzać wyznawców żadnej religii, sobie, ani 

komukolwiek. Przybyłem, by mówić wam o duchowym źródle 

wszechrzeczy – miłości, o ścieżce miłości, o 

błogosławieństwie miłości, o posłannictwie miłości i o 

obowiązku miłości. 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 

 

 

 

Niezwykłe chwile z boskim mistrzem 

Rani Subramanjan 

 

Minęło wiele lat, zanim Swami wezwał moją siostrę i mnie na interview. 

Powiedział: „Widzicie, wykonałyście dużo sadhany (praktyki duchowej). Dzięki tej 

niej powinnyście osiągnąć bardzo wysoki poziom! Wasze dni były wypełnione 

działaniami duchowymi – śpiewaniem, bhadżanami, czytaniem. Ale mimo 

wszystko nie osiągnęłyście poziomu, jaki powinnyście osiągnąć. Czemu? Czy 

wiecie?”. Powiedziałyśmy: „Nie, Swami. Myślałyśmy, że sadhana nas tam zabierze”. 

Łączcie sadhanę z samoanalizą 
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Baba powiedział: „Sama sadhana nie może was tam zabrać. Powinno to być 

połączenie samoanalizy i sadhany – praktyki duchowe muszą być połączone z 

samoanalizą, ponieważ tylko samoanaliza powie ci jako człowiekowi, gdzie 

popełniasz błędy. Nie działacie z poziomu atmy (ducha); działacie na doczesnym 

poziomie. Funkcjonujecie w świecie jako istoty ludzkie – jestem czyjąś matką, 

czyjąś żoną, czyjąś siostrą itd.  

Samoanaliza pomoże wam znaleźć wasze błędy i powie, gdzie duchowo 

zawiodłyście. Jeśli nie przeprowadzicie samoanalizy, nie będziecie w stanie zrobić 

postępu. Teraz musicie ograniczyć swoją sadhanę do jednej czwartej, a samoanaliza 

powinna zająć wam trzy czwarte czasu poświęcanego na praktyki duchowe. Wtedy 

wasz postęp będzie bardzo szybki. To, jak mówicie, słyszycie, robicie, jecie – 

wszystko musicie przeanalizować, każdą dziedzinę życia. Czy robię to dobrze? Czy 

jest to duchowo wskazane? Czy myślę we właściwy sposób? Czy mówię we 

właściwy sposób? Czy robię to tak, jak należy?”. 

Mówił nam też nawet o sprawach związanych z posiadaniem: „Niezbędna na tej 

drodze jest prostota. Sprawcie, aby wasza podróż była wygodna, dzięki lekkiemu 

bagażowi. Nie potrzebujecie zbyt wielu przedmiotów; ograniczcie je do minimum. 

Nie dodawajcie coraz więcej do swojego życia, ponieważ są to przeszkody na 

ścieżce duchowej. Ograniczcie je do minimum, aby nie zajmować się rozmaitymi 

rzeczami”.  

Po tych wskazówkach zaczęłyśmy robić więcej samoanalizy; wcześniej 

spędzałyśmy czas na dżapie, medytacji czy bhadżanach. 

Szukanie priorytetu 

Kiedy później przebywałam w Prasanthi Nilajam, Swami posłał po mnie o 7:00 

rano. Moja młodsza siostra wykonywała wtedy sewę (służbę) – jest 

brahmaczarinką (wybrała celibat). Wysłał przez nią wiadomość: „Przyjdź i zabierz 

ze sobą Rani Ma”. Zeszła na dół i powiedziała: „Swami chce, abyś przyszła”. Poszłam 

na górę. Przywitał mnie bardzo miło. „Usiądź proszę” – powiedział. Zastanawiałam 

się, dlaczego po mnie posłał i byłam zdenerwowana. Myślałam, że może 

popełniłam błąd, więc mnie skarci i skoryguje. 

Powiedział: „Rani Ma, muszę ci coś opowiedzieć o pewnym panu, który jest 

biznesmenem”. Zastanawiałam się, dlaczego miałby mi opowiadać o jakimś 

biznesmenie. Ale o nic go nie zapytałam. Mówił dalej: „Przyszedł do mnie pewien 

biznesmen i udzieliłem mu interview. Powiedział mi, że ma wiele problemów i jest 

pod ogromnym napięciem i w stresie z powodu kłopotów biznesowych. 

Powiedziałem mu, że dam mu kilka praktyk duchowych do wykonania i żeby po 

pewnym czasie znów do mnie przyszedł. Przyjechał po jakimś czasie i wezwałem 

go na rozmowę. Zapytałem, jakie są jego problemy biznesowe: ‘Musi być ich mniej, 
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prawda?’. ‘Nie Swami! Jest tak samo’. Zapytałem: ‘Jak może być tak samo? Nie! Nie 

może tak być. Czy zrobiłeś to, o co cię prosiłem?’. Dałem mu kilka wskazówek – to 

rób rano, a tamto wieczorem’. 

Odpowiedział: ‘Swami! Co mogę powiedzieć? Byłem tak zajęty i pochłonięty 

własnymi problemami, że nie mogłem znaleźć czasu na praktykę, którą mi 

zaleciłeś’. Potem zadałem mu pytanie: ‘Dobrze, byłeś bardzo zajęty i nie miałeś 

czasu na praktyki duchowe. Ale czy wtedy, gdy byłeś tak zajęty, zrezygnowałeś z 

porannej kawy?’. Powiedział: ‘Nie, nie zrobiłem tego’. ‘A co z twoim śniadaniem? 

Zrezygnowałeś z niego? Nawet jeśli nie zjadłeś we właściwym czasie, jadłeś 

później? Czyż nie?’. Odpowiedział: ‘Tak, Swami. Nie przegapiłem śniadania’. A 

przegapiłeś lunch?’. Odpowiedział, że nie. ‘Deser?’. ‘Nie’. ‘A obiad?’. ‘Też nie’. 

Wtedy zapytałem: ‘Ile posiedzeń poświęciłeś dla dehy (ciała); śarira ahara 

(jedzenie dla ciała) – kawa, śniadanie, obiad, deser i kolacja? Pięć posiedzeń dla 

ciała, które każdego dnia możesz porzucić! Jednak twoja atma (duch), która jest 

twoją prawdziwą naturą, naprawdę cię pobłogosławi i zapewni ci spokój i szczęście 

– tylko poziom atmy może ci to dać. Poziom śariry (ciała) ci tego nie da, lecz nie 

poświęciłeś atmie nawet jednego posiedzenia. A przy tym pragniesz mojej łaski? 

Jak mógłbym więc dać ci łaskę?’”. 

Następnie Swami zwrócił się do mnie: „Widzisz, ludzie chcą mojej łaski, ale nie 

wykonują moich zaleceń. Atma ahara jest ważniejsza niż śarira ahara (pokarm dla 

ciała)”. Nie wiem, co zalecił mu praktykować, ale jeśli powiedział, aby odmawiał 

mantrę Gajatri przez godzinę, powinno być to dla niego priorytetem. Oto, co 

powiedział mi Swami: „Powinniście dawać pierwszeństwo moim wskazówkom, a 

nie temu, co sami chcecie robić”. 

Powiedział również: „Porzuć śarira aharę, ale nie atma aharę – dopóki nie 

nakarmisz atmy (ducha), nie przebudzi się. To jest twój duch, którym jest Bóg. Nie 

będzie on dostępny, jeśli będziesz karmić swoją śarirę przez cały czas, gdy twoja 

atma głoduje!”. Biznesmenowi zapowiedział: „Jeśli nie zastosujesz się do zaleceń 

Swamiego, twoja atma się zagłodzi. Dałeś pierwszeństwo pożywieniu dla ciała, a 

nie dla duszy; jak więc mogę ci pomóc? Jeśli chcesz mojej pomocy, musisz robić to, 

co ci powiem. To powinno być twoim priorytetem”. 

Baba chciał, abym to zrozumiała i zamiast wzywać mnie i mówić wprost, żebym 

regularnie robiła to i to, dał mi przykład tego dżentelmena. To wszystko. 

Powiedziałam mojej siostrze, że to nauka dla nas wszystkich. 

Przypuśćmy, że guru powiedział ci, abyś przeczytał Bhagawadgitę albo wykonał 

dżapę lub medytował, a ty mówisz: „Mam dziś za dużo pracy, więc nie będę czytać 

Bhagawadgity?”. Jeśli nie miałeś czasu na przeczytanie Bhagawadgity rano, zrób to 

wieczorem! Bóg nie mówi „Zrób to w tej chwili!”. Jeśli cię to czytanie uwzniośla, 
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dlaczego nie czytasz? To ci pomoże. Czy inni ludzie ci pomagają? Robienie zakupów 

lub odwiedzanie kogoś tu i tam ci nie pomoże. 

Boskie osobiste recepty 

Swami powiedział: „Błogosławię tym, którzy wykonują moje zalecenia”. Ale 

każdemu z nas Swami daje inne wskazówki. Dla przykładu, chciałam wykonać 

namasmaranę z dżapamalą (powtarzanie imion Boga przy pomocy różańca). A 

Swami powiedział mi: „Nie! Nie dla ciebie jest dżapamala; tylko oddychaj”. Ale 

kiedy moja siostra powiedziała: „Swami, chcę dżapamalę”, powiedział: „Tak, możesz 

to robić!”. Gdy później chciałam zająć się jakimiś innymi działaniami, powiedział: 

„Nie ma potrzeby. Medytuj”. 

Przez większość czasu wielbiciele musieli dużo gotować w czasie Daśary, 

ponieważ nie było wtedy kucharzy. Swami karmił setki biednych ludzi podczas 

festiwalu, a wielbiciele z Madrasu (Czennaj) i Bengaluru (Bengaluru) pomagali w 

gotowaniu. Starsze panie, dobrze zorientowane w takich sytuacjach, kopały doły i 

paliły drewno, bo wtedy nie było odpowiedniej kuchni. 

Wielbiciele z Bengaluru przywozili ogromne naczynia, ponieważ 

potrzebowaliśmy wielkich garnków, aby przygotować jedzenie dla setek ludzi. W 

ten sposób wszyscy wielbiciele uczestniczyli w sewie i każdy z nich pomagał 

zgodnie ze swoimi możliwościami. Gdy wielbiciele w wieku 50-60 lat byli głównie 

odpowiedzialni za gotowanie, inni pomagali w takich czynnościach jak krojenie 

warzyw czy dodawanie przypraw. A wszystko to odbywało się w pełnym słońcu, 

ponieważ nie było dachu. 

Przy jednej z takich okazji przyjechałam do aszramu. Moja młodsza siostra już 

tam była. Swami zwykle nazywał ją Lilly. Przyszedł do mojej siostry i powiedział: 

„Hej, Lilly, pomóż ammie Sawitri, która gotuje jedzenie dla biednych”. Stałam obok 

mojej siostry, która spojrzała na Swamiego i zapytała: „Swami, co z nią? Czy ona 

też może iść ze mną, aby pomóc?”. Powiedział: „Nie. Rani Ma będzie tylko tutaj”. 

Wtedy moja siostra zapytała: „Swami! Dlaczego zawsze wysyłasz mnie do pracy, a 

nie wysyłasz Rani Ma? Proszę, pozwól jej przyjść, Swami”. 

Swami odpowiedział: „Nie, nie wysyłam jej!”. Zdziwiona odpowiedzią 

Swamiego, moja siostra zapytała: „Dlaczego?”. Swami powiedział: „Jesteś 

brahmaczarinką; musisz pracować. Rani Ma jest grihastą (gospodynią); wykonała 

już dużo pracy w swoim domu. Opiekowała się dziećmi i mężem. Przychodzi tu dla 

sadhany, ponieważ w domu nie może wiele praktykować. Chce tu medytować i 

rozwijać się duchowo. Oczekuje tego od Puttaparthi i ode mnie. Więc Rani Ma 

pozostanie w pokoju i będzie medytować”. Swami podjął decyzję za mnie i 

powiedział: „Nie wysyłam jej”. Tak samo było z każdą działalnością, w której 
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chciałam uczestniczyć. Kiedykolwiek mówiłam o jakiejkolwiek działalności, Swami 

zawsze mówił: „Nie, to nie dla ciebie”. 

Teraz chcę tu przekazać, że Swami jest bardzo indywidualnym guru. Nie mówi: 

„Zawsze oddawaj mi cześć”. Cokolwiek robicie w domu, róbcie to tak, jakbyście 

służyli Bogu. O domownikach tak mówi: „Patrz na męża jak na Boga, nie krzycz na 

dzieci, nie denerwuj się, mów łagodnie. Cokolwiek by nie mówili, przyjmuj to ze 

świadomością, że są bogami”. Taką sadhanę na nas nałożył. 

Przemawianie w rodzinie 

Innym razem Swami powiedział mi coś zupełnie innego. Kiedyś znosiłam 

cierpliwie wszystko, co mówił mój mąż o wyjeździe do Puttaparthi. Mój mąż nie 

był przeciwny Babie, ale nie mógł zrozumieć moich częstych wizyt u niego. Gdy 

pewnego razu jechałam do Puttaparthi, a mąż zawoził mnie na dworzec, zapytał: 

„Kiedy wrócisz?”. Powiedziałam, że nie wiem, na co odpowiedział: „Co masz na 

myśli mówiąc, że nie wiesz! Kto będzie wiedział? Powinnaś znać swój własny 

program”. Powiedziałam mu, że przykro mi, ale nie wiem, kiedy opuścić Puttaparthi, 

ponieważ to Swami o tym decyduje”. 

Taki był schemat w tamtych czasach – zawsze. Nie mogłyśmy wcześniej kupić 

powrotnych biletów. Gdybyśmy na przykład kupiły bilet na 24 dzień miesiąca, 

Swami mógłby powiedzieć: „Wyjedź pierwszego dnia następnego miesiąca”. Kto 

mógłby wtedy anulować bilet? Powiedziałam więc mężowi: „Nie mogę stworzyć 

żadnego programu wyjazdu, ponieważ zależy to od decyzji Swamiego. Więc kiedy 

nadejdzie czas, abym wyjechała, On mi to powie. Nie mogę sama decydować”. 

Mąż na to odpowiedział: „Nie rozumiem, dlaczego powinnaś tak robić”. 

Powiedziałam: „Swami jest naszym guru. Muszę być mu posłuszna”. Gdy dotarłam 

do Puttaparthi, Swami wezwał mnie. Poszłam na górę. To, co nastąpiło później, 

było kolejnym dowodem wszechobecności Swamiego. Swami powiedział: 

„Subramanjan powiedział tak w samochodzie, a ty odpowiedziałaś w ten sposób” i 

powtórzył dokładnie nasz dialog, po czym dodał: „Jesteś zbyt cicha. Najwyższy 

czas, abyś zaczęła mówić mężowi pewne rzeczy o życiu duchowym, czym jest 

dharma (prawość), a co nie jest dharmą. Musisz mówić. Dlaczego milczysz?”. 

„Swami, nie chcę żadnych sporów – nie lubię wszczynać kłótni” – 

odpowiedziałam, a Baba zdecydowanie zaprzeczył: „Nie! Musisz praktykować 

dharma juddhę (walczyć o prawość)! Nie walczysz z egoistycznego powodu. Robisz 

to dla twojego guru – to posłuszeństwo twojemu guru. Musisz mu to powiedzieć i 

go uczyć, bo on nie wie; nie ma guru. Więc nie milcz. Gdy dotyczy to dharmy, 

proszę mów. Gdy milczysz, w pewnym sensie jesteś samolubna, ponieważ nie 

chcesz wszczynać kłótni; chcesz spokoju za wszelką cenę. To jest złe. Dlaczego 

głoszono Gitę? Z powodu dharma juddhy! Nie pouczasz go, ale gdy cię oskarża, 
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musisz mu powiedzieć, czym jest dharma. Nie musisz pouczać, ale musisz 

edukować, gdy zostaniesz zaatakowana”. 

Kilka razy w moim życiu to się zdarzyło – nawet z moją teściową. Więc zaczęłam 

wyjaśniać różne rzeczy także mojemu mężowi. Nie wiedział, dlaczego Swami pisał 

listy i dlaczego ja odpowiadam. Pytał: „Co piszesz?”. W ogóle nie znał pojęcia uczeń-

guru. Zatem Swami powiedział: „Musisz go uczyć. To jest twój obowiązek. Nie 

robisz nic złego; robisz to, co jest słuszne. Gdybyś postępowała źle, to oczywiście 

powinnaś milczeć”. 

Czuła opieka Baby w Whitefield 

Kiedyś zachorowałam na tężec. Gdy wyzdrowiałam, poszłam zobaczyć 

Swamiego, który przybył do Czennaju. Swami długo rozmawiał z moim mężem o 

mojej drugiej dżanmie (narodzinach). Mówił także o swojej podróży do Andhra 

Pradesz. Swami powiedział mu nawet, że pewnego razu naksalici chcieli go 

skrzywdzić i siedzieli na wierzchołkach drzew, aby zaatakować. Swami powiedział: 

„Pojechałem na wycieczkę… naksalici tam byli… usadowili się na drzewach… nic 

się nie wydarzyło”. 

Gdy potem Swami to wszystko powiedział, podszedł do mnie i rzekł: „Rani Ma, 

po tej chorobie jesteś w bardzo słabej kondycji. Przyjedź do Whitefield i zostań tam 

przez jakiś czas. Musisz się zregenerować. Nie wracaj jeszcze domu, lecz przyjedź do 

Whitefield i zostań w aszramie Brindawan”. 

Postanowiłam więc pojechać do Brindawanu i poinformowałam Swamiego o 

mojej wstępnej dacie przyjazdu. Ale jeszcze zanim dotarłam do aszramu, Swami 

poinstruował wolontariuszki: „Pewna osoba, Rani Ma, przyjdzie i będzie siedziała 

w tłumie. Będziecie musiały zapytać: „Czy jest tutaj Rani Ma? Swami chce, aby 

przyszła do niego”. 

Czy możecie w to uwierzyć? Swami poczynił takie przygotowania! Więc 

zapytały: „Czy jest Rani Ma?”. Ale wtedy jeszcze tam nie dotarłam. Przyjechałam 

trochę później. Wolontariuszka wróciła i powiedziała Swamiemu: „Swami, 

sprawdziłyśmy, Rani Ma jeszcze nie przybyła”. Swami odpowiedział: „Ona trochę 

się spóźnia. Idź i zapytaj jeszcze raz”. Odesłał je z powrotem, a do tego czasu już 

przyjechałam. 

Gdy dotarłam do aszramu, pewna wolontariuszka zapytała: „Czy ktoś nazywa 

się Rani Ma? Proszę wstań. Swami chce, abyś natychmiast przyszła”. Poszłam więc z 

nią do Swamiego. Swami dał mi pokój, ale ponieważ miałam ze sobą także córkę, 

chciałam uzyskać pozwolenie. Zapytałam więc: „Swami, przyprowadziłem ze sobą 

córkę. Mam ją poprosić, aby wróciła, czy może zostać?”. Swami odpowiedział: „Tak, 

Shila może zostać, będzie pomocna”. Dopiero wtedy przyprowadziłam córkę, 

ponieważ bez zgody Swamiego nie można tu nikogo zabrać. 
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Idealna wielbicielka 

Pewnego ranka Swami przyszedł do mojego pokoju około godziny siódmej i 

powiedział: „Chodź ze mną”. Mój pokój był na dole; to był prawie apartament z 

salonem, sypialnią, łazienką i balkonem. Pokój Swamiego znajdował się na górze. 

Zszedł na dół i zobaczył, że moja córka śpi w drugim pokoju i nie chciał jej 

przeszkadzać. 

Zabrał mnie więc na balkon i zapytał: „Czego chcesz? Poproś mnie, a ja ci to 

dam!”. Zastanawiałam się, dlaczego Swami nagle ponownie zadał mi to pytanie! 

Powiedziałam: „Swami, chcę być idealną wielbicielką”. Wtedy zapytał: „Czy wiesz, 

co musisz zrobić?”. Odpowiedziałam: „Nie, Swami. Proszę, powiedz mi, co mam 

robić”. 

Następnie Swami powiedział: „Posłuszeństwo. Jednego dnia, gdy przyjdziesz do 

mnie, przyjmę cię bardzo miło i porozmawiam z tobą, natomiast innego dnia, gdy 

przyjdziesz, mogę cię zapytać: ‘Kto cię prosił, abyś przyszła? Proszę wyjdź’. Mogę 

być bardzo szorstki i niegrzeczny. Musisz traktować te sytuacje tak samo. Nie 

powinno być żadnej różnicy. W przypadku obu reakcji musisz zachować spokój. Nie 

powinnaś reagować. Kiedy jestem dobry, jesteś szczęśliwa, a kiedy nie jestem 

dobry, jesteś nieszczęśliwa. To nie jest lakszana (cecha) wielbiciela”.  

Następnie powiedział: „Kiedyś przyjeżdżałaś tutaj, do Whitefield, aby uczyć 

kogoś bhadżanów. Czyż nie tak?”. Powiedziałam: „Tak, Swami”. Kiedyś byłam z moją 

siostrą w Bengaluru i przyjeżdżałam do Whitefield, aby uczyć cudzoziemkę kilku 

bhadźanów. Ta pani mieszkała w Whitefield. Jednak kiedy Swami pojechał do 

Czennaju, zapytała mnie, czy mogłabym nauczyć ją kilku bhadżanów. Z radością 

zobowiązałam się i przyjeżdżałam z Bengaluru, aby codziennie uczyć ją 

bhadżanów. 

Przez pewien czas była to rutyna, aż pewnego dnia Swami wrócił z Czennaju. Jak 

zwykle pojechałam do Whitefield, aby ją uczyć, ale ona powiedziała: „Swami 

wrócił. Dzisiaj są moje urodziny; mam szczęście, że wrócił z Czennaju. Dziś nie 

mogę uczyć się bhadżanów”. To oznaczało, że musiałam wrócić i wyczuwając to 

powiedziała: „Ale nie mogę cię tak odesłać? Wejdę do środka i zapytam Swamiego, 

czy możesz tam wejść”. Nikogo nie wpuszczano do środka bez pozwolenia 

Swamiego, ale ona weszła i zapytała Swamiego: „Swami, przyszła Rani Ma; 

regularnie przychodziła uczyć mnie bhadżanów. Ale dzisiaj nie chcę się uczyć. Skoro 

przyjechała aż z Bengaluru, czy mogę ją wprowadzić do środka?”. Swami 

odpowiedział: „Nie! Poproś ją, żeby wróciła”. 

Nie oczekując tej odpowiedzi od Swamiego, pytała dalej: „Dlaczego, Swami? 

Dlaczego nie może przyjść?”. Próbowała spierać się ze Swamim. Inna cudzoziemka, 

którą znałam i która również była w tym czasie w środku, zapytała Swamiego: 
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„Ona również jest twoją wielbicielką! Dlaczego nie dasz jej swojego darszanu, 

Swami? Proszę, pozwól jej wejść!”. Ale Swami był stanowczy. Powiedział: „Nie chcę 

tej Rani Ma tutaj. Poproś ją, aby wróciła”. 

Pani, którą uczyłam bhadżanów, wyszła bardzo smutna. Powiedziała mi: „Rani 

Ma, będziesz musiała wrócić; próbowałyśmy powiedzieć Swamiemu, że chcemy 

mieć cię w środku, ale on odmówił. Dlatego będziesz musiała wrócić”. 

Wracałam do domu pociągiem, a potem jakimś innym transportem. Gdy 

wracałam, pomyślałam w pociągu: „Dlaczego Swami to zrobił? Czy on nie ma 

miłości? Nie ma dobroci? Swami nie powinien tego robić. W końcu, co traci dając 

mi darszan? Byłabym taka szczęśliwa, ale on mi odmówił. Jak on może tak robić?”. 

To była tylko myśl i nikomu o tym nie wspomniałam, bo jechałam sama 

pociągiem. Natychmiast pojawiła się następna myśl: „Nie! Nie mogę 

kwestionować poleceń Swamiego. W końcu jest moim guru. Swami mówi, że nie 

powinniśmy kwestionować poleceń naszych guru. Więc cokolwiek mówi, 

powinnam to zaakceptować”. Mówiąc to, pocieszałam się, ponieważ naprawdę nie 

rozumiałam, dlaczego Swami mnie nie wpuścił. 

Nie mogłam uwierzyć, gdy Swami przytoczył mi to wydarzenie, kiedy 

powiedziałam mu, że chcę być idealną wielbicielką. Zdarzyło się to kilka miesięcy 

temu. Swami powiedział: „Kiedy wracałaś pociągiem, myślałaś: 'Jak Swami może 

to robić? Gdzie jest jego miłość? Nie ma miłości!’. Tak myślałaś; to była twoja 

pierwsza myśl. A twoją drugą myślą było: „Och! On wie najlepiej. Wie, co robić; 

jak mogę go kwestionować? Pocieszałaś się, ale nie było zrozumienia. Pocieszałaś 

się bez zrozumienia i byłaś smutna”. 

Następnie Swami powiedział: „Dzisiaj chcę ci powiedzieć; że twoja pierwsza 

myśl nie powinna się pojawić. Twoja druga myśl o tym, że: ‘Swami wie wszystko!’ 

powinna być pierwsza. Twoja pierwsza myśl pytająca: ‘Dlaczego on to robi?’, 

powinna zostać odwołana. Idealny wielbiciel nie powinien pytać. Twoja druga 

myśl: ‘Swami wie wszystko’ była słuszna. Wtedy twoja praca byłaby zakończona; 

byłabyś idealną wielbicielką! Aby być idealnym wielbicielem, nie można 

kwestionować guru!”. 

To może wyjaśniać, dlaczego wielu wielbicieli, którzy przyjeżdżali tu przez lata, 

nagle opuściło Swamiego. Wszyscy byli wykształceni i mieli dobre stanowiska. Ale 

oni nie rozumieli Swamiego. Swami nieustannie powtarza nam w swoich 

dyskursach, a także na interview: „Nie próbujcie mnie zrozumieć! To bezużyteczny i 

daremny wysiłek!”. 

Pamiętam przykład, który Swami dał wiele lat temu, abyśmy pojęli, dlaczego 

trudno go zrozumieć. Powiedział: „To jak liczenie ziarenek piasku na plaży!”. Czy 

możemy policzyć ziarenka piasku na plaży? To niemożliwe. Dlatego nigdy go nie 
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zrozumiemy, ponieważ tu chodzi o objawienie, które nie przychodzi razem ze 

zrozumieniem. Kim jest Swami, nigdy nie poznamy za pomocą naszego intelektu, 

rozumowania, zadawania pytań, czytania lub sadhany. Nic nam to nie da. Kiedy 

będzie z ciebie zadowolony i szczęśliwy, objawi ci się! 

Tak więc, nawet jeśli teraz próbujemy powiedzieć, że jest on paramatmą 

(najwyższą istotą), zwykle zapominamy o tym później i robimy wiele rzeczy, które 

nie są w harmonii z jego naukami. W ten sposób zawodzimy go jako paramatmę! 

To właśnie podkreśla Swami. 

(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. 

 

 

 

 

 

Co to jest oddanie? Kim są wielbiciele? Oddanie to wiara, 

wytrwałość, cnota, nieustraszoność, poddanie się oraz 

nieobecność egoizmu. Nabożeństwo, nawet starannie i 

rozmyślnie odprawione, to zwykła strata czasu i energii. Po 

co zrywać kwiaty i przyspieszać ich śmierć? Niektórzy z 

was chodzą wokół tego Nilajam i zadowalają się tym, że 

zrobili tak wiele okrążeń, jednak te ostatnie można takim 

mianem nazwać tylko wtedy, gdy wasz umysł okrąża wraz z 

nogami to miejsce. Zauważam, że podczas kiedy wasze 

stopy idą siłą nawyku, język papla o wadach innych lub 

cenach warzyw albo o potrawach, jakie chcecie ugotować 

na obiad. Nim zaczniecie wykonywać swoje rundy, które 

nazywacie pradakśiną (okrążaniem), dajcie Mieszkańcowi 

świątyni, Panu, własny umysł jako dakszinę 

(dziękczynienie). Oto pierwsza rzecz do zrobienia, a być 

może jedyna rzecz do zrobienia. 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 
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Radość podróżowania z Bhagawanem 

Brahmananda Panda 

 

W 1976 roku święto Gurupurnima obchodzono 11 lipca. Przybyłem do Prasanthi 

Nilajam 10 lipca po popołudniu. O godzinie 17:00 dr Bhagawantam przewodniczył 

spotkaniu przewodniczących stanowych i członków Sri Sathya Sai Central Trust. 

Planowano rozszerzenie działalności służebnej. Baba wszedł, gdy trwały nasze 

dyskusje, i pobłogosławił nas. Następnego dnia Baba otworzył szkołę średnią 

Iśwarammy i Sai Nagar, kolonię dla Haridżanów, zbudowaną przez Central Trust z 

błogosławieństwem Baby. Osobiście rozdał każdej rodzinie ubrania i trochę 

niezbędnych przyborów. W dniu 12. lipca pozwolił mi przyjąć padanamaskar, a 13. 

Lipca zmaterializował dla mnie wibhuti na werandzie sali bhadżanowej. Wezwał 

mnie na kilka minut i zapytał: „Kiedy wyjeżdżasz?” „Panie, kiedy tylko pozwolisz” – 

odpowiedziałem. „Jedźmy do Brindawan. Stamtąd wrócisz do Delhi. Jutro wcześnie 

rano wyruszam. Jedziesz za mną”. – „Tak, Panie” – powiedziałem z bijącym sercem, 

wykonałem padanamaskar i wyszedłem. 

Kutumba Rao przyszedł do mnie o godzinie 21:30 i powiedział mi, że jadę do 

Brindawanu z Babą. Powinienem przygotować ubrania na trzy dni i czekać przed 

mandirem po Suprabhatam. Mój umysł był w stanie nieopisanej radości i 

niepokoju. Poprzedniej nocy nie zmrużyłem oka z powodu nadciśnienia. Gdyby 

mnie ogarnął sen i nie wstałbym o 3:00 nad ranem, to nie byłbym gotów na czas. 

Samochód Baby nie czekałby na mnie ani sekundy. Komu mogę zaufać, że obudzi 

mnie o 3:00 nad ranem? Co, jeśli będę wtedy w głębokim śnie? Postanowiłem 

więc, że przez tę noc nie będę spać. Nie zasnę chodząc po korytarzu. Jeśli dotknę 

łóżka, ryzyko będzie bardzo duże. Zanim w sali bhadżanowej zaczął się Omkar, 

skończyłem kąpiel i z małą teczką stałem przed świątynią. Umysł był bardzo 

świeży, ale oczy płonęły, jakby ktoś wrzucił do nich proszek chili. W chłodnym, 

porannym wietrze czułem, że jeśli się położę, będę spał jak kamień. 

Baba wyszedł pod koniec Omkaru i przez minutę lub dwie stał na werandzie w 

przyćmionym świetle. W ciszy poranka i w przyćmionym świetle wyglądał po 

prostu niebiańsko. Modliłem się wewnętrznie. 

Baba usiadł na tylnym siedzeniu. Usiadłem obok niego, a obok mnie siedział 

Bhagawantam. Obok kierowcy, na przednim siedzeniu siedział Czakrawarthi, 

administrator Anantapur. Samochód ruszył. Gdyby w tym momencie przyszło 

bóstwo snu i ofiarowało mi całe bogactwo nieba, odmówiłbym bez zastanowienia. 

Ten, dla którego ludzie spędzają życie po życiu na ascezie, siedział blisko mnie! Im 

bardziej bałem się go dotknąć, tym bardziej ocierał się o mnie! Czasami, pod 

pretekstem powiedzenia czegoś Bhagawantamowi, pochylał się nade mną tak 

bardzo, że moja twarz była całkowicie zakryta jego włosami. To ciało 
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zawstydziłoby nawet płatki róż, pod względem zapachu i miękkości. W młodości 

używałem wielu francuskich perfum. Ale zapach tego ciała można opisać jednym 

słowem: ‘radość’. 

Około godziny 7:00 rano nasz samochód zjechał z trasy i zatrzymał się na 

otwartej przestrzeni w przydrożnej dżungli. Tam też zatrzymał się pojazd za nami. 

Zrozumiałem, że Baba wskazał mi poprzedniego dnia, abym jechał tym pojazdem. Z 

tego auta wyjęto śniadanie. Puri, idli, wada, curry i chutney; kawa w dużej 

manierce. Baba zjadł odrobinę i karmił nas, aż nasze żołądki były pełne. W 

samochodzie rozmawiał zarówno o sprawach duchowych, jak i doczesnych. Od 

czasu do czasu rozśmieszał nas swoim niepowtarzalnym humorem.  

Jeśli poprosisz mnie o wykonanie najtrudniejszej pracy polegającej na 

podsumowaniu wszystkiego, co powiedział - w zdaniu lub dwóch, powiedziałbym 

tylko: „Powiedział, że głęboka wiara w Boga daje człowiekowi pokój i radość, a 

ten, który naprawdę jest diną [posłusznym sługą], który nie ma przyjaciół, 

otrzymuje łaskę Pana”.  

Przyjechaliśmy do Brindawanu o godzinie 8:00 rano. Baba wszedł na górę, a my 

zostaliśmy na dole. Studenci z koledżu Baby obsługiwali gości. Jeden chłopak 

czekał na mnie z filiżanką kawy. Powiedział mi: „Musisz być zmęczony. Pościeliłem 

łóżko, możesz odpocząć". Prawdę mówiąc, zmuszałem się do tego, aby przez cały 

czas mieć otwarte powieki. Zasnąłem, gdy tylko położyłem się na łóżku. Kiedy 

wzywano na lunch, byłem w głębokim śnie. Baba powiedział: „Nie spał przez dwie 

noce. Nie budź go. Pozwól mu spać". Wstałem o czwartej po południu, a potem 

przyszło wezwanie na kawę. Gdy przyszedłem, zapytał mnie: „Co, wystarczająco 

wyspany?”. 

„Panie, od wielu dni nie zaznałem tak głębokiego snu”. Baba powiedział: „Jednej 

nocy ciśnienie krwi uniemożliwiało ci sen, a następnej nocy mój samochód, więc 

nie obudziłem cię na lunch”. Tego samego wieczoru Baba otworzył nowy akademik 

dla studentów. Wszyscy jedliśmy tam z nim obiad. 

W dniu 15. lipca, zanim wstałem z łóżka, chłopak już czekał z kawą. Nie było 

jeszcze 6:00 rano. Umyłem się, uczesałem i napiłem się kawy. Wezwanie na 

śniadanie przyszło około godziny 8:00 rano. Służyli studenci. Baba 

prawdopodobnie zjadł tylko idli i wadę. Bhagawantam nie mógł jeść zbyt dużo, 

ale Czakrawarthi, Swami Karunjananda i ja nie poddawaliśmy się! Baba siedział 

obok nas i chwaląc umiejętności kucharza, zmuszał nas do jedzenia coraz więcej. Co 

za matczyne uczucia! Wspomnienie smaku tamtego sambaru i chutney nawet teraz 

sprawia, że ślinka mi cieknie.  

Po godzinie 9:00 Baba wyszedł, aby udzielić darszanu wielbicielom siedzącym w 

sali bhadżanowej. Podążaliśmy za nim zachowując dystans. Wezwał kilka osób na 

rozmowę, przyjął arati i wrócił. Nie było wtedy żadnej pracy, więc spacerowałem 

przez jakiś czas, a potem wróciłem. Lunch podano o godzinie 13:00. Baba siedział 
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przy specjalnym stole; usiedliśmy przy innym. Ryż, curry i wszystko inne – mógł z 

tego zjeść najwyżej trzy łyżki. Potem przyszedł do nas, aby jak matka zmusić nas do 

jedzenia coraz więcej. Wskazał mi curry i powiedział: „Zjedz to, Radżmata przysłała”. 

Do tego czasu zjadłem już dwie porcje tego curry. 

W dniu 17. lipca po śniadaniu Baba kazał nam przygotować się do wyjazdu po 

obiedzie. Studenci błagali go, aby został przynajmniej tego dnia. Baba wyjaśniał 

im, ile ma pracy w Prasanthi Nilajam. Po obiedzie Baba powiedział: „Zrobię sobie z 

tobą zdjęcie. Jeśli staniesz bardzo blisko, dotykając mnie, zdjęcie wyjdzie bardzo 

ładnie”.  

Opuściliśmy Brindawan około 14:00. Na tylnym siedzeniu usiedli dwaj chłopcy, 

między Babą i mną. Czakrawarthi siedział z przodu, obok kierowcy. Żegnający nas 

chłopcy stali po obu stronach drogi ze łzami w oczach. Bardzo słodka była ta 

relacja, rozstanie rozdzierało serce. Po półgodzinnej podróży Baba poprosił nas o 

zaśpiewanie bhadżanów. Jeden z chłopców zaśpiewał bhadżan  otwierający serce. 

Potem Baba zapytał mnie: „Czy śpiewasz bhadżany?”. Odpowiedziałem: 

„Nieregularnie, ale kiedy czuję inspirację, gdy mówię o tobie, śpiewam piosenkę 

lub dwie”. Zaśpiewałem bhadżan „Czal Re Man”. Po pierwszej linijce Pan przyłączył 

się śpiewając „Sai sankar Narajan, bolo Sai sankar Narajan”. Śpiewałem i 

podskakiwałem na siedzeniu. 

Po pieśniach Baba otworzył różne torby, wyjął pomarańcze, banany, słodycze, 

wady i smakowitą miksturę i dał każdemu z nas. Gdy nam służył, okruchy 

słodyczy spadły na jego szatę. Wyjąłem chusteczkę i oczyściłem ją. Gdy jadłem, 

kilka okruchów spadło na moją kurtę, a Baba wyjął chusteczkę i oczyścił ją. Byłem 

tak bardzo zagubiony w tej niebiańskiej radości, że zapomniałem, że siedzę obok 

Boga. Byliśmy jakby dwoma przyjaciółmi, dwoma ciałami o jednym sercu. 

Celem tego, co piszę, jest przekazanie czytelnikowi nieskończonej głębi lili 

awatara. Gdy bezimienny i bezforemny przybiera imię i formę i schodzi między 

nas, na nasz ludzki poziom, robi to w taki sposób, że słodycz Jego bliskiej miłości 

wzbudza nienasycone pragnienie w ludzkim sercu. Pan słodyczy (rasa) napełnia 

tęskne serce (rasika) niezrównaną słodyczą. W pełni opiekuje się wielbicielem, 

dając mu rzadką radość osobistego kontaktu i stopniowo uwalnia go od pragnień. 

Gdy zbliża się do wielbiciela, nie jest już Panem Kajlasy, Wajkunty ani 

Parabrahmą. Jest matką, ojcem, przyjacielem i towarzyszem. 

Źródło: Fragment Raso Wai Sah Brahmanandy Pandy. 
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Bhagawata Wahini 
 

Rozdział 6 

Wyrzeczenie Widury 

 

W pałacu Widura wypytywał o dobro wszystkich swoich krewnych. Kunti 

Dewi, królowa matka, powiedziała z czułością: „Och Widuro, nareszcie mogliśmy 

cię zobaczyć” – lecz wzruszenie odebrało jej głos. Po pewnym czasie kontynuowała: 

„Jak mogłeś nie pokazywać się przez tak długi czas? Czy zapomniałeś o dzieciach, 

które wychowywałeś z taką miłością, a także o mnie i innych, którzy tak bardzo cię 

kochamy? To dzięki twojej łasce moje dzieci są dziś władcami tej ziemi. Gdzie 

byliby dzisiaj, gdybyś ich nie uratował w wielu krytycznych chwilach? Przeżyliśmy 

wielu cierpień, ale największym była rozłąka z tobą. Zgasła w nas nawet nadzieja, 

że znów cię zobaczymy. Teraz nasze serca znów zakwitły. Nasze najskrytsze 

pragnienia spełniły się, a nasza radość nie ma końca. Och, jakiż to szczęśliwy dzień!”. 

Kunti usiadła ocierając łzy. 

Widura ujął ją za ręce, ale nie mógł powstrzymać łez. Zaczął wspominać różne 

wydarzenia z przeszłości, z udziałem Pandawów i Kaurawów. Powiedział: „Matko 

Kunti Dewi! Któż może zmienić wyroki losu? Zdarza się to, co musi się zdarzyć. 

Dobro i zło, jakie popełniają ludzie, przynosi dobre albo złe owoce. Czyż można 

nazwać człowieka wolnym, skoro jest związany prawem przyczyny i skutku? Jest 

marionetką w rękach Tego, kto pociąga za sznurki, a człowiek wykonuje ruchy. 

Nasze upodobania i uprzedzenia nie mają znaczenia. Wszystko jest Jego wolą i Jego 

łaską”.  

Kiedy Widura w ten sposób wyjaśniał fundamentalne prawdy duchowe, które 

rządzą ludzkimi sprawami, bracia Dharmaradża, Bhima, Nakula i Sahadewa 

słuchali jego słów z wielką uwagą. 

Kunti w końcu podniosła głowę i powiedziała: „Dzięki twemu 

błogosławieństwu wygraliśmy wojnę, ale nie zdołaliśmy ocalić życia synów 

Draupadi i Subhadry. Oczywiście, jak powiedziałeś, nikt nie może uciec przed 

przeznaczeniem. Cóż, zapomnijmy o przeszłości. Nie ma sensu martwić się o to, 

czego nie można naprawić. Muszę powiedzieć, że moje pragnienie zostało teraz 

zaspokojone, bo w końcu mogłam cię poznać. Gdzie byłeś przez cały ten czas? 

Opowiedz nam”. 

Na to Widura odpowiedział, że odbył pielgrzymkę do wielu świętych miejsc. 

Bracia z uwagą słuchali jego historii, zadając mu pytania. Dharmaradża powiedział, 

że czeka na dzień, w którym on również będzie mógł zaznać tych wszystkich 

świętych doświadczeń. Składał dłonie z szacunkiem, ilekroć wspominano o 
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świętym sanktuarium i z zamkniętymi oczami wyobrażał sobie święte miejsce. W 

pewnym momencie Bhima wtrącił: „Czy udałeś się do Dwaraki? Proszę, opowiedz 

nam o swoich doświadczeniach”. Dharmaradża dodał: „Musiałeś tam spotkać Pana 

Krisznę, prawda? Opowiedz nam ze wszystkimi szczegółami, co się wydarzyło”.  

Kunti Dewi również zapragnęła usłyszeć tę historię i powiedziała: „Opowiedz 

nam o tym. Mój syn jest tam teraz. Ty też musiałeś go poznać. Co u nich słychać? 

Mam nadzieję, że starzy rodzice, Nanda i Jaśoda, a także Dewaki i Wasudewa, czują 

się dobrze.  

Na Widurę spadł deszcz pytań. Jednak mędrzec nie był zbyt chętny do 

odpowiedzi, jakby unikał tematu. W drodze do Dwaraki dowiedział się od 

Uddhawy, że klan Jadawów wyginął, a Kriszna zakończył swoją ziemską karierę. 

Nie chciał pogrążać Pandawów w smutku, gdy byli tak zachwyceni spotkaniem z 

nim. „Dlaczego ja, który dałem im tyle radości, miałbym być przyczyną ich 

smutku?”, myślał. „Na pewno dowiedzą się o tym od Ardżuny, który powróci z 

Dwaraki z przykrymi wieściami”. Zaspokoił jednak ich pragnienie opisując chwałę 

Kriszny. „Z reguły nie odwiedzam krewnych i rodziny w tym stroju ascety, dlatego 

nie spotkałem żadnego z przywódców klanu Jadawów ani Nandy, Jaśody i innych” 

– powiedział i zamilkł. Nie chciał mówić o Dwarace i swojej pielgrzymce. 

„Przyszedłem do was, ponieważ usłyszałem, że wygraliście wojnę i w końcu 

możecie spokojnie rządzić królestwem, które wam się prawnie należy. Chciałem 

spotkać się z dziećmi, które wychowywałem od najmłodszych lat. To miłość do 

nich przyciągnęła mnie tutaj. Nie chciałem spotykać się z nikim innym” – 

powiedział i zaczął mówić o naukach wedanty, które pragnął przekazać.  

Gdy rozmowa się skończyła, Dharmaradża poprosił Widurę, aby zamieszkał w 

specjalnie dla niego przygotowanych apartamentach, po czym osobiście go tam 

zaprowadził. Wyznaczył pewne osoby do służenia Widurze i zaproponował mu 

dłuższy odpoczynek po podróżach. Mędrzec nie chciał mieszkać w luksusie ale 

zamieszkał w rezydencji, aby nie urazić Dharmaradży. Położył się na łóżku, 

wspominając przeszłość. Westchnął, gdy zdał sobie sprawę, że fortele, które ślepy 

Dhritarasztra, jego własny brat, zastosował, by zniszczyć Pandawów, dzieci jego 

drugiego brata Pandu, spowodowały zniszczenie jego własnego klanu. Podziwiał 

Dharmaradżę za wspaniałomyślność, jaką okazywał Dhritarasztrze, pomimo faktu, 

że on na różne sposoby wyrządzał cierpienie Pandawom. Dharmaradża służył mu z 

oddaniem i dbał o jego wygodę.  

Widura czuł obrzydzenie, gdy myślał o zepsutym sercu swego ślepego brata 

Dhritarasztry. Wstydził się, że ten stary człowiek pławi się w luksusach pałacu, 

zamiast oderwać się od błahych przyjemności zmysłowych i realizować cel 

ludzkiego życia, jakim jest wyzwolenie z cyklu narodzin i śmierci. Cierpiał, że jego 

brat marnuje kilka lat życia, jakie mu pozostały. 
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Dzięki swym mocom jogicznym Widura wiedział, że wkrótce nadejdzie też kres 

Pandawów. Wiedział też, że ten sam Kriszna, który opiekował się nimi, zaopiekuje 

się nimi również, gdy porzucą swe ciała. Zrozumiał też, że po odejściu Pandawów 

ślepy król będzie bardziej cierpieć. Postanowił więc wysłać swego nieszczęsnego 

brata na pielgrzymkę i ostateczną realizację ludzkiego przeznaczenia. Wymknął się 

więc w ciemności i niezauważony przez nikogo poszedł prosto do rezydencji 

Dhritarasztry. 

Niewidomy król i jego żona Gandhari spodziewali się, że Widura ich odwiedzi, 

ponieważ dowiedzieli się, że przybył do miasta. Gdy tylko Widura wszedł, król 

objął go i uronił łzy radości. Nie mógł się powstrzymać. Wyliczał po kolei 

nieszczęścia, które dotknęły jego i jego dzieci. Opłakiwał swój los. Widura 

próbował go pocieszyć głębokimi naukami świętych pism, ale wkrótce odkrył, że 

skamieniałe serce starego człowieka nie zmieni się w ten sposób. Zrozumiał, że jego 

głupotę można pokonać tylko zdecydowanymi metodami. 

Zmienił więc ton i przyjmując maskę gniewu, zaczął go oskarżać. Słysząc 

wyrzuty, Dhritarasztra odpowiedział: „Bracie! Spala nas cierpienie po stracie stu 

synów, a ty rozrywasz tę ranę szponami swoich wymówek. Jeszcze nie 

zasmakowaliśmy radości spotkania z tobą po tak długim czasie, a ty próbujesz 

pogrążyć nas jeszcze głębiej w nieszczęściu? Niestety! Dlaczego jednak miałbym cię 

winić za zatwardziałość? Wszyscy się ze mnie śmieją, wszyscy mnie obwiniają. Nie 

mam prawa doszukiwać się w tobie winy.  

Z pochyloną głową i opierając się na dłoniach, Dhritarasztra zamilkł. Widura 

uznał, że to sprzyjający moment, aby przekazać bratu lekcję wyrzeczenia, która jako 

jedyna mogła uratować go od potępienia. Postanowił wysłać go razem z żoną na 

pielgrzymkę do świętych miejsc, aby napełnili się świętością, spotkali wielkich i 

dobrych ludzi, rozpoznali Boga w sobie i w ten sposób osiągnęli spełnienie. 

Zdecydował się użyć jeszcze mocniejszych słów, aby otworzyć umysły jego i 

królowej. Choć Widura był pełen litości z powodu ich opłakanego stanu, 

postanowił przygotować ich na ciężkie czasy, w których jedynie boska mądrość 

byłaby dla nich wsparciem, więc chciał nakłonić ich do działania. Patrząc na brata 

powiedział: „O głupi królu! Czy nie masz wstydu i nadal znajdujesz radość w 

ziemskich przyjemnościach? Jaki jest pożytek z tarzania się w błocie aż do śmierci? 

Myślałem, że masz już tego dość. Czas to kobra, która czeka, by śmiertelnie cię 

ukąsić. A ty głupio wierzysz, że zdołasz uciec i żyć wiecznie. Nikt nigdy nie uniknął 

jej jadu. Uganiasz się za trywialnym szczęściem w tym tymczasowym świecie i 

starasz się zaspokoić swoje pragnienia, aby uzyskać nędzną satysfakcję. Marnujesz 

cenne lata. Spraw, by twoje życie nabrało wartości. Jeszcze nie jest za późno na 

podjęcie wysiłku. Porzuć tę klatkę zwaną domem. Wyrzuć z umysłu marne 

przyjemności tego świata. Pamiętaj o radości, która cię czeka, o świecie, który cię 

wita, o końcu tej podróży. Ratuj siebie unikając głupiego losu zakończenia życia w 

bólu rozłąki z rodziną i krewnymi. Naucz się umierać z imieniem Boga na ustach i z 
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umysłem zatopionym w kontemplacji Jego chwały. Lepiej umrzeć radośnie w 

gąszczu najciemniejszego lasu, niż w rozpaczy w luksusach pałacu. Ruszaj 

natychmiast i podejmij wyrzeczenia! Uciekaj z tego miejsca, z tego więzienia, które 

nazywasz domem”. 

 

 

Bhagawata Wahini 
 

Rozdział 7 

Mądra rada 

 

Widura kontynuował napominanie Dhritarasztry: „Osiągnąłeś zaawansowany 

wiek, ale mimo to, bez wstydu i wahania, wiedziesz życie psa. Możesz się tego nie 

wstydzić, ale ja się wstydzę. Biada ci. Spędzasz dni w sposób gorszy niż zwierzęta”. 

Dhritarasztra nie mógł tego znieść i zaczął płakać: „Dosyć, dosyć. Proszę przestań. 

Zamęczysz mnie na śmierć. Nie są to słowa, jakimi brat powinien zwracać się do 

brata. Słuchając ciebie mam wątpliwości, czy jesteś Widurą, moim bratem. On nie 

skarciłby mnie tak okrutnie. Bo czy Dharmaradża, u którego teraz mieszkam, jest 

dla mnie obcy? Czy schroniłem się u obcego? Skąd te ostre słowa? Dharmaradża 

wspiera mnie z wielką miłością i troską. Jak możesz twierdzić, że prowadzę życie 

psa? To grzech mówić takie rzeczy. Taki jest po prostu mój los” – wyjęczał 

Dhritarasztra. 

Widura zaśmiał się szyderczo i powiedział: „Czy nie masz wstydu, że tak mówisz? 

Dharmaradża z powodu swojej dobroci może troszczyć się o ciebie bardziej niż o 

własnego ojca. Może opiekować się tobą z miłością większą niż twoi synowie. Taki 

ma charakter. Nie na darmo nazywa się Dharmaradżą – tym, który trzyma się 

dharmy. Czy nie powinieneś sam pomyśleć o swojej przyszłości? Jedną nogą jesteś 

już w grobie, a wciąż opychasz się wykwintnym jedzeniem i pławisz się w luksusie. 

Zastanów się przez chwilę, jak torturowałeś Dharmaradżę i jego braci, aby spełnić 

nikczemne zachcianki swoich zepsutych synów. Knułeś przeciw nim i wymyślałeś 

fortele, aby się ich pozbyć. Rozkazałeś, by zamknięto ich w drewnianym składziku 

na wosk i podpalono. Próbowałeś ich otruć. Znieważyłeś ich królową w najbardziej 

upokarzający sposób przed wielkim zgromadzeniem. Ty i twoje parszywe dzieci 

przysporzyliście niezliczonych cierpień synom twego brata Pandu. Jak ślepy, 

gruboskórny słoń, siedziałeś na tronie, nieustannie pytając wszystkich wokół: „Co 

się teraz dzieje?”. Jak możesz cieszyć się gościnnością Dharmaradży, pamiętając, ile 

niegodziwości popełniłeś, aby go zgładzić? Czy wtedy przestali być twoimi 
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bratankami? A może te więzy rodzinne pojawiły się teraz, gdy jesteś zdany na ich 

łaskę i niełaskę? Jak śmiesz pysznić się mówiąc mi, że traktują cię dobrze, bez cienia 

wstydu! To z twojej inicjatywy doszło do oszukańczej gry w kości, prawda? 

Zaprzeczysz temu? Nie. Byłem świadkiem tej gry. Odradzałem ci ją, ale czy wziąłeś 

to sobie do serca? Co wtedy stało się z miłością i współczuciem, które teraz tak 

okazujesz? Dzisiaj, jak pies, opychasz się jedzeniem, które ci przynoszą i prowadzisz 

nikczemne życie”. 

Słysząc te słowa Widury, które bolały go jak uderzenia młotem, Dhritarasztra 

poczuł niechęć do obecnego stylu życia. Intencją Widury było namówienie go do 

życia pustelnika i do sadhany (dyscypliny duchowej), aby mógł urzeczywistnić 

swoją jaźń, zanim będzie za późno. W końcu poczuł, że Widura mówi prawdę i daje 

mu prawdziwy obraz jego upadku.  

„O, bracie” – rzekł skruszony. „Wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą. Teraz 

zdałem sobie z tego sprawę. Ale co mam robić? Jestem ślepy i nie mogę sam iść do 

lasu, aby podjąć sadhanę. Muszę mieć kogoś do pomocy. Co powinienem zrobić? Z 

obawy, że mogę cierpieć bez jedzenia, Gandhari nie zostawi mnie nawet na chwilę”. 

Widura zauważył, że brat zmienił swoje nastawienie i zaświtała w nim nadzieja. 

Powtórzył więc swoją radę. „Twoją największą ślepotą jest przywiązanie do ciała. 

Jak długo jeszcze będziesz je zamieszkiwał? W końcu musisz je porzucić. Wiedz, że 

„ty” nie jesteś tym ciałem, tym workiem rzeczy przyprawiających o mdłości. 

Utożsamianie się z ciałem fizycznym jest oznaką skrajnej głupoty. Ciało jest 

nieustannie oblegane przez śmierć i armie chorób. Ale nie zdajesz sobie z tego 

sprawy; uciekasz przed samym sobą w obżarstwo i sen. Pamiętaj, że ten spektakl 

się skończy. Kurtyna musi opaść. Więc bezzwłocznie udaj się do jakiegoś świętego 

miejsca, medytuj o Bogu i ocal siebie. Niech śmierć dopiero tam doścignie twoje 

ciało. To najwspanialszy koniec. Nie umieraj byle gdzie jak pies czy lis. Powstań i 

ruszaj w drogę. Staraj się odwiązać od spraw tego świata. Porzuć to złudzenie i 

uciekaj z tego pałacu”. 

W ten sposób w sercu Dhritarasztry zasiane zostały nasiona wyrzeczenia. 

Zastanawiał się długo i zalał się łzami. Chwycił brata za ręce i powiedział: „Widuro! 

Cóż mogę ci powiedzieć? Twoja bezcenna rada służy jedynie mojemu dobru. 

Chociaż jesteś młodszy, twoja mądrość sprawia, że jesteś dla nas autorytetem. Masz 

pełne prawo mówić to, co myślisz. Nie traktuj mnie jako kogoś obcego i wysłuchaj 

mnie cierpliwie. Z pewnością pójdę za twoją radą, ale jak mam opuścić pałac nie 

informując o tym Dharmaradży, który opiekuje się mną z większą troską niż 

rodzony syn? Byłoby to niewłaściwe. Może nalegać, aby pojechać z nami; taka jest 

jego natura. Uwolnij mnie od tego dylematu. Zabierz mnie do miejsca, w którym 

mógłbym zaangażować się w sadhanę”. 

Kiedy tak błagał, Widura odpowiedział: „Dziwią mnie twe słowa. Nie wybierasz 

się do lasu, aby celebrować uczty, oglądać karnawały lub cieszyć się pięknem 
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krajobrazu. Rezygnujesz ze wszystkiego z pełnym wyrzeczeniem. Podejmujesz życie 

pustelnika, w wyrzeczeniu i duchowej dyscyplinie. A mimo to jednym tchem 

mówisz o ‘pożegnaniu’ rodziny i krewnych! To jest dziwne. Postanawiasz poświęcić 

ciało w pogoni za ideałem, ale zastanawiasz się, jak uzyskać pozwolenie mężczyzn, 

którzy są z tobą fizycznie spokrewnieni. Te więzy nie pomogą w sadhanie. Nigdy 

cię nie wyzwolą. Zbierz je i zatop głęboko w jeziorze zapomnienia. Odejdź stąd 

tylko w ubraniu, które nosisz. Nie zmarnuj ani jednej chwili swojego życia”. 

W ten sposób Widura bez litości doradzał mu całkowite wyrzeczenie. Nie 

zmienił tonu swojej wypowiedzi. Dhritarasztra leżał na swoim łóżku, słuchał 

uważnie i myślał o następnym kroku. Po chwili rzekł: „Widuro, to, co mówisz, jest 

prawdą. Nie muszę ci opisywać moich ułomności. To ciało jest zgrzybiałe; te oczy 

są ślepe. Muszę mieć kogoś, kto pokieruje moimi krokami, prawda? Twoja bratowa, 

Gandhari w chwili naszego ślubu zasłoniła oczy bandażem, aby dzielić moją 

niepełnosprawność i cierpieć podobnie. Jak my, dwoje niewidomych, możemy 

zamieszkać w lesie? Przez całe życie jesteśmy zależni od innych”. 

Widura ujrzał łzy spływające po policzkach starca. Zrobiło mu się go żal, jednak 

tego nie okazał. Powiedział z przekonaniem: „Cóż, jestem gotów zabrać was do lasu. 

Czy istnieje coś, co obdarzyłoby mnie większą radością niż uwolnienie cię od 

więzów tego miejsca. Chodź, wstań, ruszajmy”. Widura wstał. Dhritarasztra również 

wstał z łóżka i stanął na podłodze. Gandhari również stała u jego boku, z ręką na 

jego ramieniu. Błagała: „Panie, ja też idę z tobą, jestem gotowa na wszystko”. 

Ale Dhritarasztra zaprotestował: „Och, bardzo trudno jest strzec kobiet w dżungli, 

gdzie są dzikie bestie i życie na pewno będzie pełne niedostatków”. Mówił w ten 

sposób przez długi czas, ale Gandhari twierdziła, że nie może opuścić swojego pana 

i męża, że może znosić niedostatki tak samo jak on, że jej obowiązkiem jest dalsze 

służenie mu aż do śmierci, że postępuje zgodnie z indyjską tradycją. Jej dharmą jest 

trwanie przy mężu, a uniemożliwianie jej tego jest sprzeczne z dharmą. W końcu 

powiedziała, że życie wśród samych kobiet w pałacu byłoby dla niej nie do 

zniesienia, że woli życie w dżungli ze swoim panem. Upadła do jego stóp i 

zażądała, aby mogła mu towarzyszyć. 

Dhritarasztra milczał, nie wiedział, co powiedzieć. Wtedy odezwał się Widura: 

„To nie czas na omawianie subtelności dharmy. Jak twoja żona, która ani na chwilę 

nie oddalała się od ciebie, mogłaby nagle opuścić twoje towarzystwo i żyć osobno? 

To nie byłoby właściwe. Pozwól jej iść ze sobą. Ci, którzy wyruszają, aby 

praktykować wyrzeczenie, nie powinni dopuszczać do siebie strachu, iluzji, smutku i 

cierpienia. Nie powinni zwracać uwagi na głód i pragnienie. To nie jest tapas 

(asceza), gdy narzeka się na niewygody. Gdy wyrzekacie się swojego ciała, cóż 

może znaczyć niedostatek? Chodźmy, nie ma chwili do stracenia”.  

Widura ruszył przodem, prowadząc Dhritarasztrę, za którym podążała Gandhari, 

trzymając rękę na jego ramieniu. Święty czciciel Boga, Widura wyprowadził ich, 
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niezauważony przez strażników i obywateli, poza granice miasta. Przynaglał ich, 

aby przed świtem dotarli do lasu. Ale najpierw trzeba było przeprawić się przez 

Ganges łodzią, a nie było tam żadnego przewoźnika, który mógłby ich przewieźć 

przed wschodem słońca. Czekali więc na brzegu tej świętej rzeki. Widura polecił im 

odpocząć i sam zorganizował łódź, która zabrała ich wszystkich w ciemności na 

drugi brzeg. 

 

 

 

Opowieść o stadionie  

Sri Sathya Sai Hill View Stadium  

Bishu Prusty 

 

Gdy inżynierowie i rzeźbiarz wzięli się do pracy, Bhagawan wyjechał do 

Czennaju. Ale wkrótce do sekretarza aszramu przyszła wiadomość od Baby: „Jeśli 

Subramanjam ukończył rysunki, poproś go, aby je przywiózł do Czennaju. Chcę je 

zobaczyć”. Zatem rzeźbiarz wsiadł w nocny autobus i był gotów przedstawić 

projekty Bhagawanowi, który mieszkał w domu pewnego starszego wielbiciela. 

Rzeźbiarz próbował wejść do środka, ale na próżno. Jednak za kilka minut 

Bhagawan pojawił się w swoim samochodzie. Gdy wyjeżdżał z bramy, zauważył 

stojącego ze złożonymi dłońmi Subramanjama, skinął nań, aby podszedł i rzekł: 

„Wejdź do środka i usiądź. Wkrótce wrócę”. Przywitano go po królewsku. Bhagawan 

przyjrzał się rysunkom, wyraził uznanie dla dzieła rzeźbiarza i podsunął też myśl o 

wprowadzeniu do planów pewnych ornamentów, mówiąc: „Gdy to zrobisz, będzie 

ładnie”. Potem ostatecznie to zatwierdził: „Jedź teraz do Puttaparthi i zaczynaj pracę”.  

Praca szybko postępowała, choć równolegle w Puttaparthi, w związku z 60. 

urodzinami Bhagawana, trwały inne prace, takie jak budowa planetarium Sri 

Sathya Sai, dziesiątków nowych mieszkań, zbiorników wodnych, kwietnych łuków, 

ozdabianie stołówek i malowanie budowli.  

Śanti Wedika  

Co dwa dni Swami odwiedzał stadion, wlewając nową energię w ducha pracy. 

Kiedy postawiono mandapam, pewien żarliwy wielbiciel z Czennaju wysłał do 

Puttaparthi wielkie posągi Pana Kartikeji, Pana Ćandry, Pana Surji, Pana Brahmy, 
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Pana Wisznu, Matki Parwati i Pana Ganeszy. Gdy posągi przyjechały, Bhagawan, 

ucieleśnienie pokory, wezwał rzeźbiarza i zapytał: „Czy są dobre? Mamy je tu 

trzymać?”. Kiedy rzeźbiarz pokornie rzekł: „Cokolwiek rozkażesz, Swami!”, 

Bhagawan polecił, aby postawić posąg Matki Parwati na tyłach Szkoły 

Podstawowej Sri Sathya Sai, natomiast rzeźbę Pana Ganeszy ustawiono przed 

Wyższą Szkołą Średnią. Pozostałe posągi pięknie rozmieszczono po obu stronach 

mandapam. Natychmiast te urocze bóstwa zwiększyły wspaniałość tego miejsca.  

Gdy tak się stało, Bhagawan w czasie porannej uroczystości 14. listopada 1985 

roku przeciął wstęgę, otwierając to okazałe połączenie sceny i podestu, który trafnie 

nazwał Śanti Wediką (forum pokoju). Opowieść o Śanti Wedice na tym się nie 

kończy. Gdy do uroczystości urodzinowych pozostały cztery dni, Bhagawan 

wezwał rzeźbiarza i powiedział: „Ściana Śanti Wediki wygląda tak sobie. Namaluj 

tam coś”. Rzeźbiarz z pokorą zaproponował: „Swami, jeśli dasz mi jakiś obraz, to, 

patrząc nań, mogę go namalować”. Bhagawan potarł dłonie i pojawiła się w nich 

koperta! W środku był obraz Gitopadeszam – wspaniała scena przekazania 

Ardżunie Bhagawadgity przez Pana Krisznę. Oszołomiony rzeźbiarz przyjął z 

radością i wzruszeniem ten dar i przystąpił do dzieła. Po trzech dniach Bhagawan 

ponownie przyjechał i niezmiernie zadowolony z tej pracy, rzekł do jednego z 

pracowników aszramu: „Spójrz, jak pięknie to zrobił!”. Rzeźbiarz upadł do jego stóp i 

powiedział: „Ja tego nie zrobiłem, Swami. To twoje dzieło”. Swami pobłogosławił 

go szczodrze i przez następnych kilka dni, gdy tylko odwiedzał stadion, 

przyprowadzał ze sobą jakiegoś gościa, któremu pokazywał to malowidło. 

Wspominając te słodkie chwile, Shilpi Subramanjam mówił ze łzami w oczach: 

„Nie wiem, jakie zasługi zdobyłem w poprzednich żywotach, że dostałem w darze 

taką sposobność”. 

Ta ponadczasowa scena z Mahabharaty namalowana na Śanti Wedice posłużyła 

za doskonałe tło dla obrad Światowej Konferencji i uroczystości urodzinowych, 

które odbywały się przez osiem dni – 17-24 listopada 1985 roku. Właśnie z tej 

świętej sceny Bhagawan udzielił darszanu i wygłosił bardzo ważne orędzie z okazji 

swoich 60. urodzin.  

Śanti Wedikę ukończono na 60. urodziny, natomiast historia stadionu Hill View 

Stadium dopiero się zaczęła. Po widowiskowych obchodach 60. urodzin rzeźbiarz 

na krótko zachorował. Bhagawan go uzdrowił – zmaterializował wibhuti i 

posmarował nim prawie całe jego ciało. Bhagawan stworzył także dla jego zdrowia 

i ochrony bransoletę, nałożył mu na nadgarstek, a potem go zapewnił: „Nie 

pozwolę, aby coś źle wpłynęło na twoje zdrowie. Bądź odważny!”. Natychmiast 

zmaterializował dlań pierścień i przywrócił mu fizyczną i umysłową siłę. Przez 

miesiąc Bhagawan pytał go codziennie, jak się czuje. Pewnego dnia rzeźbiarz 

odrzekł: „Teraz nie mam żadnej pracy, Swami”. Bhagawan odparował: „Kto mówi, 

że nie ma pracy? Idź na stadion i tam zaczekaj. Przyjadę”. 
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Shilpi Subramanjam szybko się tam stawił. Bhagawan przyjechał po porannych 

bhadżanach. Wysiadł z samochodu, wskazał na wzgórze i rzekł do Subramanjama: 

„Daję ci całe to wzgórze. Możesz robić, co chcesz. Najpierw zrób posąg Pana 

Kriszny”. Następnie Bhagawan wskazał mu miejsce na zbudowanie posągu. Nie 

było jednak doń odpowiedniej ścieżki. Po powrocie do mandiru, Bhagawan rzekł 

sekretarzowi aszramu: „Poprosiłem Subramanjama o wykonanie posągu Kriszny. Ty 

wykonaj drogę do miejsca, gdzie posąg stanie”.  

Tego samego wieczora posadzono drzewo, aby zaznaczyć ten obszar, a rzeźbiarz 

poprosił Bhagawana o przybycie i potwierdzenie tego miejsca. Rzeczywiście, 

następnego ranka Baba przyjechał około godziny 10:00 i nie tylko zaakceptował to 

miejsce, ale i pobłogosławił rzeźbiarza, aby rozpoczął swoje dzieło. W jeden dzień 

wykonano nierówną drogę, aby jeep Bhagawana mógł tam dotrzeć w dowolnym 

czasie. Już następnego ranka Bhagawan skorzystał z tej ścieżki, a gdy tam 

przyjechał, rzeźbiarz poprosił o dalsze wskazówki: „Jaką ten posąg ma mieć 

wysokość, Swami?”. “Stwórz posąg tak wielki, jak tylko potrafisz”. “6 metrów, 

Swami?” – zapytał rzeźbiarz. “Tak, niech będzie!” – brzmiał boski nakaz.  

Shilpi Subramanjam jeszcze tego samego wieczora sporządził szkic na papierze i 

pokazał go Bhagawanowi. Spodobał się on Swamiemu, który powiedział, aby 

działać. Od tamtej chwili Bhagawan często patrzył na postęp prac z dołu, jednak 

nigdy nie wszedł na wzgórze, dopóki posąg nie uzyskał ostatecznego kształtu. 

Kiedy posąg był niemal gotowy, podchodził do niego i wyrażał uznanie dla 

rzeźbiarza. Mówił: „Jest bardzo dobry. Pracuj dalej”. Później zaczął przywozić ze sobą 

gości i pokazywać im z dumą to piękne, niebieskie dzieło sztuki, które razem z 

postumentem miało 7 m wysokości.  

Gdy rzeźbiarz ukończył dzieło, rzekł: „Co mam dalej robić, Swami?”. Baba psotnie 

się uśmiechnął i powiedział: „Dałem ci całe wzgórze. Rób, cokolwiek chcesz!”. Gdy 

rzeźbiarz zaproponował, że może wykonać posąg Śiwy, Bhagawan natychmiast się 

zgodził. „Czy mam wyrzeźbić posąg stojącego Śiwy?” – zapytał. „Nie, Śiwa 

powinien siedzieć” – padło boskie polecenie. Mało tego, Bhagawan sam pokazał 

rzeczywistą pozę Pana Śiwy, w jakiej medytuje on ze złożonymi na kolanach 

dłońmi. Potem kontynuował: „Nie ma potrzeby rzeźbić czterech rąk. Zrób tylko 

dwie ręce”. „Posąg Kriszny ma 7 m wysokości, czy ten może mieć 7,6 m wysokości, 

Swami?” – rzeźbiarz chciał mieć jasność. Otrzymał boskie pozwolenie. 

Bhagawan był tak zadowolony z tego, jak posąg nabiera kształtu, że pewnego 

dnia przywiózł ze sobą jakiegoś człowieka z Zachodu i rzekł, pokazując mu posąg: 

„To Śiwa”. A potem uśmiechnął się słodko i dodał: „Wiesz, kto go rzeźbi? Mój syn, 

Subramanjam.” (Według tradycji indyjskiej Subramanjam to syn Pana Śiwy.) Po raz 

kolejny bezgraniczna łaska Bhagawana sprawiła, że Subramanjam oniemiał.  
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Kiedy te dwa posągi zostały ukończone, Bhagawan polecił rzeźbiarzowi 

stworzyć posągi Zoroastry (6,4 m wysokości) i Pana Jezusa (8,2 m wysokości), 

udzielając wyraźnych pouczeń odnośnie ich kształtu i cech.  

Gdy te olbrzymie postaci bogów wypełniły fasadę wzgórza, w 1987 roku Swami 

powiedział Subramanjamowi „Chcę, aby na szczycie wzgórza stanął posąg 

Hanumana. Wyrzeźbij go, jest twoim przyjacielem”. Gdy rzeźbiarz zapytał, kiedy ma 

zacząć pracę, Bhagawan polecił: „Jutro odpraw bhumi pudżę”. Zgodnie z poleceniem 

Bhagawana, następnego dnia rzeźbiarz przeprowadził tę ceremonię, Bhagawan 

jednak nie przybył. Gdy rzeźbiarz poprosił o przybycie i pobłogosławienie tego 

miejsca, Bhagawan rzekł: „Przyjadę, czekaj”.  

Oczekiwanie to znalazło spełnienie po trzech latach, w lutym 1990 roku, gdy 

Bhagawan wezwał Subramanjama i powiedział: „Pamiętasz ten dzień, w którym 

powiedziałem ci, abyś zaczął pracę nad posągiem Hanumana? Teraz idź i zacznij 

pracę. Powinien mieć 20 m wysokości”. 

Opowieść o tym, jak dostojny Hanuman tam stanął, rządząc tym świętym 

wzgórzem i wszystkim przypominając o najwyższej chwale całkowitego oddania, 

jest sagą samą w sobie. Aby pokazać inżynierom kształt i rozmiar tego ogromnego 

posągu, Bhagawan stworzył małego srebrnego Hanumana. W rzeczy samej była to 

jedna z najważniejszych chwil w czasie obchodów 65. urodzin Bhagawana w 1990 

roku.  

Jednak Swami miał kolejne plany dotyczące stadionu. Poprosił Subramanjama, 

aby wykonał posąg Pana Buddy. Miał też wyrzeźbić jaskinię dla Buddy. Baba 

rzekł: „Zrób tak, aby wyglądała jak mandapam w Gaji (miejscu, gdzie Budda 

osiągnął oświecenie)”. Rzeźbiarz tworzył ten posąg, opierając się na zdjęciu, jakie 

przysłali wielbiciele z Japonii. Gdy posąg był prawie gotowy, Bhagawan 

przyjechał, ale był rozczarowany. Powiedział rzeźbiarzowi, na pozór rozdrażniony: 

„Czy ktoś udziela błogosławieństwa lewą ręką? Błogosławi się jedynie prawą ręką”. 

Rzeźbiarz poprosił o wybaczenie i w ciągu nocy przemienił posąg i teraz było 

widać, że Pan Budda (8,2 m wysokości) błogosławi prawą ręką. Gdy nazajutrz 

Bhagawan zobaczył tę zmienioną wersję, był niezmiernie zadowolony z pracy 

rzeźbiarza i z jego oddania. Wzgórze razem z Buddą stało się wzniosłą panoramą 

boskich istot pochodzących z różnych religii. Nie można było lepiej zobrazować 

„Jedności boskości”, której znaczenie wciąż podkreślał Bhagawan.  

Mecz krykieta o Puchar Jedności Sri Sathya Sai  

Obchody 70. urodzin Bhagawana w 1995 roku zgromadziły niezliczoną liczbę 

ludzi, którzy pragnęli zachować w sercu jasnopomarańczową sylwetkę, jaką 

dostrzegli z daleka. Stadion okazał się doskonały dla wielkich wydarzeń 

związanych z Sai, ale w 1997 roku w umysłach wielbicieli Bhagawan 

przedefiniował zwrot „wydarzenie Sai”, pozwalając rozegrać na stadionie 

międzynarodowy mecz krykieta! To postanowienie Bhagawana nagle nadało rangę 
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temu miejscu, które stało się teraz stadionem światowej klasy porównywalnym z 

innymi w Indiach czy na świecie.  

Dzieło przebudowy powierzono budowlanemu oddziałowi firmy Larsen & 

Toubro i w ciągu ośmiu miesięcy teren stadionu zmienił się zupełnie. Zniknął 

podział na część niższą i wyższą, gdyż część niższą podniesiono i zrównano z 

wyższym poziomem. Cały teren pokryto 7,5 cm warstwą czerwonej ziemi 

sprowadzonej z Bangalore i zbudowano cztery boiska do krykieta położone według 

osi północ-południe. Gdy pewien starszy wielbiciel poprosił Bhagawana o 

poświęcenie tych boisk dotknięciem swoich lotosowych stóp, chętnie się zgodził.  

I tak otow dniu 18 listopada 1997 roku międzynarodowy stadion był gotowy na 

mecz o Puchar Jedności Sri Sathya Sai. Lekko zaokrąglony, z północy na południe 

mierzył 80 m, a ze wschodu na zachód – 75 m. Równocześnie Bhagawan zbudował 

także 10-poziomowe trybuny na wschodniej stronie i pawilon o powierzchni 1220 

metrów kwadratowych – większym niż większość międzynarodowych pawilonów.  

Historyczny mecz pomiędzy Indiami XI a resztą świata XI uroczyście 

zainaugurował rankiem 30 grudnia 1997 roku ówczesny premier Indii, Śri I. K. 

Gudżral, rozwijając Flagę Jedności Śri Sathya Sai, na której widniało godło sarwa 

dharmy, otoczone malutkimi flagami 124 krajów. Reszta Świata XI składała się z 

czołowych graczy ze Śri Lanki, Pakistanu, Bangladeszu i Anglii.  

Niezmiernie ważne jest to, co w połowie lat 80. XX wieku Bhagawan powiedział 

studentom. Pewnego wieczoru, w styczniu 1985 roku, po obejrzeniu meczu 

krykietowego studentów, zaczął mówić o tym, jak głębokie duchowe lekcje życia 

można wyciągnąć z gry w krykieta, po chwili zaś zamilkł i patrząc miłosiernie na 

chłopców, rzekł: „Macie wszyscy szczęście grać na tym stadionie, któremu 

nadaliście nazwę, ale pamiętajcie, że pewnego dnia zagrają tu wielcy krykieciści z 

całego świata, a Swami będzie patrzył, zobaczycie wielkich graczy przybyłych do 

Prasanthi Nilajam!”. W przedostatni dzień 1997 roku słynni krykieciści z Indii 

otrzymali z boskich rąk dwudziestokilogramowy, szczerozłoty Puchar Jedności Sri 

Sathya Sai”. 

Pod koniec lat 90. XX wieku można było jedynie patrzeć na to boisko z 

podziwem i dziwić się, jak pięknie Bhagawan połączył sport i duchowość, 

odsłaniając nowe wymiary obu dziedzin i dając wszystkim wgląd w to, co ma na 

myśli, mówiąc „Życie to gra, graj w nią!”.  

Pod koniec XX wieku, który został pobłogosławiony ciepłym blaskiem coraz 

bardziej szerzącej się, tajemniczej chwały awatara Śri Sathya Sai, z okazji jego 75. 

Urodzin, starsi wielbiciele z misji Sai poprosili Bhagawana o zgodę na budowę 

pomnika pamięci, rzetelnie ukazującego wspaniałą sagę Śri Sathya Sai. W dniu 18. 

listopada 2000 roku Bhagawan podarował ludzkości wspaniałe muzeum Czajtanja 

Dżjoti, w północno-zachodnim krańcu wzgórza, którego architektura stanowi 

połączenie wielu kultur.  
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Doprawdy uderzające jest to, że dopóki nie pojawiła się ta budowla, obok stały 

już wielkie posągi boskich mistrzów z różnych epok, ale gdy chodzi o kalijugę, 

pojawił się nie jakiś pomnik mistrza, tylko „gwiezdny” monument jego przesłania i 

misji. Nic dziwnego, że Bhagawan podkreślał zawsze: „Moim przesłaniem jest moje 

życie”.  

Teraz stadion Hill View Stadium wydawał się kompletny: z posągami po jednej 

stronie, ogromnym Hanumanem na szczycie, wielkimi trybunami z trzech stron i 

okazałą sceną Śanti Wedika od południa, lecz starsi wielbiciele odczuwali niedosyt: 

„Czyż ten panoramiczny widok bóstw na stadionie może być kompletny bez 

obecności poprzedniego wcielenia Bhagawana?”. 

Tak oto, ulegając ich prośbom, rankiem 15 października 2002 roku Bhagawan 

odsłonił wielki posąg Śirdi Sai obok posągu Pana Śiwy. Od tej chwili stadion stał 

się doprawdy doskonały i kompletny.  

To właśnie ten boski amfiteatr już od ponad 35 lat jest wybraną areną dla 

wszystkich wspaniałych uroczystości urodzinowych, a także miejscem gdzie 

uczniowie i studenci Sai corocznie w dniu 11 stycznia pokazują swoją zręczność, 

bystrość umysłu i charakter w czasie dorocznego Dnia Sportu i Kultury. Doprawdy, 

stadion ten stał się synonimem wspaniałości i chwały uroczystości Sai.  

Gdy wejdzie się do tego świętego miejsca, człowieka napełnia onieśmielające 

zadziwienie i pokora. Gdy podniesie się oczy i ujrzy tych bogów, serce człowieka 

kłania się w głębokim szacunku i posłuszeństwie i pojawia się modlitwa: „O Panie, 

pozwól mi także wznieść się na tę wyżynę służby i poświęcenia, czego przykładem 

był twój ukochany Hanuman, którego umieściłeś na szczycie tego wzgórza”. 

Na tym polega moc transformacji tego świętego miejsca – na zawsze obecnego w 

panoramie świętej wioski Puttaparthi jako strzelisty testament przesłania miłości 

Swamiego. 

 

 

Dlaczego mędrzec Waśiszta przyszedł do króla Daśarathy? 

Nie interesował go majątek ani przepych. Chciał tam być, 

gdy Pan inkarnuje jako Rama. Podobnie Sita szanowała 

Hanumana. Powiedziała, że nawet gdyby ofiarowała mu 

władzę nad trzema światami, nie wywiązałaby się ze 

swojego długu wobec niego. Sławiąc Hanumana, Sita 

mówiła: „Jesteś ucieleśnieniem poświęcenia. Stanowisz 

przykład czystego oddania. Z powodu tych cech masz prawo 

poruszać się swobodnie we wszystkich trzech światach. 
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Dzięki twojej obecności wszystkie trzy światy zaznają 

pomyślności”. 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 
 

 

 Napraw swój umysł dzięki medytacji 

 

Aby z drzewa twojego życia zrywać takie owoce, jakie 

chroniłeś i wyhodowałeś, czyli dobre cechy, które ofiarujesz 

Bogu, musisz przezwyciężyć poczucie oddzielenia. Aby 

rozwinąć dobre cechy, trzeba doświadczyć trudności. Dzięki 

tym dobrym cechom twój umysł również może osiągnąć boską 

koncentrację. Bez dobrych cech i bez dobrych myśli, jak 

mógłbyś naprawić umysł w czasie medytacji? 

– Bhagawan Śri Sathya Sai Baba 

 
 

Tłum. Grzegorz Leończuk, Bogusław Posmyk 

 

 


